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Jaap de Vries van DZyzzi-
on introduceerde in 2010 
dit prestigieuze en innova-
tieve project om MKB-be-
drijven en andere organi-
saties klaar te stomen voor 
een gezonde en duurzame 
toekomst. Het mooie aan 
dit programma is dat be-
drijven er niet alleen  zelf 
beter van worden, maar 
dat er ook een bijzondere  
onderlinge dynamiek ont-
staat waarin bedrijven el-
kaar uitdagen, vasthouden 
en stimuleren. Tot nu toe 
heeft De Vries samen met 
verschillende adviespart-
ners zo’n 400 bedrijven en 
organisaties meegenomen 
in een structureel verbe-
terproces. ‘Duurzaamheid 
en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen 
(MVO) zijn zaken waar we 
niet meer onderuit komen. 
Veel bedrijven hebben wel 
ambities in deze richting, 
maar weten niet goed hoe 
ze het handen en voeten 
moeten geven. Daar hel-
pen we bij, samen met 
onze partners. We starten 
met een nulmeting: wat 
gaat al goed en wat kan er 
beter?’ Vervolgens stellen 
de Koplopers een duur-
zaamheidsagenda op met 
concrete doelen, ambities, 
acties en indicatoren, zo-
dat ze ook kunnen meten 
wat ze bereiken. Tot slot 
begeleiden we onderne-
mers in de communicatie 
daarover. Veel onderne-
mers, zeker in het noorden, 
vinden het lastig om te 
vertellen wat ze aan duur-
zaamheid doen. Ze hebben 
een beetje de ‘doe maar 
normaal dan doe je al gek 
genoeg’-mentaliteit. Toch 
is het belangrijk om aan je 
stakeholders een authentiek 
verhaal te vertellen. Dit le-
vert goodwill op en kan ook 
je kansen bij bijvoorbeeld 
aanbestedingen vergroten. 
Het Koploperproject biedt 
exposure voor de deelne-
mers én inspireert andere 
bedrijven om ook duurzame 
stappen te zetten.’ Ook rsg 
de Borgen nam deel aan het 
Koploperproject. Zij hebben 
helaas door alle corona-
hectiek het project nog niet 
kunnen afronden. De draad 
wordt weer opgepakt zodra 
het kan.

Dat beamen ook Margot 
Verhagen van In Circu-
laire Kringen en Ada Krui-
ter van Circulair Actief. 
Zij begeleiden samen met 
Jaap de Vries de onderne-
mers tijdens het Koploper-
project. Er ontstaan al snel 
één op één verbanden, 
weet Kruiter. ‘Veel bedrij-
ven lopen tegen dezelfde 
dingen aan, hebben geza-
menlijke gespreksonder-
werpen. Contact is gauw 
gemaakt: ‘hoe doe jij dat 
met gebouwenbeheer?’ 
En oud-Koplopers vertel-
len nieuwe deelnemers 
hoe duurzaamheid in hun 
DNA verankerd is. Inspi-
rerende ontmoetingen. 

Maar ook: ondernemers 
werken hard, het ventiel 
moet af en toe even los. 
Het draait om de 4 P’s: 
people, planet, profit en 
pleasure! Plezier is vaak 
een onderschat, maar wel 
heel belangrijk onderdeel. 
Tijdens dit project trek-
ken deelnemers een jaar 
met elkaar op. Er ontstaat 
een hecht netwerk en een 
band voor het leven. Kop-
lopers hebben veerkracht 
gekregen om de impact 
van maatschappelijke en 
mondiale problemen op 
te vangen. Dat is prachtig 
om te zien.’ Corona heeft 
een stempel gedrukt op 
deze groep, vindt Margot 
Verhagen. ‘Als we bij el-
kaar zitten om te praten 
gaat het ook over de im-
pact van corona. Men leeft 
erg mee met elkaar, maar 
er komen ook positieve 
dingen uit voort. Bedrijven 
die iets hebben gevonden 
om juist nu ergens stap-
pen in te maken en daarin 
een voorbeeld zijn voor 
andere deelnemers. Dat is 
heel waardevol geweest.’ 
Nog iets dat Verhagen 
constateerde: de groot-

ste stappen en de meest 
robuuste verduurzaming 
ontstaan wanneer de lei-
ding van het bedrijf bereid 
is om iemand (deels)vrij 
te maken en verantwoor-
delijk te maken voor het 
project. ‘Als iemand de 
tijd en de ruimte krijgt om 
verduurzamingsstappen 
uit te voeren zie je dat er 
mooie resultaten worden 
geboekt.’ 
Rabobank Noordenveld 
West Groningen is part-
ner van het Koploper-
project. Bewust. Want 
de bank heeft, net als 
de maatschappij, de op-
dracht stappen te maken 
in het duuurzaamheids-
proces, vertelt André de 
Vries die binnen de bank 
het MKB in Groningen en 
Drenthe onder zijn hoede 
heeft. ‘De wereld veran-
dert, vraagstukken ver-
anderen. Banken kunnen 
verduurzaming verder 
helpen door verbindingen 
te leggen, (lokale) bedrij-
ven met elkaar in contact 
te brengen en andere te 
bedrijven te inspireren om 
ook stappen te maken. In 
panden met een F-label 

