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World Sustainability Fund 

Activiteiten – 15 april 2013 
 

 

Beste Relaties, vrienden en kernleden, 

 

Bijgaand de 14 pagina's tellende update over ontwikkeling van WSF en haar projecten. 

 

Sinds 15 maart is er een enorme schaalvergroting op gang gekomen. Wat tegen zit is dat de EU de 

zonnepanelen markt op slot heeft gegooid. Wat mee zit is dat we daardoor een sterkere focus op de 

CDM ontwikkeling hebben gekregen. Ook de organisatie opbouw gaat intussen door. Lees daar over 

meer in detail in de bijlage. 

 

Met dank voor alle steun en support,  

  

Met zielegroet, Kind Regards, 

  

 Emile van Essen  

worldsustainabilityfund.nl 

Skype sbfemile, 06 1925 2628 

 

 

Inleiding 
Waarom wij dit overzicht schrijven, is omdat we de winst van de voortgang en gemaakte stappen 

omtrent het WSF wil delen.  We hoop hiermee ook schriftelijk helderheid te gegeven over onze 

intenties. Het bijkomend doel is ook dat we zelf voldoening beleven aan het implementeren van de 

duurzaamheid, nodig om ons voortbestaan te garanderen. 

 

Namens de eerste aansluiters bij het WSF kernteam, 

Emile van Essen 

 

 

Inhoud 

 Update voortgang WSF-kernteam; 

 Bestuurlijke organisatie inrichting WSF; 

 E-mail: Universiteit van Utrecht, faculteit Duurzaamheid;  

 Info over eerste CDM klanten in bijlage;  

 Website ideeën om bij te dragen aan individuele, zakelijke en nationale duurzaamheid; 

 Resultaat brown-papersessie Resetmanagement 15 maart 2013; 

 Vervolgstappen. 

 

 

Update WSF-kernteam  

Voor mij begint het ontstaan van de kerngroep door organische groei van 1 naar 5, 13 ... zich af te 

tekenen. Zie bijlage The Connection en bekijk ook het filmfragment in Thrive van minuut 28:40 tot 

30:05 - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lEV5AFFcZ-s#!. 

 

Wat we al wel duidelijk hadden en hebben is het waarom - het "Why". Eigenlijk is dat voor de meeste 

mensen die we spreken wel duidelijk. 

 

Het hoe - "How", daarover staat nog een aantal vragen open.  

- het vormen van de Kerngroep,  

- het kwijtraken van potentiële medewerkers en klanten (de Churn),  

- plek voor ontwikkeling,  

- de zuiverheid, beschikbaarheid en deelbaarheid van de Financiën.  

 

We bespreken Emile zijn sterke kanten en zijn aandachtspunten:  

- Sterk in groot kenwerk (herken, erken, reken, plan);  

http://www.worldsustainabilityfund.nl/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lEV5AFFcZ-s#!
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- Zwak in de vertaalslag naar mens en realisatie (verhaal, laten landen, groepsvorming, handen in de 

klei).  

 

Mogelijkheden binnen WSF:  

- "De oceaan is heel groot;"   

- "Wat je wilt binnen WSF, daar is ruimte voor;" 

- "WSF gaat écht leven: Als je er instapt, filmpjes gaat bekijken en je gaat inzetten." 

 

 

Churn: 
- Het kwijtraken van (potentiële) medewerkers en klanten: We willen dit proces stoppen; 

- Gegeven redenen: Te veel van boven af, schaalverschil in referentiekader, te rooskleurig, niet 

klantgericht, tegenvallers; 

- Tegenargumenten zijn er, maar we willen uiteindelijk iedereen meekrijgen; 

- Naar klant/medewerker gerichtheid: Vanuit zijn perspectief aanhaken en opbouwen; 

- Trits: contact, interesse, oriëntatie, afhaken/verbinden, verdiepen, aanmelden, tot actie komen 

(buiten of binnen WSF); 

 

 

"WSF-abonnees" 

- Zo'n vijftien vrienden en geïnteresseerden, deels actief, deels wachtende om vrijwillig ingezet te 

worden, deels wachtende op een vergoeding in de vorm van loon, zzp, of opdracht; 

- De Club van Rome: Heeft ons eind maart aanbevolen aan haar sponsors en investeerdersnetwerk.  

