WE MAKE SENSE

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF
Auto’s die op waterstof rijden, de verduurzaming van bestaande gebouwen, het opzetten van
een waterstoftankstation of een combinatie hiervan: allerlei groene initiatieven en projecten waar
de mensen van Dutch Boosting Group met plezier aan werken. “Wij dragen bij aan waardevolle,
toekomstbestendige oplossingen voor mens en omgeving. Alles wat wij doen, doen we duidelijk,
duurzaam en dynamisch. Zo geven we complexe opgaven van klanten een boost”, aldus medewerkers
André Hof en Joost Verheijen.
Dutch Boosting Group heeft een verbindende en onafhankelijke rol
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Nieuwe markt

Duwtje in de rug

Sinds november 2018 is Joost Verheijen binnen Dutch Boosting

Nog een concrete en tastbare manier om waterstof in te zetten, is in

Group bezig met duurzaamheid, de energietransitie en (groene)

de auto. Joost vertelt: “Dit kun je zien als elektrische auto, maar dan

waterstof. Samen met de gemeente Veenendaal en de Bedrijvenkring

zonder stekker. Je verbrandt in het geval van een ‘fuel-cell’ niets (dus

Ondernemend Veenendaal heeft Joost zich ingezet om deze waterstof

geen uitstoot van stikstof en co2) en bovendien hoef je niet rond te rijden
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waterstoftankstation. Het mooie hieraan is dat wij middels ons netwerk
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Waterstof is iets waar ze bij DBG enthousiast over zijn. “Groene waterstof
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kan een hele mooie aanvulling zijn op de huidige mogelijkheden om de
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energietransitie mogelijk te maken”, legt Joost uit. Hij geeft aan dat ons
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