willen we niet meer in-
vesteren. Duurzaamheid 
is onderdeel van het to-
tale bedrijf geworden. Wij 
hebben een faciliterende, 
aanjagende en stimule-
rende rol. Altijd vanuit de 
coöperatieve gedachte: 
gaat het goed met de on-
dernemers, gaat het goed 
met de Rabobank.’
Wethouders Kirsten Ipe-
ma en Elly Pastoor over 
het Koploperproject: 
Noordenveld deed mee 
als deelnemer en partner, 
de gemeente Wester-
kwartier als partner. En-
kele voormalige gemeen-
ten in het Westerkwartier 
sloten al eerder aan als 
deelnemer. 
‘Het Koploperproject is 
een mooie manier om 
onze ondernemers te sti-
muleren om verder te kij-
ken dan de dag van van-
daag. De wereld blijft in 
een razendsnel tempo 
veranderen. De is de vraag 
niet alleen hoe je de ont-
wikkelingen volgt, maar 
ook hoe je koploper kunt 

zijn’, vindt wethouder Elly 
Pastoor van de gemeente 
Westerkwartier. ‘Het Kop-
loperproject brengt op 
een systematische manier 
je bedrijf in beeld. Vervol-
gens krijg je begeleiding 
om die stappen uit te voe-
ren. Het is geen natte vin-
gerwerk, maar een door-
wrocht systeem waarin de 
ondernemer zelf het effect 
bewerkstelligt. Het is con-
creet, dat maakt deelne-
mers zo enthousiast. Maar 
naast Koplopers hebben 
we meer ijzers in het vuur 
om ondernemers te faci-
literen. We doen veel om 
een bruisend klimaat te 
zijn én te blijven.’
Voor Noordenveld was het 
project een geheel nieuwe 
uitdaging, vertelt wethou-
der Kirsten Ipema. ‘Best 
spannend. Je wordt net 
als de andere deelnemers 
langs de meetlat gelegd. 
Dat betekent dat je met de 
billen bloot moet. Als ge-
meente waren we op zoek 
naar een programma om 
duurzaamheid in het be-
drijfsleven te stimuleren. 
Duurzaamheid ging bij 
ons vooral over woningen 
en bewoners, niet zozeer 
over bedrijven. We moeten 
een omslag zien te berei-
ken. Niet: we doen van al-
les en ook duurzaamheid, 
maar: alles wat we doen, 
doen we op een duurzame 
manier. Mede dankzij het 
Koploperproject zijn we 
beter in staat om die link te 
leggen. Een mooie winst.’ 
Ook OCN (Ondernemers-
contact Noordenveld) was 
zoekende: steeds meer 
ondernemers wilden iets 
met duurzaamheid. Ze 
waren benieuwd naar de 
rol van de gemeente op 
dit gebied. ‘Daar is een 
pilot uitgerold: OCN, de 
energiecoöperatie en En-
gie proberen samen met 
geïnteresseerde bedrij-
ven die verduurzamings-
slag te maken. Zo wor-
den mogelijkheden voor 
duurzaam verwarmen, 
afvalverwerking en duur-
zame energievoorziening 
onderzocht. Dus maak ik 
meteen graag van de ge-
legenheid gebruik: bedrij-
ven kunnen zich hiervoor 
aanmelden!’

A f s l u i t i n g  K o p l o p e r p r o j e c t : 
o n d e r n e m e r s  k l a a r  v o o r  e e n  d u u r z a m e  t o e k o m s t

‘Koplopers hebben veerkracht om 
de impact van maatschappelijke en 
mondiale problemen op te vangen’

Het noorden is een mooie club van zes Koplopers rijker. Onlangs is het 
Koploperproject Noordenveld-Westerkwartier afgerond. De Zijlen en 
Dusseldorp in Tolbert, Elton, Harkboot en Mebatherm uit Roden en de 
gemeente Noordenveld behoren officieel tot de Koplopers. Zij heb-
ben ‘duurzaamheid’ weten te verankeren in hun bedrijfsvoering. En 
daarmee is een stevige basis gelegd voor de toekomst. 