- Polykarpia B.V., heeft veel potentieel succesvolle technieken in huis en wil daarmee doorbreken; 

- Er zijn nog zo'n vijf andere partijen die zaken met ons doen. 

 

 

WSF plek voor ontwikkeling  
- WSF biedt een oceaan van mogelijkheden om je huidige vaardigheden in te zetten voor 

duurzaamheid en daarbij tevens jezelf te ontwikkelen richting je toekomstdroom; 

- Dit wil ze mede bereiken via haar werkcultuur, afgeleid van Ricardo Semler van Semco; 

- Op individuele basis zijn hier afspraken en ontwikkelingspaden voor vast te leggen; 

- Ook de persoonlijke duurzaamheid wil WSF ondersteunen {lichaam/ziel/geest}, 

{thuis/relatie/gezin}, {huis/leven/reizen}, {werk/maatschappij/wereld} door kennisdeling, 

programma's en belevingsaanbod; 

 

  

Financiën 
- Half februari lag er het perspectief van inkomsten uit zonnepanelen en CDM's. Eén maart legde 

de EU de import van zonnepanelen in de ban waardoor de handel helemaal plat ging in Europa. 

Pas in juni meent de EU een besluit. Tot die tijd is er geen handel in de EU; 

- De CDM R&D is daarom vervroegd ter hand genomen, ontwikkelt zich goed en levert nu de 

eerste beperkte inkomsten op; 

- Het WSF SIP programma is een derde kans om op kortere termijn WSF uit te bouwen met 

financiers; 

- Voor WSF kerngroepleden biedt WSF de opleidingsmogelijkheid om zelf een CDM project te 

beginnen; 

- De financiën van Emile/Essence SUM en WSF zijn strikt gescheiden. WSF gaat haar eigen 

inkomsten ontwikkelen, maar daar heeft ze eerst minimaal een driekoppig bestuur en een 

bankrekening voor nodig. Ze is vrijgesteld van BTW en kan een goede doelen status aanvragen 

vanwege de daarop afgestemde statuten.  

- Emile is eigenaar van Essence SUM en heeft daarin sinds 1988 ervaring en een zakelijk netwerk 

opgebouwd in Nederland, Internationaal en op U.N. niveau. Er lopen diverse grootschalige 

contracten die enorme inkomsten kansen bieden, maar ook enkele maanden nodig hebben om te 

rijpen. Emile wil met die inkomsten ook WSF doneren om op gang te komen, zonder daarmee de 

belangen te verstrengelen. De huidige CDM ontwikkelingsinkomsten lopen nog via Essence 

SUM. Als het WSF een drie- of meerkoppig bestuur heeft gaan de dan af te sluiten CDM 

projecten via haar lopen. 
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Schema: weergave organische groei WSF 

 
 

 

 

Inrichten WSF bestuurlijke organisatie  

 

Op dit moment is WSF als stichting ingeschreven bij de Kamers van Koophandel te Utrecht 

met als enige bestuurder en voorzitter J.J.E. van Essen. Hij is tevens enig lid van de raad 

van toezicht - statuten. 

 

De eerst volgende stap is het installeren van tijdelijke bestuurders en leden van de raad van 

toezicht. Deze bestuurders vormen samen met Van Essen tevens het bestuur Nederland.  

 

De daarop volgende stappen zijn het oprichten van een dochterstichting in Nederland en 

dochterstichtingen in het buitenland met lokale bestuurders. Voor de aansturing van de 

dochterstichtingen wordt een managementafdeling ingericht.  

 

De tijdelijke bestuurders en raadsleden nemen tevens zitting in het bestuur en de raad van 

toezicht van WSF Nederland. Zodra het er naar uitziet dat de tijdelijke bestuurders niet 

meer mee kunnen acteren op het internationale niveau van contacten zullen zij hun functie 

op moeder niveau vacant stellen. Het zelfde geldt op nationaal niveau. 

 

Bij het installeren van de bestuurders zullen bij aanvang de volgende management rollen 

worden ingericht:  

 

Voorzitter - Strategie  

Secretaris - Communicatie In-/ Extern 

Penningmeester - Financiën 

Kennis & Personeelszaken  

Marketing & Fondsenwerving 

Product & Logistiek 

Projectmanagement 

 

De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie 

van de stichting.  

http://www.worldsustainabilityfund.nl/do/Oprichting-Stichting-WSF.doc
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Toetredende bestuurders en leden wordt gevraagd aldus het bovenstaande te act eren.  

