14 ondernemers in Krimpen gaan ruim 125 duurzaamheidsacties uitvoeren
De afgelopen maanden hebben veertien ondernemers uit Krimpen aan den IJssel
deelgenomen aan een cursus Duurzaam Ondernemen. Donderdag 20 januari 2011
vond de laatste cursusmiddag plaats. Aan het eind van de bijeenkomst wisselden de
deelnemende ondernemers hun plannen uit voor het (verder) ontwikkelen van
duurzaam ondernemen in hun bedrijf uit. Gemiddeld had ieder bedrijf meer dan 10
duurzaamheidsacties op zijn lijst staan. Uit handen van wethouder Aeyelts AverinkWinsemius kregen de ondernemers hun certificaat voor hun deelname aan de cursus
tijdens de feestelijke afsluiting.
De cursus Duurzaam Ondernemen is gestart in september 2010 en was georganiseerd door
de Ondernemers Kring, Parkmanagement Krimpen en de gemeente. In een aantal
bijeenkomsten deelden ondernemers onderling de ervaringen die zij hadden met duurzaam
ondernemen. Ook was er ruimte voor het opdoen van praktische kennis, inspirerende ideeën
en het werken met ‘tools’ om de milieukosten binnen een bedrijf te verlagen. Het doel van de
cursus is om de deelnemers te stimuleren om (nog) duurzamer te ondernemen en daar
hecht de gemeente veel belang aan.
De wethouder milieuzaken zei onder de indruk te zijn van de 125 acties die de ondernemers
presenteerden. "De gemeente Krimpen werkt samen met de gemeenten van de stadsregio
Rotterdam aan een forse reductie van CO2. Ons doel is om in 2025 40% minder CO2 uit te
stoten dan in 1990. Dat kunnen we niet zonder onze bewoners en bedrijven. Eén van onze
duurzaamheidsprojecten is dan ook het stimuleren van bedrijven om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen om met energiebesparing aan de slag te gaan. Zij moeten het
doen, de gemeente kan hen slechts ondersteunen met goede randvoorwaarden. Ik ben dan
ook blij dat we hier hebben kunnen bijdragen door een deel van de cursus te financieren.
Met deze 125 acties door bedrijven uit diverse branches zetten we een mooie stap naar een
duurzamer Krimpen.
De deelnemers hebben in de cursus een CO2-footprint gemaakt met de Milieubarometer.
Met de resultaten van de Milieubarometer en de input uit de presentaties en werkopdrachten
heeft elke deelnemer een actieplan gemaakt. Enkele voorbeeldacties zijn: het ophangen van
een AED voor reanimaties (van der Jagt), het aanschaffen van een vouwfiets (Insite
Parkmanagement), het meenemen van vrije koeling (zonder compressor) bij vernieuwing van
het koelsysteem (Widek), het installeren van zuinige HF-TL verlichting (diverse deelnemers).
Wim de Kwant concludeert: "Ik wil ons bedrijf duurzamer maken. Duurzame energie is
helaas nog onbetaalbaar voor ons. Maar er zijn nog voldoende besparingsmogelijkheden."
Jan Willem Mauritz van Autobedrijf de Koning vat het als volgt samen "Onze
branchevereniging stimuleert Duurzaam Ondernemen en de maatschappij vraagt er nu
gewoon om." Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook
financiële voordelen op.
Bedrijven die de tweede cursus 'Duurzaam Ondernemen Loont in Krimpen' willen volgen,
kunnen zich melden bij Liesbeth Pleizier, liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl. Zodra er
voldoende deelnemers zijn zal de cursus weer starten.

Duurzaam Ondernemen door A. van der Jagt
Tien bedrijven volgden afgelopen najaar de cursus ‘Duurzaam Ondernemen loont in
Krimpen’. De cursus was georganiseerd door de OK, Parkmanagement Krimpen en de
gemeente, en werd verzorgd door Stichting Stimular. De deelnemers hadden bij de
slotbijeenkomst samen ruim 125 duurzaamheidsacties in de planning staan. In diverse
berichten delen de deelnemers hun ervaringen met u.