‘De grootste stappen 
en de meest robuuste 

verduurzaming 
ontstaan wanneer de 
leiding bereid is om 

iemand vrij te maken 
en verantwoordelijk te 

maken voor het 
project’

‘Niet: we doen van 
alles en ook 

duurzaamheid, 
maar: alles wat we 
doen, doen we op 

een duurzame 
manier’
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Dusseldorp is een landelijk 
opererend sloopbedrijf en 
is onderdeel van de Reiten-
Infra. Het bedrijf is gespeci-
aliseerd in infrastructuur-, 
sloop- en milieutechniek en 
dat in de breedste zin van het 
woord. “Voor grote projec-
ten houdt het in dat wij ver-
antwoordelijk zijn voor de 
sloop van gebouwen, maar 
dat we de locatie daarnaast 
ook weer woonrijp maken”, 
vertelt vestigingsleider Lex 
Groenewold. “We leveren 
op deze wijze complete 
projecten af. Onze vesti-
ging is Tolbert is de enige in 
Noord-Nederland en hier-
mee bedienen wij dan ook 
de drie Noordelijke provin-
cies, maar ook Noord-Hol-

land, de Waddeneilanden en 
de kop van Overijssel”. 

“We hebben onlangs een 
naamswijziging gehad en 
konden daarom wel wat 
naamsbekendheid gebrui-
ken”, vertelt Dennis van 
der Wolde, projectleider en 
KAM-adviseur bij Dussel-
dorp in Tolbert. “Daarnaast 
bood het project ons na-
tuurlijk ook tools om ons 
nog meer te profileren op 
het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord onder-
nemen. Landelijk doen we 
dan wel heel veel, dit was 
ook een mooie mogelijk-
heid om onze eigen vesti-
ging onder de loep te ne-
men”. 

De afgelopen maanden is 
Dusseldorp dan ook druk 
bezig geweest met het pro-
ject en heeft het eveneens 
behoorlijke stappen ge-
zet. “We werden door het 
Koploperproject ook wel 
een beetje gedwongen om 
ermee bezig te zijn”, zegt 
Dennis. “Zo hebben wij nu 
concrete plannen om zon-
nepanelen aan te leggen en 
hebben we ontwikkelingen 
doorgemaakt op het ge-

bied van cementloos beton. 
Daarnaast hebben we een 
stukje regionale aansluiting 
gerealiseerd, want als be-
drijf hebben wij zeker baat 
bij regionale aansluiting”. 
Op landelijk gebied is Dus-
seldorp al vrij ver wat betreft 
maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Zo is 
het nieuwe kantoor in Dus-
seldorp volledig gebouwd 
dankzij materialen die zijn 
vrijgekomen door de eigen 

sloop en worden in Noord-
Brabant eerlijke woningen 
gebouwd. “Die landelijke 
ontwikkelingen willen we 
uiteindelijk bij alle vestigin-
gen uitzetten”, aldus Lex. 

Beide mannen hebben veel 
lof voor het Koploperpro-
ject. Ze erkennen dat het 
een zeer goed concept is, 
waar vooral de kleinere, re-
gionale partijen de vruch-
ten van plukken. “Het maakt 

je bewust van hetgeen je 
mee bezig bent”, vertelt Lex. 
“Doordat bij ons veel van bo-
venaf wordt geregeld, is dat 
voor ons wat lastiger. Toch 
vind ik dat wij er ook zeker 
baat bij hebben, al komt die 
overgang wellicht in stap-
pen. Vooral op het gebied 
van regionale samenwer-
king willen we ons de ko-
mende jaren nog verder 
ontwikkelen. Als bedrijven 
elkaar meer opzoeken is dat 
goed voor de diverse lokale 
partijen. Het regionaal gun-
nen is een belangrijke factor 
om tot succes te komen. 
Veel bedrijven denken vaak 
aan hun eigen activiteiten, 
maar je kunt ook leuke din-
gen met elkaar doen. Geld 
verdienen is belangrijk, maar 
je kunt zoveel andere din-
gen doen die toekomstbe-
stendig zijn. Je moet daar-
voor investeren, maar het 
loont wel. Bedrijven moeten 
daar de tijd voor nemen en 
het echt durven. Het is mooi 
dat wij daar tijdens het Kop-
loperproject een eerste stap 
in kunnen hebben zetten”. 

Harkboot houdt zich bezig met het ver-
wijderen van waterplanten met wortel en 
al. Dit wordt gezien als een revolutionaire 
nieuwe techniek, welke bewezen veel ef-
fectiever is dan maaien. Hierdoor hoeft er 
tevens minder vaak onderhoud gepleegd 
te worden. “De harkmethode is uitgevon-
den in 2014 en hebben we in de afgelo-
pen jaren steeds verder ontwikkeld”, ver-
telt Lars. “We kunnen tegenwoordig een 
ruim scala aan soorten waterplanten ef-
fectief verwijderen, zo ook diverse exoten. 
Dat gebeurt middels speciaal ontwikkelde 
boten. Hierop zit bevestigd een specifiek 
ontworpen kraan met hark die we door de 
bodem van de wateren trekken om op die 
manier de waterplanten met wortel en al 
te verwijderen”. 