 

Ze krijgen een training in de achtergronden van WSF, het bestuurste lsel (statuten uitleg, 

Kamers van Koophandel, belastingen, beheerverplichtingen),  het WSF plan (Why, How, 

What – intern, local {burgers, organisaties, overheid}, regionaal, global;  UN, CDM, 

Investors, NGO’s) en de rollen, het canvas en de KSI’s.  

 

 

Samira heeft vanuit deze rollen functie omschrijvingen samengesteld.  

 

 

 

E-mail aan de Universiteit van Utrecht, faculteit Duurzaamheid 

 

Geachte prof. dr. Ellen Moors, prof. dr. ir. Max Rietkerk en prof. dr. Marko Hekkert, 

 

Uw aandacht wordt gevraagd voor de wetenschappelijke en publieke doorbraak van WSF, het World 

Sustainability Fund: Het fonds heeft als doel al het nodige te doen om de duurzaamheid te creëren die 

de wereld nodig heeft om ons voortbestaan te garanderen. In de afgelopen maanden is de steun van de 

Club van Rome in Nederland verworven en het WSF ziet het als volgende logische stap het draagvlak 

en podium van een Universiteit te verwerven. Hierbij gaat de voorkeur uit naar Uw instituut vanwege 

haar verdiensten op het gebied van duurzaamheid, omvang en centrale ligging. 

 

Op dit moment leeft bij ons het idee om, na een eerste afstemming, een WSF kernteam aan een half 

ronde tafel op het podium van een amfitheater neer te zetten in de aanwezigheid van Uw professoren 

en studenten: Het WSF zet uiteen welke stap in haar ontwikkeling en die van haar doel aan de orde is 

en de zaal reageert per twitter met ideeën en oplossingen die vervolgens besproken worden. 

Succesvolle twitteraars kunnen naar het podium worden gehaald om hun bijdrage toe te lichten en bij 

WSF aan te sluiten. Zo ontstaat en ontwikkelt ze zich vanuit het moment. We denken dit eens in de 

twee weken te kunnen doen met verschillende thema's, afgestemd op het curriculum en actualiteit. Een 

eerste cyclus van zes of twaalf rondes met camera opname en (beperkte) live uitzending en daags 

daarna een gemonteerde TV uitzending (met behulp van bijvoorbeeld VPRO Tegenlicht). 

 

Natuurlijk is dit nog maar een idee en is Uw inbreng van onschatbare waarde ... Meer over WSF vindt 

U op worldsustainabilityfund.nl, wat ons aanspreekt is ook dit: www.purpura.nl. 

 

Uw reactie wordt van harte op prijs gesteld.  

 

Met zielegroet, Kind Regards, 

  

  

Emile van Essen 
Skype sbfemile, 06 1925 2628, +31 35 785 1619 

U.N. Commons Cluster, Director of the Instant Response Network 

 

C. Huijgenslaan 9, 1401 AK Bussum, The Netherlands  

worldsustainabilityfund.nl 

essence-sum.com 

commonsactionfortheUnitedNations.org 

 

 

Maahadma Gandhi Universiteit  

Via S’ace de Groot liggen er contacten met de Maahadma Gandhi Universiteit. S’ace 

onderhoudt sinds 2006 persoonlijk contact met onder meer Arun Gandhi en heeft een email 

uitgezet om WSF ook daar te laten landen. 

- http://www.mgu.ac.in/; 

- http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi_University .  

http://www.worldsustainabilityfund.nl/
http://www.purpura.nl/
http://www.worldsustainabilityfund.nl/
http://www.essence-sum.com/
http://www.commonsactionfortheunitednations.org/
http://www.mgu.ac.in/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi_University
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Info over eerste CDM klanten  

 

 
 

 

Voor Crassus vragen we een CDM erkenning aan en over twee maanden diverse CDM Loans van elk 

€ 50 miljoen voor realisatie in NL, Peru, mogelijk ook andere landen. 

