
Bedrijven en organisaties hebben dagelijks te maken met de snel veranderende samenleving die nieuwe 
eisen stelt aan de bedrijfsvoering en de product- en dienstverlening. Energiebesparing, afvalscheiding en 
CO2-reductie zijn daarbij belangrijke instrumenten, maar duurzaam ondernemen gaat veel verder. 

Duurzaam 
ondernemen… 
Oost Groningen  
als Koploper
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Overheden, bedrijven en consu-
menten vragen vaker om maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO). 
Verantwoord omgaan met ons 
milieu in het belang van toekom-
stige generaties is daarbij het 

uitgangspunt, maar het gaat bij-
voorbeeld ook over de manier 
waarop bedrijven omgaan met 
hun personeel en zakendoen 
met partners in de keten. 
Doordat de wereld transparanter 
is, wordt het steeds interessanter 

om te laten zien hoe de onder-
neming waarde toevoegt aan  
de omgeving.

Klaar voor de toekomst
Duurzaam ondernemen biedt 
vooral kansen voor bedrijven. 
Bijvoorbeeld kostenbesparingen 
op energie en afval of door slim-
mer werken, beter scoren bij 
aanbestedingen, of het creëren 
van enthousiasme onder de  
medewerkers. Duurzaam onder-
nemen betekent dat je als  
ondernemer anticipeert op  
ontwikkelingen in de markt en de 
samenleving in het algemeen. 
Het is een inspiratiebron voor  
innovaties, om nieuwe markten 
aan te boren en je bedrijf klaar  
te maken voor de toekomst. 
Duurzaam ondernemen is dus 
vooral toekomstgericht onder-
nemen. Slim en zakelijk.

Het Koploperproject
Om bedrijven op een inspirerende 
manier kennis te laten maken 
met duurzaam ondernemen en 
hiermee praktisch aan de slag te 
gaan, is begin dit jaar een eerste 
‘Koploperproject Duurzaam 
Ondernemen’ gestart in Oost 
Groningen. Veertien gemeenten 
en bedrijven laten aan de hand 
van concrete voorbeelden zien 
dat duurzaam ondernemen niet 
alleen hoort en nodig is, maar 
ook lonend en boeiend kan  
zijn. Dus dat het goed is voor 
People, Planet én Profit. Het 
Koploperproject biedt bedrijven 
een kapstok waarmee ze duur-
zame activiteiten integraal in de 
bedrijfsvoering verankeren. 

Hoe gaat dat in z’n werk?
Aan een Koploperproject  
doen tussen de vijf en vijftien  
bedrijven uit één of meerdere 
gemeenten mee. Na een start-
bijeenkomst en kennismaking 
worden de bedrijven, en even- 
tueel de gemeenten zelf, grondig 
doorgelicht op duurzaamheid 
met de DuOn-Scan die  
gebaseerd is op de inter- 
nationale richtlijn ISO 26000.  
Het resultaat is een compleet 
Duurzaamheidsprofiel. Heldere 

grafieken en scores per onder-
werp laten precies zien wat er 
allemaal al goed gaat, wat er nog 
beter kan en welke voordelen er 
voor het bedrijf kunnen worden 
behaald. Het staat vol met prak-
tische tips. Daarnaast wordt de 
Milieubarometer gebruikt om de 
milieuprestaties inzichtelijk te 
maken op basis van gegevens 
over energieverbruik, emissies, 
afval, vervoer et cetera. Hieruit 
resulteren vele praktische maat-
regelen, die vaak binnen enkele 
jaren kunnen worden terug- 
verdiend. Niet onbelangrijk:  
met de Milieubarometer wordt 
ook de CO2-footprint bepaald. 
Die wordt voor veel bedrijven 
steeds belangrijker, bijvoorbeeld 
in het kader van aanbestedingen. 
Nadat alle nulmetingen in een 
groep Koplopers zijn uitgevoerd 
(en ze allemaal dezelfde ‘MVO-
taal’ spreken), worden de uit-
komsten met elkaar gedeeld  
in een terugkoppelingsbijeen-
komst. Daarin leren ze door 
eigen kennis en ervaring samen 
op nieuwe manieren te combi-
neren. Vervolgens gaat iedereen 
aan de slag met een praktisch 
actieplan (de DuOn-agenda). 
Deze plannen worden in een 
volgende bijeenkomst met  
elkaar uitgewisseld. Ten slotte 
gaan alle deelnemers aan het 
werk met een opdracht over 
MVO-communicatie: hoe breng 
ik nu mijn MVO-boodschap over? 
Dat blijkt een bijzonder nuttige 
oefening omdat de markt hier 
steeds vaker naar vraagt. Het 
Koploperproject duurt al met al 
ongeveer een jaar en wordt af-
gesloten met een Koploper-
symposium. Daar presenteren 
de Koplopers hun resultaten voor 
een breed publiek en inspireren 
ze andere bedrijven.

Wat levert het op?
Het Koploperproject levert voor 
de deelnemers veel voordelen 
op, zoals:
•  een degelijke nulmeting:  

wat doen we al goed en wat 
kan er beter;

•  ideeën voor de verbetering van 
zowel de bedrijfsvoering als de 
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product- en dienstverlening;
•  kostenbesparingen op onder 

meer energie, afval en 
mobiliteit;

•  positieve publiciteit en daar-
door vaak ook nieuwe klanten;

•  meer betrokkenheid door  
benutten potentieel van de 
medewerkers;

•  een andere, frisse kijk op de 
organisatie en omgeving;

•  uitbreiding van het netwerk  
en samenwerking met andere 
bedrijven in de regio.