In haar werkzaamheden heeft Harkboot 
vanaf dag één oog voor duurzaam en toe-
komstbestendig ondernemen. Mede daar-
door is het bedrijf in 2019 ondernemer van 
het jaar geworden en sloot het zich enkele 

maanden later aan bij het Koploperproject. 
Hierbij kwam Harkboot tot nieuwe inzich-
ten. “Bij het Koploperproject kwamen veel 
verschillende visies van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen aan bod”, legt 
Lars uit. “Naast duurzaamheid ging het ook 
vooral over elkaar als bedrijven helpen. 
Het uitwisselen van ideeën speelt daarbij 
een belangrijke rol. Voor deelname aan 
het Koploperproject hadden we minder 
oog voor de maatschappelijke kant van 
het ondernemen, maar door het project 
hebben we daar toch meer over geleerd”. 

Dankzij het Koploperproject heeft Hark-
boot diverse stappen gezet. Zo heeft het 
afgelopen zomer onder andere een rol 
gespeeld bij de start van ‘vissen voor de-
tentie’ in Veenhuizen. “Het doel hierach-
ter is om het re-integreren makkelijker te 
maken voor gedetineerden. Wij zijn hierbij 
betrokken geweest door het schoonma-
ken van de waterpartijen. Dit is wel iets 
wat vooral dankzij het Koploperproject tot 

stand is gekomen. Naast het schoonma-
ken van het water in Veenhuizen hebben 
we dit ook gedaan bij Woonzorgcentrum 
De Hullen, zodat de jeugd hier kon vissen. 
Ouderen vinden het namelijk fantastisch 
als de jeugd daar hun hengel uitslaat. Het 
is mooi dat wij hieraan hebben kunnen 
bijdragen”, aldus Lars. Naast bovenge-
noemde stappen heeft Harkboot tevens 
geïnitieerd dat men sinds het afgelopen 
jaar HVO100 kan tanken op de pomp in 
Roden. Deze synthetische diesel zorgt 

ervoor dat ook anderen kunnen rijden op 
een groenere brandstof. 

Het Koploperproject loopt nu ten einde, 
maar ook in de komende jaren wil Hark-
boot stappen blijven zetten op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. “Momenteel zijn we op onze loca-
tie in Roden aan het uitbreiden en hiervoor 
willen we ook zonnepanelen aanschaf-
fen”, vertelt Lars. “Daarnaast willen we nog 
meer de duurzame producten opzoeken.”

D u s s e l d o r p  I n f r a ,  S l o o p  e n  M i l i e u  

“Het regionaal gunnen is een 
belangrijke factor om tot succes te komen”

H a r k b o o t  R o d e n  

Harkboot zet nieuwe, duurzame 
stappen dankzij Koploperproject 

In 2019 werd Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu Tolbert 
gevraagd voor deelname aan het Koploperproject en 
die kans greep het bedrijf met beide handen aan. Dus-
seldorp zag het Koploperproject als een mooie moge-
lijkheid om meer naamsbekendheid te krijgen in het 
Noorden en daarnaast ook een goede slag te slaan op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Nu, ruim een jaar verder, heeft het bedrijf uit 
Tolbert belangrijke stappen gezet en kijkt het terug op 
een geslaagd project. 

Ook Harkboot Roden sloot zich in 2019 aan bij het Koploperproject om op deze 
manier een mooie slag te slaan in duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. 
“In 2019 zijn we ondernemer van het jaar geworden en middels het Koploperpro-
ject wilden we graag doorpakken”, vertelt medewerker Lars Rebel. “Het Koplo-
perproject zagen we hiervoor als een mooie kans. Naast het voortzetten van onze 
duurzame en toekomstbestendige vorm van ondernemen, konden we dankzij het 
Koploperproject ook kennis uitwisselen met de andere deelnemende bedrijven”. 
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Mooie dingen van 
hergebruikt materiaal
Duurzaamheid is een begrip 
dat bij De Zijlen verder gaat 
dan alleen vastgoed. Anne 
Piek: ‘In het jaarplan 2021 
staat dat De Zijlen duurzaam 
en maatschappelijk verant-
woord onderneemt. Aan 
het begin van het Koploper-
project is een scan gemaakt. 
Daaruit kwam naar voren dat 
we op het onderdeel peo-
ple goed scoorden, wat wel 
logisch is aangezien wij een 
maatschappelijke organisatie 
zijn waarin de mens centraal 
staat. Op het gebied van de 
onderdelen aarde en proces 
scoorden we een stuk min-
der.’ Dit gaf aanleiding binnen 
De Zijlen om aan de slag te 
gaan met het maken van be-
leid, waarin voor dit moment 
het verminderen van CO

2
-

uitstoot, het bevorderen van 

afvalscheiding en hergebruik 
van materialen, de speer-
punten zijn. Dat wil niet zeg-
gen dat er eerder niets werd 
gedaan, maar nu komt er 
meer structuur in de stappen 
die worden gezet. Piek: ‘Er 
bestaan veel verschillen tus-
sen onze locaties. Bij bijvoor-
beeld Stadsboerderij Boeg-
beeld in Groningen doen 
ze al heel veel, bijvoorbeeld 
hele mooie nieuwe dingen 
maken van hergebruikt ma-
teriaal en verzamelen van af-
val voor Wecycle.’