 

 

 
 

 

Voor Investancia begeleiden we de aanvraag voor een CDM Loan van € 50 miljoen plus € 17 miljoen 

investeerderskapitaal voor realisatie in Paraguay. 
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Met John Liu werkt onze Reinier Bosman aan herbebossing van gedegradeerd land in Rwanda en 

potentieel andere landen, zie ook http://www.youtube.com/watch?v=YBLZmwlPa8A en 

http://www.whatifwechange.org/index.php#/allStories .  

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor een inheemse bevolkingsgroep in Nicaragua ontwikkelen we met e en Nederlandse 

partij een sponsor aanvraag van € 87.000 voor de eerste ontwikkeling en een CDM 

agroforestry lening van € 50 million  zodat ze hun inkomstenbasis duurzaam kunnen 

vergroten. De grond is reeds hun geboorte recht. 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=YBLZmwlPa8A
http://www.whatifwechange.org/index.php#/allStories
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In het oosten van Turkije wordt € 50 miljard geïnvesteerd voor regionale ontwikkeling van een 

havengebied. We zijn gevraagd een fonds voor duurzaamheid te uit te werken: 

 

 

In response on your request to support the foundation of a dedicated fund of one billion 

Euro for sustainable development in Turkey for the Osmaniye region, I have the following 

considerations: 

 

1. The total regional investment is € 50 billion;  

2. The UNEP advises to invest 1-2% in sustainable development, creating the “New 

Normal”; 

3. Following this advice the OSF - Osmaniye Sustainability Fund - targets 2% of the € 

50 billion regional investment; 

4. It seams reasonable to ask the related Turkey authority to support the € 1 billion 

Osmaniye Sustainability Fund by abstracting it from regional investment; 

5. Support the Turkey authority with an offical declaration to arrange the € 1 billion 

OSF. 

 

Ref: UNEP FI, December 5th, 2012, Perspectives on Financing Sustainable Development, 

page 5, point 2 on 

http://www.unepfi.org/fileadmin/publications/general/Discussion_Paper_ -

_Financing_Sustainable_Development.pdf. 

 

Open for further support, 

 

Kind Regards, 

 

 

ing. Emile van Essen 

WSF, Essence SUM, U.N. Commons Cluster, Director of the Instant Response Network  

 

 

  

http://www.unepfi.org/fileadmin/publications/general/Discussion_Paper_-_Financing_Sustainable_Development.pdf
http://www.unepfi.org/fileadmin/publications/general/Discussion_Paper_-_Financing_Sustainable_Development.pdf
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WSF advies aan The Bureau van UNFF 10: 

 

 

 

 

Up front of Your Istanbul Conference of April 8-19 we like to honor You with our Meta Calculations 

for the restoration of 150 mio ha degraded land (global level): 

 

- At an average project size of 10.000 ha, 15.000 projects are needed. With 200 countries this means 

75 projects per country; 

 

- Overal 150 million ha - indicative numbers: 

- Investment $ 750 billion; 

- Net CO2 sequentering 100 till 150 million tonne; 

- Revenue Break Even Point over 20 years at 8% net result;  

- At 21% net result $ 2.185 billion revenue, exclusive growth of land value; 

 - Yearly up to 420 billion liters of crude biomass oil production at BEP; 

- At 2,5% $ 187 billion interest income for loan institutes; 

- Positive results on global CO2, climate, resources, labor, floods, landslides and droughts; 

 

 

 

Zie ook http://www.un.org/esa/forests/session.html en 

http://webtv.un.org/watch/plenary-un-forum-on-forests-10th-session/2290241082001/ 

 

 

 

http://www.un.org/esa/forests/session.html
http://webtv.un.org/watch/plenary-un-forum-on-forests-10th-session/2290241082001/
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Met de Minister van Energiezaken in Ghana ontwikkelen we 1000 MW zonnefarm 

capaciteit, te realiseren in 20 projecten van 50MW verdeeld over tien jaar. Vanwege de 

omvang wordt overwogen daar een locale solarpanel fabriek voor te bouwen. Financiering 

van beide is in principe dubbel beschikbaar: Sunrise Solatech heeft de desbetreffe nde LOI 

getekend en ook de U.N. CDM Loan Scheme zelftest komt op 100% financieringskans uit.  

Emile en Christoph gaan binnenkort naar Ghana voor verdere invulling.  

