PERSBERICHT
Zwanenburg, 6 december 2016

SAB Catering ondertekent Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal

Op 24 november ondertekent SAB Catering tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ in de
Fokker Terminal in Den Haag, het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. SAB spreekt
hiermee haar steun uit en zegt toe natuurlijk kapitaal te integreren in haar bedrijfsvoering om zo bij te dragen
aan het duurzaam gebruik of herstel van het Natuurlijk Kapitaal.
Impact neutraal ondernemen
Ton van Alphen, manager kwaliteit & ICT van SAB: “Duurzaam ondernemen is binnen SAB een belangrijke
pijler. SAB heeft al jaren het ISO-14001 Milieu certificaat en past alle mogelijke milieubesparende
maatregelen toe op haar ruim 225 locaties. Om het duurzaamheid- en milieubeleid van SAB verder te
intensiveren zetten wij nieuwe stappen. Zo treffen wij maatregelen om onze footprint van CO2-uitstoot te
compenseren en zo als bedrijfscateraar impact neutraal te ondernemen. Om duurzaam succesvol te blijven
binnen een steeds sneller veranderende wereld, heeft SAB zich aangesloten bij de Natural Captains. SAB
participeert als Natural Captain om een bijdrage te leveren aan de uitdaging om nieuwe economische
ontwikkelingen hand in hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijk hulpbronnen.”
Natural Captains
De Natural Captains is het koplopers traject van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE).
Dit is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en koepel van natuurorganisaties IUCN NL,
ondersteunt door ministerie van Economische Zaken. De Natural Captains vormen de voorhoede van het
Nederlandse Bedrijfsleven die het denken en werken met Natuurlijk Kapitaal concreet vertalen in zichtbare
acties. Het platform BEE faciliteert de koplopers bij dit proces via bijeenkomsten (elke 100-dagen),
toegankelijkheid instrumentarium en eventuele creatieve / financiële bijdrage aan versnellingstrajecten.
Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal
Tijdens de conferentie ‘Natural Capital / Let’s talk business’ spreken zeventig bedrijven en organisaties,
waaronder SAB Catering, hun steun uit voor het Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal.
Daarmee zeggen zij toe natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Zo
dragen ze bij aan het behoud van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op de
activiteiten van de afgelopen jaren en werd samen met het bedrijfsleven ontwikkeld. Het schetst een aantal
praktische, business-georiënteerde principes en stappen die de partijen eenvoudig en stapsgewijs integreren
in bestaande systemen.
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Meer informatie SAB Catering: www.sabcatering.nl
Meer informatie conferentie: www.conference-naturalcapital.nl
Meer informatie Natural Captains: www.naturalcaptains.nl
Meer informatie over Platform BEE: www.natuurlijkkapitaal.com