 
Opschaling
De Koploper aanpak is in 2010 
gelanceerd in Friesland. Het 
succesvolle resultaat is een 
groot Koplopernetwerk van 200 
bedrijven en 22 projecten in 
bijna alle gemeenten. Zowel de 
gemeenten, scholen en de be-

drijven zijn enthousiast. Daarom 
heeft de provincie Friesland  
besloten het project provincie- 
breed uit te rollen. In de  
provincie Groningen moet een 
zelfde soort netwerk komen. 
Daarvoor is nodig dat veel en-
thousiaste bedrijven zich aan-
melden zodat samen met de 
gemeenten en de steun van de 
provincie een krachtig Gronings 
netwerk kan worden uitge-
bouwd. Aanmelden kan via de 
website of door te mailen naar: 
info@koploperproject-groningen.nl.

Delen en verbinden
De Koplopers leren in een jaar 
tijd hoe ze duurzaam kunnen 
ondernemen. Maar daarmee 
stopt het niet. Het is de bedoe-
ling dat de deelnemers zoveel 
mogelijk ervaringen en kennis 

delen en met elkaar samen- 
werken. Waar van toepassing 
worden de Koplopers in  
verbinding gebracht met rele-
vante initiatieven van provincie, 
gemeenten, ngo’s, onderwijs- 
instellingen en commerciële  
partijen in (Noord-)Nederland.  
In nauwe samenwerking met 
MVO-Nederland ontstaat een 
stevig netwerk van steeds  
duurzamer opererende bedrijven 
en organisaties en draagt het 
Koploperproject bij aan een 
sterke en duurzame fundering 
van de regionale economie.  
Die verbinding wordt op  
verschillende manieren ge- 
stimuleerd. Er is een speciale 
website over het Koploper-
project (www.koploper- 
project-groningen.nl &  
www.koploperproject.nl) en  
er verschijnt regelmatig een 
nieuwsbrief. Op het digitale  
platform GoodStart (www. 
goodstartfriesland.frl) kunnen 
Koploperbedrijven en andere 
duurzaam opererende bedrijven 
(GoodCompanies) praktische  
ervaringen (GoodProjects) met 
elkaar delen en laten zien wat  
dit oplevert. Natuurlijk is het ook 
zaak om elkaar persoonlijk te 
blijven ontmoeten. Daartoe  
worden regelmatig bijeen- 
komsten georganiseerd, waar-
onder de Koplopersymposia, die 
steeds meer bezoekers trekken. 
Op 1 december dit jaar vindt het 
eerste Koplopersymposium in 
Oost Groningen plaats.

Samenwerking
Het Koploperproject is een mooi 
voorbeeld van multi-stakeholder 
samenwerking. Een belangrijke 
rol in het Koploperproject is 
weggelegd voor het enthousi-
aste vierkoppige Koploperteam. 
Een regionale mix van unieke 
bedrijven heeft een consortium 
gevormd. Jaap de Vries van 
DZyzzion in Drachten is de 
grondlegger van de Koploper-
projecten, Ada Kruiter van 
CirculairActief in Midwolde is 
coördinator van het 
Koploperproject Oost 
Groningen, Reina Boels van 

Rein Advies in Wedde initieerde 
het project in de regio en Steven 
Volkers van NoordBaak in 
Groningen is penvoerder. Samen 
verzorgen ze de inhoudelijke 
coaching van de deelnemers  
en vormen de verbinding met 
provincie, gemeenten en onder-
wijsinstellingen, voorzien in de 
Koploperwebsite en andere 
communicatieve uitingen, de  
organisatie van de Koploper-
symposia et cetera. Met een  
financiële bijdrage in de kosten 
zorgen de provincie, de  
gemeenten en de Stichting 
Ondernemers Begeleiding er 
voor dat de drempel voor de  
bedrijven niet te hoog is. 
Gemeenten hebben een belang-
rijke rol in het Koploperproject. 
Zij stimuleren bedrijven om mee te 
doen en zorgen voor de nodige 
publiciteit. Door leerlingen en 
studenten van onder andere  
de Hanzehogeschool en de 
Rijksuniversiteit Groningen  
te betrekken, draagt het 
Koploperproject op een  
innovatieve manier bij aan de  
integratie van duurzaamheid in 
het onderwijs. Kortom, samen-
werking brengt je verder.

Oost Groningen primeur
De wijze waarop Oost Groningen 
met het Koploper-project duur-
zaamheid bij bedrijven en andere 
organisaties stimuleert, is beslist 
vernieuwend. Als partners volgen  
de provincie Groningen, de  
gemeenten Bellingwedde, 
Pekela, Veendam, Stadskanaal, 
Menterwolde, Vlagtwedde en 
Oldambt en de Stichting 
Ondernemers Begeleiding de 
ontwikkelingen op de voet. 
Vooral de integrale en praktische 
aanpak van onderop, de multi- 
stakeholderbenadering en het 
enthousiasme van alle betrokken 
partijen heeft inmiddels ook  
buiten de regio enthousiasme 
opgewekt. Bent u de volgende 
Koploper? 

Voor vragen kunt u contact  
opnemen met Ada Kruiter via 
mail adakruiter@circulairactief.nl 
of telefonisch: 06 37 23 63 37.

Ada Kruiter
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