 

 

 

 
 

 

Voor AES – Apollo Energy Systems ontwikkelen we (CDM) financiering mogelijkheden 

voor fabrieken in Marocco en Moldavië. AES heeft een LOI-orderportefeuille van $ 2 

miljard ter levering van hydrogen-electric automobiel motoren en zocht $ 20 + $ 200 

miljoen voor de bouw en voorraden. Essence SUM is licentiehouder voor levering in EMEA 

en Polykarpia opteert mede voor de aankoop van de fabriekage licenties. Emile en Jako gaan 

rond 3 mei naar Miami – Florida, USA – voor contract besprekingen.  
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Website ideeën  

om daadwerkelijk bij te dragen aan individuele, locale, zakelijke, en (inter)nationale duurzaamheid 

 

BURGERS 

Ook de persoonlijke duurzaamheid wil WSF ondersteunen door kennisdeling, programma's en 

belevingsaanbod uit ondermeer: 

{lichaam/ziel/geest}  -  http://www.vipcure.org/index.asp 

{thuis/relatie/gezin}  -  http://www.biggreenpurse.com/ 

{huis/leven/reizen}   -  http://www.permacultureglobal.com/ 

{werk/maatschappij/wereld}  -  http://www.thomascook.com/sustainable-tourism/ 

 

ORGANISATIES 

Rapportage – www.aviva.com/corporate-responsibility/programme-updates/15615/ 

Green investment support – 

http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/WorldBankGreenBonds.html  

Labor programs – Semco, http://presence4life.com/ 

CO2 target monitoring en support – https://www.emissieautoriteit.nl/ 

Disclosure - https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx 

Green sponsor programs – 

http://www.meetingsfocus.com/ArticleDetails/tabid/162/ArticleID/14788/Default.aspx  

 

LANDEN 

Green GDP budgetting - http://www.unep.org/roap/Portals/96/GreenEco_2012_Young-wooPark.pdf 

Socializing green behavior - 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSear

ch_SearchValue_0=EJ910597&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ910597  

 

CDM Targeting sectors by WSF: 

 

 
 

Green leadership development – http://transitioningtogreen.com/services/leadership-

development-3-0-2 

Green poverty eradication – http://www.cdmloanscheme.org/eligible-countries 

 

WERELD 

WEF – http://www.weforum.org/ 

U.N. – http://www.un.org/en/ 

WNF – http://www.wwf.org/ 

 

 

 

 

http://www.vipcure.org/index.asp
http://www.biggreenpurse.com/
http://www.permacultureglobal.com/
http://www.thomascook.com/sustainable-tourism/
http://www.aviva.com/corporate-responsibility/programme-updates/15615/
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/WorldBankGreenBonds.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/Semler.html
http://presence4life.com/
https://www.emissieautoriteit.nl/
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.meetingsfocus.com/ArticleDetails/tabid/162/ArticleID/14788/Default.aspx
http://www.unep.org/roap/Portals/96/GreenEco_2012_Young-wooPark.pdf
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ910597&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ910597
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ910597&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ910597
http://transitioningtogreen.com/services/leadership-development-3-0-2
http://transitioningtogreen.com/services/leadership-development-3-0-2
http://www.cdmloanscheme.org/eligible-countries
http://www.weforum.org/
http://www.un.org/en/
http://www.wwf.org/
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Resultaten brown-papersessie met Resetmanagement 15 maart 2013 

De Impulse sessie werd aangeboden tijdens de presentatie bij de Club van Rome op 15 

februari. Op de beide volgende pagina’s staan de overzichtskaarten van de uitkomsten.  

Op 15 april hebben Letta en Emile een evaluatie/voortgang/toekomst bespreking met Wal ter 

en Kees gehad. Reset biedt methodische vervolg begeleiding aan organisatie ontwikkeling 

op basis van standaard tooling rond interne communicatie en proces bewustwording:  

- IMPULSE, Reset your process; 

- PEOPLE IN ACTION, Reset your skills; 

- VOICE OF THE CUSTOMER, Reset your customer focus. 