Draagvlak voor 
duurzaamheid
Gevraagd naar wat de werk-
groepleden hebben geleerd 
van het Koploperproject, 
antwoordt Gerard Boven: 
‘Het project en de werk-
groep hebben ons bewuster 
gemaakt van wat er moge-

lijk is.’ Jan Jongstra vult aan: 
‘Door het Koploperproject 
leer je ook dat heel veel or-
ganisaties bezig zijn met 
duurzaamheid. Gemeenten 
zijn al ver daarin en som-
mige ondernemers ook.’ 
Kleine organisaties zijn vaak 
verder dan grote, aldus Piek: 
‘Als grote organisatie moet je 
eerst draagvlak creëren om 
iets gedaan te krijgen.’ Daar-
door is het een proces waar-
in het voortraject iets meer 
tijd vraagt. De werkgroep 
Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen heeft 

beleid ontwikkeld en een 
missie en visie opgesteld. 
De doelstellingen daarvan 
sluiten aan bij die van de 
Green Deal Duurzame Zorg 
en het werkprogramma van 
de brancheorganisatie, Ver-
eniging Gehandicaptenzorg 
Nederland. Daarbij gaat het 
om CO

2
-reductie, circulari-

teit, medicijnresten in afval-
water en een gezonde leef- 
en werkomgeving. ‘Alleen de 
vermindering van medicijn-
resten in afvalwater is op dit 
moment geen doel van ons,’ 
zegt Piek. ‘Op dat gebied de-

den wij namelijk al veel.’

Prullenbakjes en matrassen
Door het opstellen van be-
leid is het gelukt om draag-
vlak te creëren bij het ma-
nagement. ‘Inmiddels zijn 
ook drie locatiehoofden lid 
van de werkgroep,’ geeft 
Boven aan. ‘Nu zijn we bezig 
om het beleid verder uit te 
werken.’ Dat doet de werk-
groep onder andere door 
blijvend aandacht te vragen 
voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen en 
maandelijks een bericht op 
het intranet te plaatsen. 
Piek: ‘Dankzij het Koploper-
project weten we nu beter 
hoe we moeten begin-
nen.’ Concreet is De Zijlen 
nu bezig met het opstellen 
van kaders voor duurzame 
inkoop, maar ook met ver-
voer, afvalscheiding, her-
gebruik en een routekaart 
voor het verduurzamen van 
het vastgoed. Jan Jongstra: 
‘Nu hebben we nog prul-
lenbakjes met afvalzakken 
in ieder kantoor. We willen 
verzamelstations inrichten 
in de gang, zodat we veel 
minder plastic afval hebben. 
Dat kost weinig, maar le-
vert wel veel op.’ Daarnaast 

worden matrassen voortaan 
opgehaald en hergebruikt 
en wordt er gekeken naar 
efficiënter vervoer van en 
naar de dagbesteding. 

Aandacht voor 
wat goed gaat
Gerard Boven: ‘Minder ritten 
betekent minder kilometers 
en minder vervuiling, daar-
na willen we onderzoeken 
of we onze auto’s op scho-
nere diesel kunnen laten 
rijden.’ Ook gaat De Zijlen 
aan de slag met duurzame 
inkoop, bijvoorbeeld voor 
het tuinonderhoud. ‘We 
zijn bezig met het opstel-
len van eisen voor inkoop,’ 
zegt Jongstra. ‘Duurzaam-
heid is daarvan een onder-
deel.’ Voor de toekomst is 
het de bedoeling dat er in 
2030 50 procent minder 
CO

2
-uitstoot is. In 2050 

moet dit zelfs 95 procent 
minder worden dan nu het 
geval is. Het blijft belang-
rijk om ook aandacht te 
houden voor zaken die nu 
al goed gaan, aldus Gerard 
Boven: ‘We scoren nu goed 
op het gebied van people, 
maar dat moeten we ook 
zo houden. We moeten alert 
blijven.’

D e  Z i j l e n ,  To l b e r t

Minder afval en meer hergebruik bij De Zijlen 
Hoe brengen we duurzaamheid meer onder de aan-
dacht bij De Zijlen? Het voormalig hoofd vastgoed ad-
viseerde aan te sluiten bij het Koploperproject vertelt 
Jan Jongstra, leidinggevende facilitaire zaken. Samen 
met Anne Piek en Gerard Boven is hij lid van de werk-
groep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij 
De Zijlen. Dit is een zorgorganisatie met 70 locaties 
in de provincie Groningen en 1.400 medewerkers, die 
zorg biedt aan ongeveer 1200 mensen met een ver-
standelijke beperking.

