Een impressie van het toekomstige Harmoniekwartier

		Koploperproject:

Naar een duurzame regionale economie
Op de dag dat VN-topman Ban Ki-moon tijdens
de Klimaattop zei dat de tijd van praten over
klimaatverandering voorbij is en dat er nu moet
worden opgetreden, begon in Leeuwarden een
nieuwe groep ondernemers aan het Koploperproject. Deze bedrijven gaan niet alleen praten
over duurzaamheid, maar brengen het daadwerkelijk in de praktijk.
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KB’ers worden middels het
Koploperproject door de
Gemeente Leeuwarden gestimuleerd duurzamer te ondernemen.
Om te laten zien dat het niet alleen
veel beter is voor mens en planeet,
maar ook om te ondervinden dat
het lonend kan zijn. Wethouder
Isabelle Diks heet de deelnemers
van harte welkom tijdens de start
van het project op 24 september.
Als ‘koplopers’ leggen zij vanaf nu

hun onderneming onder de loep en
gaan nauwgezet kijken waar het
duurzamer kan. Diks: ,,Duurzaam
ondernemen pak je samen
aan. Maar omdat het geen core
business is, wordt die stap vaak
minder snel gezet.”
Ondernemer bij Technea en de
gastheer tijdens de startbijeenkomst, Luuk Dijkhuis, doet al veel
op het gebied van duurzaamheid
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hij
onderstreept de woorden van de
wethouder: ,,We hebben hier al
heel veel gedaan om milieubewuster te worden, maar er zijn vast
nog genoeg blinde vlekken. Die wil
ik graag ontdekken.”
Om die ‘blinde vlekken’ aan het

licht te brengen, wordt een aantal
stappen gezet. Het startpunt is
een nulmeting, die aan de hand
van interviews wordt vastgesteld.
Nadat de deelnemende bedrijven
de milieubarometer hebben
ingevuld en er een duurzaamheidsprofiel is gemaakt, worden de
resultaten gezamenlijk besproken.
Hierna gaat men daadwerkelijk
aan de slag met concrete actiepunten. Ook de actieplannen
worden in een gezamenlijke
bespreking doorgenomen. Zo
leren de ondernemers elkaar en
de afzonderlijke punten waar
aan gewerkt wordt, kennen. Na
ongeveer acht maanden loopt
het Koploperproject ten einde.
De afsluiting is een symposium,
waar de verschillende plannen
en uitkomsten per bedrijf kunnen

worden gepresenteerd. Het beste plan wint de Koploperprijs.
Age Knol is projectmanager bij de Provincie Fryslân.
Hij is vanaf het begin betrokken bij het project. ,,Het
Koploperproject sluit aan bij de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. Ook andere provincies en
sectoren tonen interesse in dit initiatief en dat is goed.
Met meer dan tweehonderd Koplopers in Friesland,
kijken andere provincies graag mee naar hoe we het
hier aanpakken.”
Het Koploperproject loopt, naast Leeuwarden, in nog
veertien andere gemeenten. Binnenkort wordt er ook
in Groningen gestart.
Meedoen aan het Koploperproject kost 500,00 euro.
Aanmelden kan via aanmelden@leeuwarden.nl.
Meer informatie is te vinden op
www.koploperproject.nl

Bundeling krachten doel van
ondernemend Leeuwarden
Tijdens een formele avond met een informeel
karakter maakten ondernemers uit de dorpen
Grou, Jirnsum, Friens, Idaerd, Eagum, Warten,
Wergea, Warstiens en Reduzum kennis met
de Gemeente Leeuwarden, waar zij sinds 1
januari officieel bij horen.

G

astheer van de avond is
wethouder Henk Deinum,
verantwoordelijk voor Economie,
Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling. Klaas van der Berg,
de ceremoniemeester, vraagt
één van de aanwezigen of hij
al een beetje gewend is aan de
nieuwe gemeente. ,,Ja hoor”, is
het antwoord. ,,We zitten bij de
gemeente en wij zijn met SC
Cambuur gelijk kampioen. Nu

kijken of we dat dit jaar nog een
keer kunnen doen, kampioen
worden.”
Nadat de zeventig ondernemers
welkom zijn geheten door Henk
Deinum, gaat het woord naar Oeds
Westerhof, projectdirecteur van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018. Hij vertelt hoe deze verkiezing tot stand is gekomen en wat
dat betekent voor deze ondernemers. Westerhof geeft duidelijkheid: ,,De ervaring moet, naast
de inhoud, belangrijker zijn dan
het evenement zelf. Culturele
Hoofdstad zal zich niet beperken
tot de stad Leeuwarden, maar
strekt zich uit over de rest van de

provincie, inclusief het Waddengebied. Daarbij zullen producten
en diensten zoals overnachtingen
zoveel mogelijk uit de regio zelf
worden gehaald.”
Ook is er vertegenwoordiging
vanuit het Verenigd Bedrijfsleven
Leeuwarden (VBL) aanwezig. Johan
Diks, voorzitter van de Ondernemers Club Leeuwarden, neemt
de toehoorders mee in een stukje
geschiedenis terwijl Albert van der
Zee, secretaris van de Commerciële Club Leeuwarden, ze vertelt
over de toekomst. ,,Het VBL werd
door diverse omstandigheden
genoodzaakt de organisatie eens
goed onder de loep te nemen. De

conclusie was duidelijk: het is tijd voor VBL 2.0.
Daarom zullen we binnenkort verdergaan als
De Federatie, van ondernemers in de gemeente
Leeuwarden.”
De ondernemersverenigingen uit de voormalige
gemeente Boarnsterhim worden van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. ,,De lijn die we
in Leeuwarden hebben gekozen, willen we graag
voortzetten in de dorpen die nu zijn aangesloten
bij de gemeente”, zo vindt Henk Deinum tijdens het
discussiepanel.
De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel
waar de ondernemers nader kennis maken met
elkaar en met de aanwezige panelleden. De eerste,
formele, stap naar nauwere samenwerking tussen
ondernemers en een gezamenlijk succes in 2018 is
gezet.
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