 

Het prijskaartje past nu nog niet op de WSF inkomsten . Bovendien is het begeleidend 

materiaal ten eerste gericht op middelmanagement en afdelingsniveau. Het biedt dus 

perspectief voor de langere termijn en wellicht ook op het niveau van (CDM-) 

projectbegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegiften: 

- http://www.youtube.com/watch?v=UqTc8kq0xCA&feature=em-

share_video_in_list_user&list=FLJOfiun6H6uSCB04tYG-fBg; 

 

- http://www.youtube.com/watch?v=KUhosRC5pX4&list=FLJOfiun6H6uSCB04tYG -fBg; 

 

- http://www.facebook.com/emile.vanessen.3. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UqTc8kq0xCA&feature=em-share_video_in_list_user&list=FLJOfiun6H6uSCB04tYG-fBg
http://www.youtube.com/watch?v=UqTc8kq0xCA&feature=em-share_video_in_list_user&list=FLJOfiun6H6uSCB04tYG-fBg
http://www.youtube.com/watch?v=KUhosRC5pX4&list=FLJOfiun6H6uSCB04tYG-fBg
http://www.facebook.com/emile.vanessen.3
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Vervolgstappen 

 

1. De projecten vragen steeds meer tijd en leveren nu ook enkele duizende euro’s op. 

De projecten zullen over één á twee maanden voldoende geld genereren om enkele 

mensen in dienst te kunnen nemen. Tevens hebben een aantal projecten binnenkort 

medewerkers nodig die op projectbasis zullen worden vergoed . Met een maand of 

vier á vijf komt er uit de projecten voldoende geld om de WSF organisatie optimaal 

in te richten; 

 

2. Er is een spanningsveld tussen organisatie opbouw en inkomsten: We willen sneller 

vooruit dan het geld, ofwel de kas, daar nu ruimte voor biedt. Dat wil dus zeggen dat 

we het of wat rustiger aan moeten doen en onze tijd afwachten of er wat vrije tijd en 

semie vrijwilligerswerk in mogen stoppen. Daar kunnen we een lijstje van 

wederzijdse behoeften en diensten  aanplakken en kijken of daar animo voor is: 

 

Behoeften 

. Website optimaliseren 

. Opzetten van fondswerving 

. Contact leggen met NGO’s  

. Aantrekken bestuurders 

. Coordinatie UUD contact 

. CDM sector R&D 

. Projectbeheer 

. Projectmedewerker 

. SIP partijen aantrekken 

. Een WSF dag organiseren 

. Productontwikkeling voor burgers,  

      organisaties, landen en GCI’s  

. Verkoop van SUM monumenten 

. Overall coordinatie 

. Huishoudelijke hulp voor Emile  

. Notuleren en verslaglegging 

. Coordineren vrijwilligersnetwerk 

. Eén van de zeven andere projecten bij  

     De Club van Rome voor WSF  

     begeleiden 

. Interviewen en filmen activiteiten 

. Bijhouden Faceboek, Twitter, Ning,  

     LinkedIn, Co-creatie 

. Coordinatie publicatie Bronning 

     Boeken 

. Organiseren van een WSF dansparty 

Wederzijdse diensten aanbod 

. Gratis bijwonen van VIPcure lezingen 

 

. Interne opleiding U.N. en CDM 

 

. Reductie op VIPcure Local Net 

 

. Advies duurzaam leven en wonen 

 

. Leveren op rekening 

 

. Bijwonen netwerk bijeenkomsten 

 

. Lezingen over duurzaamheid 

 

. Samen een wandelingetje maken 

 

. Je diensten aanbieden via WSF 

 

. Je behoeften kenbaar maken via WSF 

 

. Je netwerk een WSF lezing geven 

 

. Begeleiding bij je eigen dzh project 

 

. Wat je zelf zou kunnen bedenken 

 

3. Duurzame vraagstukken, projecten en investeerders aanbrengen en voorthelpen. 

WSF heeft ten eerste een verbinde rol: 

 

A. Consortium optimalisering: realisatiekans en financieringskans optimaliseren;  

B. Ondersteuning bij Loan Scheme aanvraag, inhoudelijk en time frame - € 2.000,  

        excl. 21% BTW, 16 uur, aanvullend tegen € 125 per uur;  

C. Uitvoeringsfase: aanvullende (CDM) kennis toepassingen en afzetmarkt  support; 

D. Support bij het promoten van Kopie-projecten op andere locaties en in andere  

       landen (incl. financiering); 

E. Wederzijdse participatie op projectnivo voor uitbreiding scope,  risicospreiding en 

      vergroten relatienetwerk - SIP en aanvullend. 

 

 

+++ 