Kapstok
De gemeentelijke orga-
nisatie doet het best be-
hoorlijk op het gebied van 
duurzaamheid, maar het is 
niet altijd even zichtbaar. 
Een leermomentje, vol-
gens Maxim en Jaap. ‘Uit 
de scan kwam naar vo-
ren dat een gezamenlijke 
kapstok wordt gemist. Als 
gemeente hebben we een 
voorbeeldfunctie. Daarom 

moeten we laten zien wat 
we doen. We zijn er ook 
achter gekomen dat we 
daarin niet uniek zijn. Bij 
veel deelnemers zit duur-
zaamheid bij een kleine 
groep medewerkers, het 
wordt niet breed gedragen. 
Er heerst een beetje het 
gevoel: duurzaamheid is 
niet van iedereen. De vraag 
is nu: hoe brengen we hier 
structuur in? We zijn bezig 

om een programma duur-
zaamheid over de volle 
breedte op te stellen. As-
pecten als groen, water, 
toekomstbestendig wer-
ken, mobiliteit en afval en 
hergebruik komen hierin 
aan de orde. Op al die the-
ma’s hebben bedrijven ook 
een positie. Dat program-
ma is onze duurzaam-
heidsagenda. Waar willen 
we over vijf jaar staan met 

een doorkijk naar 2040, 
dan willen we klimaat-
neutraal zijn. We gaan per 
thema bekijken hoe we de 
omgeving hierop kunnen 
laten aanhaken.’ 

HVO100
Een voorbeeld over een 
samenwerking die voort-
gekomen is uit het Koplo-
perproject is de beschik-
baarheid van HVO100 in de 
gemeente Noordenveld. 
HVO100 is een brandstof 
die gewonnen wordt uit 
plantaardige oliën en vet-
ten maar getankt kan wor-
den door bestaande auto’s 
die rijden op diesel. ‘Ons 
langere termijndoel is ons 
gehele wagenpark over-
zetten op hernieuwbare 

energiebronnen, elektrisch 
en waterstof. Echter zover 
is het nog niet, het vervan-
gen van het wagenpark 
doen we op natuurlijke 
momenten. Tijdens dit tra-
ject zijn we benaderd door 
Leon Sterk van Harkboot in 
Roden. Zijn boten draaien 
op HVO100, wat zorgt 
voor een CO

2
-reductie van 

89% ten opzichte van die-
sel. Punt was dat de on-
dernemer het niet lokaal 
kon tanken. Wij hadden 
wel nagedacht over een 
duurzaam wagenpark in de 
toekomst, maar ons huidi-
ge wagenpark laten rijden 
op een transitiebrandstof 
hadden wij niet meteen 
voor de bril, terwijl we op 
die manier wel gelijk een 

aanzienlijke CO
2
-reductie 

kunnen realiseren. Daar 
hebben we op ingespeeld. 
Door ons gezamenlijke 
tankvolume werd het voor 
een aanbieder, Tank S in 
Roden, interessant om een 
tankinstallatie hiermee te 
vullen. Een deel van ons 
eigen wagenpark rijdt er 
inmiddels op. HVO100 en 
dat levert een flinke CO

2
-

reductie op.’ 
Nog een samenwerking 
die is ontstaan met een an-
dere koploper zijn de zon-
nepanelen op het dak van 
de Health Hub. ‘De zon-
nepanelen zijn hier in Ro-
den door Elsun geprodu-
ceerd en aan de overkant 
van de straat op het dak 
geschroefd. Nu zitten we 
met elkaar om tafel om er 
een vervolgactie aan te ge-
ven. We hopen ook andere 
bedrijven te inspireren om 
zonnepanelen uit Roden 
te nemen. Hierin wordt 
ook Ondernemerscontact 
Noordenveld (OCN) nauw 
betrokken. Je merkt ook 
dat de verschillende Koplo-
pers bij elkaar te rade gaan 
voor adviezen. De één is 
verder met bijvoorbeeld 
duurzame huisvesting, een 
andere Koploper wil daarin 
ook stappen maken, maar 
heeft nog geen ervaring. 
Zo ontstaat een mooie dy-
namiek!’ 

G e m e e n t e  N o o r d e n v e l d 
‘Het Koploperproject is 
een mooie opstap om 
verduurzaming uit te 
rollen naar een grotere 
groep bedrijven’

Ook de gemeente Noordenveld deed zelf mee met het Koploperproject. De ge-
meente heeft het project aangegrepen om een goed beeld te krijgen over welke 
stappen zijzelf kan zetten om te verduurzamen. Een bijzonder leerzaam proces, 
vinden bedrijvencontactfunctionaris en beleidsmedewerker Economische Zaken 
Maxim Romashuk en programmamanager duurzaamheid Jaap Lobbezoo. ‘We 
hebben vervolgens gekeken of we deze stappen kunnen zetten samen met lokale 
bedrijven. En anders of we door een investering lokale bedrijven kunnen laten mee-
profiteren, waardoor zij hun duurzaamheidsdoelen halen’ aldus Maxim waarop 
Jaap aanvult: ‘Een duurzaam Noordenveld bereik je niet als gemeente alleen, daar 
heb je partners voor nodig. Bovendien is het als gemeente goed om zelf de spiegel 
voor te houden en naar de eigen organisatie te kijken. Het Koploperproject is een 
mooie opstap om verduurzaming uit te rollen naar een grotere groep bedrijven.’