Het is onze duurzame en maatschappelijke plicht om verantwoord om te gaan met alles en
iedereen!
Namens A. van der Jagt willen wij, Emanuel Knegt, Gert-Jan Kaptein en Adriaan van der
Jagt, de aftrap geven voor het eerste bericht over onze ervaring met de cursus
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Om te beginnen is de cursus zeer inspirerend en zeker met toegevoegde waarde voor ons
bedrijf gebleken. Bij start was onze motivatie vooral financieel gewin te behalen, maar naar
mate de cursus vorderde kwam het besef dat het onze (christen)plicht is om verantwoord om
te gaan met alles wat we hier op deze aarde hebben. En ook dat we onze medemens met
respect moeten behandelen zoals we ook zelf behandeld willen worden. Wij hopen dat onze
opdrachtgevers (aannemerij en overheden) dat besef ook krijgen en hun
verantwoordelijkheid daarin willen nemen.
Gezondheid en welzijn
Al jaren proberen wij onze medewerkers op een humane manier te behandelen en te
betrekken bij het complete arbeidsproces. Ook hebben we een ‘anoniem medewerkers
tevredenheids onderzoek’ uitgevoerd zodat alle eventuele minpunten naar voren zouden
komen. De min- en pluspunten hebben we als Management Team opgenomen in ons
nieuwe beleidsplan. We zijn nu bezig om deze doelstellingen te bereiken. Tijdens de cursus
hebben we ons ook nog voorgenomen een AED voor reanimaties op te hangen. Deze
hebben we intussen aangeschaft.
Milieu
In onze tak van sport (Betonboringen en Sloopwerken) zijn vooral de enorme hoeveelheden
afval een uitdaging. Hier moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Een van onze
inspiraties is ‘cradle to cradle’, ofwel zorgen voor het eeuwige leven van grondstoffen. Op dit
moment houden we ons afvalinzamelings- en scheidingssysteem tegen het licht en we kijken
waar onze verbeterpunten liggen De Milieubarometer (behandeld in de 2e cursusmiddag)
gaat hier een zeer belangrijke rol in spelen. Deze barometer maakt voor ons inzichtelijk wat
onze milieubelasting is, en stelt ons in staat om dat door de jaren heen te volgen.
Tot slot
Verder wensen we dat subsidies en regels wat inzichtelijker en toegankelijker worden voor
een ieder, zodat ‘duurzaam ondernemen’ een stukje vergemakkelijkt wordt. Wij hopen dat
deze cursus door veel bedrijven zal worden gevolgd. En ook dat de deelnemers proberen
samen te werken. De website duurzaamMKB.nl kan hier ook zeker een rol in gaan spelen.
Daar kunt u (in de nabije toekomst) zien welke ondernemers in Krimpen aan den IJssel
werken aan duurzaam ondernemen.
A. van der Jagt BV neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, u ook?

Duurzaam Ondernemen door een ‘TIO’ bril
'Wij besloten om met twee medewerkers van ons bedrijf aan de cursus deel te nemen. We
werden daartoe gemotiveerd door de goede missie van de stichting Stimular (“Ons doel is
dat ondernemers en directies bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement
nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de
medewerkers en de maatschappij”), de mogelijkheid om op dit gebied te netwerken met
andere ‘Krimpenaren’, alsmede de lage cursuskosten door de bijdrage van Gemeente
Krimpen a/d IJssel.
In slechts 4 middagen liepen we onder goede begeleiding een traject door van brainstormen
tot harde actie afspraken. Met name de wisselwerking tussen de cursisten en de
cursusleidsters is ons hierbij goed bevallen. De mogelijkheid om input te geven over de
inhoud en het verloop van de cursus vonden wij een grote plus.
Acties
Wij hebben - ons inziens - al jaren een ‘redelijk’ duurzame bedrijfsvoering. Energie kost nu
eenmaal geld, dus we letten op ons verbruik. Daarbij scheiden wij ons afval in grote mate:
papier, printkoppen en toners, hout, ijzer, roestvaststaal, verpakkingen verf en verdunners,
etc. Toch hebben we gedurende de cursus een aardig aantal actiepunten op de kaart gezet.
