Code of conduct
Missie
De missie van Stichting Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) is: Wij Wageningse bedrijven,
instellingen en de gemeente werken samen aan de ontwikkeling van een duurzame, klimaatneutrale,
circulaire en groene economie. Samen zorgen we voor een gezond en duurzaam leef- en
ondernemersklimaat, nu en voor volgende generaties.
Doelstellingen
De volgende doelstellingen worden door WWD actief nagestreefd:
- Het opbouwen en ondersteunen van een netwerk van Wageningse ondernemers en instellingen die
gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene
economie.
- Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking zodat kennis van
participanten over de duurzame ontwikkeling van het eigen bedrijf of organisatie en Wageningen op
een hoger niveau komt.
- Het voor en met participanten organiseren van kennisdeling, kennisuitwisseling en voorlichting door
middel van themabijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website.
- Het betrekken van actieve participanten bij belangrijke beslissingen aangaande de richting en
inhoud van activiteiten en projecten van WWD via een Raad van Deelnemers.
Gedragsregels stichting Wageningen Werkt Duurzaam
- WWD zal de jaarlijkse participantenbijdrage op een verantwoorde manier besteden aan het
stimuleren van het verduurzamen van bedrijven en instellingen in Wageningen.
- WWD zal de organisatie open en transparant vorm geven en de participanten direct of indirect
betrekken bij de besluitvorming.
- WWD zal zorg dragen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende partijen in
de organen van WWD.
Gedragsregels Participanten
- Het lidmaatschap van WWD staat open voor alle Wageningse bedrijven, instellingen en
organisaties die de uitgangspunten en doelstellingen van WWD onderschrijven.
- Participanten hebben het bespoedigen van de verduurzaming van de het eigen bedrijf of de eigen
organisatie tot doel.
- Participanten dragen actief bij aan de ontwikkeling van WWD en ondersteunen openlijk de
doelstellingen van WWD.
- Participanten voldoen (of gaan voldoen) aan de voor hen geldende wettelijke verplichtingen op het
gebied van energiebesparing en milieu. Aanvullend zetten participanten waar mogelijk extra
(bovenwettelijke) stappen voor het verduurzamen van het eigen bedrijf of de eigen organisatie.
- Participanten zijn actief aan de slag om duurzaamheid concreet vorm te geven binnen het beleid
van de organisatie.
- Participanten leveren vanuit hun maatschappelijke rol een actieve bijdrage aan het verduurzamen
van Wageningen.
- Participanten hebben de bereidheid om kennis op te bouwen met betrekking tot duurzaamheid van
het eigen bedrijf of de eigen organisatie en te delen met de andere participanten.
- De naam en het logo van WWD zal niet gebruikt worden om specifieke producten of diensten
expliciet aan te bevelen.
Samenwerking
Stichting Wageningen Werkt Duurzaam kan een nauwe samenwerking aangaan met strategische
partners. Bij deze samenwerkingsverbanden gelden de volgende principes:
- Samenwerking heeft altijd tot doel het bijdragen aan de doelstellingen van WWD.
- Samenwerkingsverbanden zullen de onafhankelijkheid van WWD niet aantasten.
- WWD zal open en transparant communiceren over samenwerkingsverbanden.
- De naam en het logo van WWD zullen niet gebruikt worden om specifieke producten of diensten
expliciet aan te bevelen.