Koploperproject
D u u r z a a m  o n d e r n e m e n  v o o r  m k b ’e r s

DNA
‘Uiteindelijk gaat het niet 
alleen om de individuele 
diensten die wij aanbieden, 
maar meer om het totaal. 
Niet voor niets presente-
ren wij ons als Mebatherm 
Woon-Sl!m’, zegt Noot. 
‘Mensen lezen zich vaak al 
in over bepaalde zaken, ze 
doen research op internet. 
Wanneer ze dan in gesprek  
gaan met onze adviseurs, 

is het aan de adviseur om 
met een passend aanbod 
voor de klant te komen. 
Duurzaamheid zit in ons 
DNA. De ontwikkelingen 
in onze branche gaan snel. 
Er liggen veel technologi-
sche uitdagingen. Het gaat 
erom dat die technieken 
worden toegepast in onze 
producten en diensten.’ 
Herald Noot zit ook in de 
Adviesraad Duurzaam-

heid van de gemeente 
Noordenveld. ‘Die verant-
woordelijkheid gaat verder 
dan alleen je eigen be-
drijf. Vandaar dat we ook 
het Koploperproject erg 
interessant vinden. Duur-
zaamheid is een breed be-

grip. Het Koploperproject 
laat zien dat je ook op klei-
ne schaal verantwoordelijk 
kunt omgaan met milieu. 
De scan maakt concreet 
zichtbaar waar je staat op 
dat gebied. In ons geval is 
er nog winst te boeken in 

het verduurzamen van het 
gebouw en het wagenpark. 
Elektrisch rijden is voor ons 
gezien de afstanden die 
onze (service) monteurs 
moeten afleggen nog niet 
interessant. Het heeft wel 
onze aandacht, waterstof 
zou in de toekomst wel-
licht een oplossing kunnen 
zijn. Onze kantoren zijn al 
voorzien van LED verlich-
ting, de grote bedrijfshal 
nog niet. Daar gaan we 
mee aan de slag. De tl-
lampen passen niet meer 
bij wat we willen, ze wor-
den vervangen door duur-
zame LED verlichting.’
Door onze kennis en be-
trokkenheid met onze 
klanten weten veel men-
sen de weg naar ons te 
vinden. Dit betekent dat 
we constant op zoek zijn 
naar monteurs, service-
monteurs en project-
leiders die samen onze 
omgeving  verder willen 
verduurzamen. Lees je dit 
artikel en wil je met ons die 
uitdaging aangaan, neem 
dan contact met ons op.

Netwerk
Door elkaar te ontmoeten, 
kun je elkaar verder bren-
gen, vindt de ondernemer. 
‘Een netwerk  van onder-
nemers die hetzelfde na-
streven is leuk. Helaas is 
dat ontmoeten er door 
corona niet veel van ge-
komen. Na de aftrapbij-
eenkomst in 2019 was het 
over.’ Toch heeft Noot in-
teressante ontwikkelingen 
gezien bij mededeelne-
mers. ‘Dusseldorp is een 
mooi voorbeeld. Ik was 
verrast hoe die keten van 
circulair bouwen in elkaar 
zit. Een wereld op zich. Zij 
hebben verschillende de-
pots opgericht waar ver-
schillende gebruikte mate-
rialen bij elkaar liggen. Die 
discipline is verder dan ik 
had gedacht.’ Mebatherm 
installeert veel zonnepa-
nelen die ze ook graag af-
nemen bij een Koploper in 
Roden: Elsun. ‘Elsun is de 
eerste Nederlandse pro-
ducent van zonnepanelen. 
Een geweldig en uniek be-
drijf in Roden.’ 

‘Het koploperproject heeft ons hoofdza-
kelijk een stuk bewustwording gebracht,’ 
aldus Dijksterhuis. ‘Wij deden al relatief 
veel aan energiebesparing, afvalscheiding 
en duurzame inkoop. Soms is dat wel las-
tig, omdat je altijd de belangen van het mi-
lieu en het bedrijf tegen elkaar moet afwe-
gen.’ Uit de nulmeting aan het begin van 
het project bleek dat er voor Elton vooral 
nog veel te winnen was op het gebied van 
communicatie en personeel. ‘We doen 
wel veel op het gebied van duurzaamheid, 
maar dat kunnen we zowel in- als extern 
nog beter communiceren,’ geeft Dijkster-
huis aan. ‘Personeel is ook een belangrijk 
onderdeel van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Dat realiseer je je 
dankzij zo’n meting.’ Dijksterhuis vindt het 
wel jammer dat er door corona minder 
interactie mogelijk was en dat bedrijfsbe-
zoeken niet door konden gaan: ‘Daardoor 
mis je wel een stukje kennisuitwisseling.’
Tijdens het project is Elton vooral door-
gegaan met wat het bedrijf al deed. Het 
stelde een Milieubarometer op, mat de 
klanttevredenheid, registreerde de klach-

tenafhandeling beter en keek wat het kan 
doen aan circulair inkopen en afvalschei-
ding. ‘Met de Milieubarometer hebben we 
in kaart gebracht wat we aan CO

