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Onze Kernwaarden 
n is ontstaan vanuit het idee om duurzaam te  
Hoogwaardige kwaliteit - Bijdragen aan een groene samenleving - 
Tegengaan van talentverspilling - Positieve impact creëren 
 
Onze missie is om een zo groot mogelijke positieve impact te maken in de wereld 
van elektrische mobiliteit. Dit gaan we doen door binnen 30 jaar 100.000 groene 
oplaadpunten te realiseren! Hiermee willen we de wereld duurzamer maken voor de 
generatie na ons.  
Gaan we dit halen? Geen idee, maar we zullen alles op alles zetten dit te realiseren. 
De markt van elektrische auto’s met de bijbehorende essentiële laad-infrastructuur 
gaat de komende jaren met 10% per jaar groeien.  
In 2030 wil de overheid alleen nog nieuwe elektrische auto’s toelaten en in 
2050 mag er geen enkele fossiele-brandstofauto meer op de weg rijden. 
Dit heeft als gevolg dat een goede oplaadinfrastructuur cruciaal is. 
Zowel op openbare locaties als thuis en op de werkplek zullen (voldoende)  
laadoplossingen aanwezig moeten zijn. 
Wij willen met onze oplossingen een zo groot mogelijke positieve impact 
bereiken in de wereld van elektrische mobiliteit. Door het bundelen van kennis, 
expertise en ons gezamenlijk netwerk proberen we een bijdrage te leveren aan een 
duurzame(-re) samenleving. 
 
2B Green is dé duurzaamste partner voor iedereen die elektrisch wil rijden en laden 
professionele backoffice garanderen. 
Sociale ambities 
Samen met Het Beginstation, een stichting die kennis en ideeën samenbrengt om 
een bijdrage te leveren aan een circulaire economie, willen we mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen geven. Dit doen we door ze een 
nuttige dagbesteding te geven, nieuwe talenten te ontwikkelen en mee te laten 
werken bij opdrachten. Een groot deel van de inkomsten van 2B Green wordt 
geïnvesteerd in Het Beginstation en de talenten die hieraan verbonden zijn.  
Deze talenten helpen ons het platform van 2B Green op te zetten en te onderhouden. 
  
Milieu ambities 
Om ook een bijdrage te leveren aan een beter milieu werkt 2B Green samen met de 
stichting Trees4All. Trees4All is opgericht in 1999 en is de meest ervaren aanbieder 
van CO2 compensatie in Nederland.  
Bij ieder oplaadpunt dat wordt verkocht, planten zij namens ons nieuwe bomen. 
Hiermee zal iedere klant direct een bijdrage leveren aan een groenere samenleving.  
In de toekomst willen we ook duurzame groene stroom en zonnepanelen gaan 
aanbieden om zodoende nog meer bij te dragen aan een beter milieu. 
 
Kortom: 2B Green is dé partner om uw laadinfrastuctuur mee in te richten! 
De Bruijn Automotive is partner van 2B Green en levert daarmee graag een  

bijdrage aan het optimaal inrichten  van uw Electrisch Vervoer! 
 