Een aantal inmiddels gerealiseerde actiepunten:
- Milieubarometer ingevuld; deze geeft een zeer duidelijke beeld van alle afvalstromen,
milieukosten en milieubelasting.
- overgestapt op groene stroom per 01-01-2011
- energiebesparingsonderzoek uitgevoerd (door Eneco)
- voor een groot deel overgegaan op gebruik van watergedragen verf+
- 5 minutenwaarden van ons stroomverbruik opgevraagd bij Eneco en ontvangen. Deze
waarden zijn een prima hulpmiddel om pieken in ons stroomverbruik en de daarbij
behorende bronnen op te sporen.
Voor 2011 staan in ieder geval nog de volgende duurzaamheidacties in de planning:
- het vervangen van de verwarmingsketel in de werkplaats door een HR-ketel
- meer in- en extern communiceren over onze duurzaamheid
- uitwerken van informatie en adviezen uit de Eneco rapporten. Een korte bestudering toonde
al aan dat met name de Eneco 5 minutenwaarden zeer interessant zijn.
Tenslotte
Ons doel is niet om de duurzaamste onderneming van Nederland te worden. Wel willen wij
graag met ons ‘logische boerenverstand’ nadenken over duurzame oplossingen voor
alledaagse vraagstukken binnen een onderneming in de grootmetaal met respect voor mens,
milieu en maatschappij. De cursus Duurzaam Ondernemen biedt ons hiervoor de goede
handreikingen! Wij lezen de volgende keer graag hoe cursusdeelnemer Breedveld Staal
duurzaam ondernemen oppakt.'

Duurzaam Ondernemen door Breedveld Staal BV
Duurzaam ondernemen, we krijgen er allemaal mee te maken. Al dan niet gedwongen
door de overheid of de afnemer of beter nog vrijwillig…! Vrijwillig verdiepten de
cursisten uit KrimpeN aan den IJssel en omstreken zich in “the lifestyle” van
duurzaam ondernemen. Deze cursus ging dieper in op het maatschappelijk
verantwoord ondernemen, het milieubewust ‘bezig zijn’ met aandacht voor mens, dier
en natuur.
De cursus was redelijk praktisch ingesteld en voor zowel beginners als gevorderden
informatief en een aanwinst van tips en trucs. Namens mijzelf, maar zeer waarschijnlijk ook
namens mijn mede cursisten, zou ik hierbij graag Marjon Olijdam en Willemien Troelstra van
Stimular complimenteren met hun gedegen kennis en kunde maar ook met de
voorbereidingen en uitzoekwerk!
De uitreiking vond op het gemeentehuis plaats. Veel cursisten waren gedurende de cursus
binnen hun bedrijf al actiepunten aan het oppakken, de laatste problemen, vragen of
onduidelijkheden werden besproken. Langzaam aan stroomde de zaal vol met
geïnteresseerden, wethouders en de bestuursleden van de Ondernemers Kring. Wethouder
Aeyelts-Averink overhandigde met veel enthousiasme de certifi caten aan alle cursisten.
Wat heb ik van deze cursus geleerd? Het klinkt cliché, maar alle beetjes helpen. Duurzaam
ondernemen is makkelijk! 1 stapje tegelijk. Het is alleen moeilijk om te bepalen wanneer je
nu duurzaam genoeg bezig bent. Met duurzaam ondernemen immers ben je nooit klaar.
Daarom deel ik graag mijn motto met jullie: Blijf je bedrijf duurzaam innoveren!
Joanne Feijen-Breedveld, Breedveld Staal BV

Duurzaam ondernemen door Ternet
Tien bedrijven volgden afgelopen najaar de cursus
‘Duurzaam Ondernemen loont in Krimpen’. Eerder schreven A. van der Jagt en TIO al
over hun leermomenten en duurzame acties. Nu is de beurt aan Bas Cornet van
TERNET. TERNET ontwerpt, bouwt en onderhoudt al meer dan 25 jaar industriële ICT
systemen en elektrotechnische installaties. “TERNET hecht aan veiligheid en welzijn.