2
 uitsto-

ten,’ vertelt Dijksterhuis. ‘Daarbij gaat het 
ook om uitstoot door woon-werkver-
keer en de aan- en afvoer van goederen. 
Dan kom je er achter dat de uitstoot van 
woon-werkverkeer groter is dan verwacht 
ondanks dat we fietsen al jaren stimule-
ren o.a. door het fiscaal voordelig kunnen 
aanschaffen van fietsen (nationaal fiets 
plan). De barometer staat nu op de web-
site, dat deden we hiervoor niet.’ Ook is 
intern een verantwoordelijke aangewe-
zen voor het opstellen van beleid, het be-
staande beleid is wel wat mager. Wel zijn 
er al richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied 
van inkoop. ‘Het is makkelijker om aan de 
slag te gaan met praktische zaken,’ aldus 
Dijksterhuis. ‘Ik houd mij liever bezig met 
energiebesparing, omdat dat makkelijker 
te meten is dan klanttevredenheid.’ 
Nu het koploperproject ten einde loopt is 
het zaak zelf verder te gaan. Op dit mo-
ment zijn er nog geen concrete plannen 

voor de toekomst, zegt Dijksterhuis: ‘Er 
zijn heel veel dingen waar je mee aan de 
slag kan op het gebied van maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. We gaan 
in ieder geval de CO

2
-uitstoot nog meer 

verlagen. In 2024 willen we CO
2
-neutraal 

zijn. Als dat niet lukt, dan gaan we de res-
terende CO

2
-uitstoot compenseren door 

bomen aan te planten.’ Daarnaast gaat 
Elton ook onderzoeken wat leveranciers 
aan maatschappelijk verantwoord on-
dernemen doen, niet alleen qua energie 

maar ook als het bijvoorbeeld gaat om 
arbeidsomstandigheden. Het idee is dat 
andere bedrijven zich in de toekomst 
ook aan kunnen sluiten bij de Koplopers 
en van hen kunnen leren. Daar plaatst 
Dijksterhuis wel enige kanttekeningen bij: 
‘Ik kan wel helpen om andere bedrijven 
bewuster te maken van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, maar als Kop-
loper ben je al zoveel tijd kwijt om het ei-
gen bedrijf te verduurzamen dat er weinig 
tijd overblijft.’

M e b a t h e r m

‘Verantwoordelijkheid voor het milieu 
gaat verder dan alleen je eigen bedrijf’

E l t o n ,  R o d e n

‘Het koploperproject heeft ons hoofd-
zakelijk een stuk bewustwording gebracht’

Duurzaamheid zit in de genen van Mebatherm. Het Ro-
der installatiebedrijf met een tweede vestiging in Heeren-
veen liep altijd al voorop als het gaat om verduurzaming, 
vertelt eigenaar Herald Noot. Toch sloot Mebatherm zich 
in 2019 aan bij het Koploperproject. Een netwerk  van 
ondernemers die hetzelfde nastreven is leuk, vindt de 
ondernemer: Mebatherm biedt al bijna 55 jaar duurzame 
oplossingen op het gebied van verwarmen, koelen en 
ventileren. De technische ontwikkelingen gaan snel en 
we willen onze klanten meenemen in de mogelijkheden 
die er zijn. Duurzaam, comfortabel en zorgeloos kunnen 
wonen en werken is wat wij voor onze klanten willen re-
aliseren. Samen met de klant tot de oplossing komen die 
het beste past bij de situatie. Dit kan een cv-ketel zijn, al 
dan niet in combinatie met een warmtepomp, of van het 
gas af. Een warmteterugwinsysteem voor de ventilatie. 
Of de installatie van een zonneboiler of zonnepanelen. 
Met Zon-Slim zijn wij inmiddels een van de grootste ex-
perts in het noorden van Nederland.

RODEN – Elton in Roden heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog 
in het vaandel staan. Dat was voor de specialist in tochtoplossingen en vingerbe-
schermingsprofielen de reden om zich aan te sluiten bij het koploperproject. ‘Wij 
waren benieuwd naar wat het ons nog meer zou brengen dan wij al deden,’ zegt 
directeur Rudi Dijksterhuis.
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