
 Ja
 Nee
 Anders:

 Ja
 Nee
 Niet bekend met het klimaatakkoord van Parijs
 Anders:

Hoi, ik ben vrijwilliger bij Milieudefensie. Mag ik je wat vragen? 
 

Maak je je zorgen om het klimaat?
1.
2.
3.

______________________________________________________________________________
 

Ben je bekend met het Klimaatakkoord van Parijs? Vind jij het belangrijk dat dit
bedrijf zich houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs, om zo gevaarlijke

klimaatverandering tegen te gaan?
~ Gevaarlijke klimaatverandering betekent een gemiddelde, wereldwijde

temperatuurstijging van 2 graden Celsius. Vanaf dat moment zijn de gevolgen van
klimaatverandering onomkeerbaar. ~

1.
2.
3.
4.

______________________________________________________________________________

Heb je gehoord dat dit bedrijf een klimaatplan heeft ingeleverd bij
Milieudefensie? Dit plan moet duidelijk aantonen hoe ze hun bijdrage aan

gevaarlijke klimaatverandering gaan stoppen. Daarvoor moet de Co2-uitstoot
van dit bedrijf in 2030 met 45% omlaag (ten opzichte van 2019), over de gehele

handelsketen. Milieudefensie laat de plannen nu doorrekenen door een
onafhankelijk instituut.

 
Hoe is het om in de directe omgeving van dit bedrijf te wonen (of te werken)?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 
 

Omwonenden

Klimaatplannen
Gespreksapp



 Ja
 Nee
 Weet ik niet

 Ja, neem contact met me op en schrijf me in voor de nieuwsbrief
 Ja, neem contact met me op maar geen nieuwsbrief
 Nee, maar ik wil wel de nieuwsbrief
 Nee en geen nieuwsbrief

Zijn er op dit moment duurzaamheidsinitiatieven binnen dit bedrijf om
gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan?

1.
2.
3.

Zo ja, welke initiatieven?
______________________________________________________________________________

 
Stel je voor, jij hebt het voor het zeggen bij dit bedrijf. Wat zou dit bedrijf dan

volgens jou kunnen doen om uitstoot te verminderen?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 
Is er nog iets dat je wilt toevoegen aan dit gesprek waar ik niet naar gevraagd

heb? (Vul hier ook in wat je opviel aan het gesprek)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 
Ik vond het een fijn gesprek. Jij hebt veel interesse in deze campagne. Wil je

meedoen met de activiteiten van onze Operatie Klimaat groep/afdeling?
1.
2.
3.
4.

 
Voornaam / Achternaam:______________________________________________________
E-mailadres: __________________________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________

 
Bedankt voor het gesprek! 

 
~ Disclaimer: De gegevens die je geeft, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk

met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees onze privacybepaling voor alle details:
https://milieudefensie.nl/over-ons/cookies-en-privacy  Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan

bellen we je misschien om je te informeren over de klimaatplannen campagne. ~

https://milieudefensie.nl/over-ons/cookies-en-privacy

