
04 Wĳ controleren en publiceren 
onze duurzame resultaten

We brengen jaarlĳks verslag uit op onze 
website over onze voortgang.

Wij zijn betrokken bĳ lokale initiatieven 
om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen.

03 We investeren in onze werknemers

Onze werknemers hebben de mogelĳkheid om 
kennis te verbreden door educatieve 
programma's.

Onze medewerkers kunnen gebruik maken van een 
vitaliteitsprogramma en een duurzaam 
mobiliteitsplan.

Wij zetten ons in voor een inclusieve en diverse 
cultuur.

02 Wĳ nemen onze verantwoordelĳkheid 
voor ons bedrĳf en toeleveringsketen
We zijn CO2 neutraal in 2022.

Tegen 2030 hebben wij onze CO2-footprint per werknemer 
met 55% verminderd.
We compenseren onze scope 1 & 2 CO2-uitstoot vanaf 
2022.

Wij zullen drie projecten starten om onze 
toeleveringsketen duurzaam te verbeteren.

We planten bomen voor de (e-)fietsen in onze portfolio.

In 2023 zijn wij gecertificeerd op duurzaamheid.

B2Bike wordt klimaatneutraal

Wij zetten ons in voor een betere 
wereld door de uitdaging aan te gaan

Samen met onze collega's en partners zullen we niet alleen 
investeren in de duurzaamheid van onze kernactiviteiten, maar ook 
bijdragen aan duurzame activiteiten in de lokale samenleving. Door 
het aanbieden en ondersteunen van duurzame initiatieven rond 
fietsen en gezondheid, willen wij iets terug doen voor de 
samenleving en onze planeet. Van nu af aan krijgt duurzaamheid 
een hogere prioriteit binnen onze kernactiviteiten en strategie.

Ons doel is om een toonaangevend voorbeeld te worden voor 
onze klanten, maar ook voor de samenleving en de planeet, met 
onze emissievrije mobiliteitsoplossingen. Wij richten ons op 
langetermijndoelstellingen door elke twee jaar onze 
duurzaamheidsverklaring met nieuwe doelen te voorzien. Na elk 
jaar brengen we verslag uit over de duurzame vooruitgang die we 
hebben geboekt.

01 Een bredere toegang 
tot mobiliteit
We zullen jaarlijks op BMS niveau 100 (e-)fietsen 
doneren aan verschillende NGO's om de 
toegang tot mobiliteit te verbeteren en 
hergebruik te stimuleren.

We zetten ons in voor organisaties gerelateerd 
aan emissievrije mobiliteitsoplossingen en 
fietseducatie.

Doe je mee?

55%CO2