Wij geven om mensen en goederen. Al ruim 10 jaar zijn we VCA gecertificeerd. Energie
besparen maakte al deel uit van ons werk. Nu hebben we onze blik verruimd op welke
wijze wij intern en naar onze klanten toe duurzamer kunnen ondernemen.”
Energie besparen is een van onze bedrijfsactiviteiten
Wij adviseren onze klanten onder andere om daar waar mogelijk energie te besparen. In het
kader van “meten is weten” kunnen wij de klant een uitgekiend meetsysteem aanbieden dat
het energieverbruik per ruimte, per machine of per sectie continu in kaart brengt. Alleen al
het in kaart brengen van het energieverbruik levert volgens een Duits onderzoek een
energiebesparing op van 15%.”
Daarnaast leveren wij verschillende apparaten om het energieverbruik verder terug te
brengen. Bijvoorbeeld energiezuinige verlichting, softstarters, energiezuinige motoren, cos
phi compensatie of besturing om piekstromen te voorkomen.
Acties
Door de cursus ‘duurzaam ondernemen’ is onze blik verruimd op welke wijze wij intern en
naar onze klanten toe duurzamer kunnen ondernemen.
Intern hebben wij al een groot aantal stappen gezet. Denk aan het gescheiden afvoeren van
oud papier, ijzer en koper. In het afgelopen jaar hebben wij led-TL toegepast in ons magazijn
en voor de belichting van ons bedrijfslogo. Ook zijn lichtdonker schakelaars en
bewegingsmelders aangebracht.
In de cursus kwam ook het gebruik van de zogenaamde Milieubarometer aan de orde.
Hierdoor hebben we een goed inzicht hoe onze CO2 uitstoot te verlagen is. Dit helpt ons om
onze doelstellingen te realiseren.
Tijdens de cursus kwam ook het ‘naar buiten toe communiceren’ over duurzaamheid aan de
orde. Laat klanten zien wat je intern doet, maar vooral ook hoe jouw producten je klanten
helpt om duurzamer te ondernemen. Duurzaam is zeker niet altijd duurder. Op korte termijn
andere keuzes maken, kan in de toekomst het milieu sparen en geld besparen.
Aanbeveling
Ieder bedrijf zou actief moeten zijn met duurzaam te ondernemen. Dit door concrete acties
op te stellen en eventueel deskundigheid van derden hierbij te betrekken.
De cursus is een goed startpunt om te inventariseren waar uw bedrijf staat. Daarnaast
worden er concrete acties benoemd en geroemd. Door de cursus komt u in contact met
andere bedrijven. Met elkaar wisselt u kennis en ervaringen uit. Dit geeft nieuwe impulsen
aan het duurzaam ondernemen.
Het zou voor een bedrijf geen vraag mogen zijn om wel of niet duurzaam te ondernemen;
ons advies is daarom: snel beginnen met de cursus.

Duurzaam ondernemen door M. de Koning Autobedrijven
Tien bedrijven volgden in het najaar van 2010 de cursus Duurzaam Ondernemen loont
in Krimpen. Bas Cornet van TERNET schreef voor de zomer over zijn leermomenten en
duurzame acties. Nu is de beurt aan Jan Willem Mauritz, project manager bij M. de
Koning Autobedrijven.
Duurzaam ondernemen een kans om te innoveren, een voorwaarde voor onze
toekomst
Vanuit M. de Koning Autobedrijven is de visie op ondernemen het continu zoeken naar een
evenwicht tussen winst, tevreden en gezonde medewerkers, het leveren van een positieve
bijdrage aan de maatschappij en uiterst tevreden klanten. Met deze manier van ondernemen
zijn we nooit klaar, omdat dit een continu proces van verbeteren is. Er komen steeds weer
nieuwe mogelijkheden en uitdagingen om onze (duurzame) activiteiten in ons bedrijf opnieuw
richting te geven. Mede daarom hebben we enige tijd geleden met veel plezier en interesse
deelgenomen aan de cursus Duurzaam Ondernemen.
Enkele voorbeelden
Naar aanleiding van de cursus hebben we diverse eenvoudige en praktische verbeteringen
direct doorgevoerd, maar hebben we ook een aantal lange(re) termijn mogelijkheden en
maatregelen in kaart gebracht. Zo hebben we bijvoorbeeld onze interne transportafdeling
geanalyseerd en hebben we dit proces efficiënter ingericht. Daarmee dringen we de
belasting voor het milieu terug en reduceren we kosten. Ook hebben we na de verbouwing
van ons schadebedrijf bijvoorbeeld led-verlichting toegepast en hebben we de wasstraat
vervangen door een milieuvriendelijkere type. Binnen de 6 verschillende werkplaatsen zijn
we nog verder gegaan in het scheiden van afval, gaan in de pauzes de verlichting uit in de
werkplaatsen en combineren we onze haal- en brengservice met meerdere klanten tegelijk.
Onze klanten
Vanuit onze rol als dienstverlener en ons principe dat we er zijn voor onze klanten, gaan we
binnenkort ook hen betrekken in het duurzaam ondernemen. Tijdens de verkoop of na een
werkplaatsbezoek zullen we duurzaam gedrag gaan stimuleren door onze klanten actief
hierin te betrekken. Op deze manier willen we ook onze maatschappelijke betrokkenheid
tonen door ze te informeren over bijvoorbeeld de invloed van de juiste bandenspanning op
het verbruik en de slijtage, het juiste gebruik van de airco, het nieuwe rijden’, de ontwikkeling
van onze producten m.b.t duurzaamheid, het hebben van een duurzaam wagenpark, de
veiligheid in het verkeer etc. Allerlei onderwerpen welke in het dagelijks gebruik van
voertuigen van directe invloed zijn op mens en milieu.
De toekomst
Volgens ons wordt iedereen beter van duurzaam ondernemen: onze klanten, het milieu,
onze individuele medewerker en onze organisatie. Bovendien: we hebben hart voor de zaak
én we willen graag iets betekenen voor onze (directe) omgeving. Dat is volgens ons de kern
van duurzaam ondernemen en daarmee onze motivatie om middels duurzaam ondernemen
op onze eigen manier te investeren in de toekomst van ons allemaal. Doet u ook mee?
Ook aan de slag?
Bedrijven die de tweede cursus Duurzaam Ondernemen Loont in Krimpen willen volgen,
kunnen zich melden bij Liesbeth Pleizier (liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl).
Alle bedrijven in Krimpen a/d IJssel kunnen kosteloos gebruik maken van de
Milieubarometer. Ga naar https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/stadsregio en vraag
direct een startabonnement aan.

Gemeentelijke medewerkers op cursus Duurzaam Ondernemen
De Ondernemers Kring Krimpen, Parkmanagement en de gemeente Krimpen aan den
IJssel organiseerden in 2010 een cursus Duurzaam ondernemen. Inmiddels hebben
diverse ondernemers na het volgen van deze cursus over hun leermomenten en
duurzame acties geschreven. Nu is de beurt aan Erwin van der Linden en Liesbeth
Pleizier van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Erwin en Liesbeth hebben in hun werk te maken met het ‘duurzaamheid’ en wilden graag
meedoen aan de cursus. Liesbeth is verantwoordelijk voor duurzaamheid en milieubeleid. Zij
is blij dat al veel enthousiaste ondernemers de cursus hebben gevolgd. Liesbeth: “Deze
cursus past in de gemeentelijke Visie op duurzaamheid voor de periode 2009-2012, waarin
staat dat duurzaamheid het uitgangspunt is in alle beleidsvelden van de gemeente. We
proberen milieuproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of in het hier en nu op te lossen.
Als gemeente nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes en willen we een
voorbeeldfunctie vervullen. Binnenkort starten we met de evaluatie van de
duurzaamheidsvisie en het opstellen van een nieuw actieplan voor de komende periode.”
Duurzame bedrijfsvoering in Informatievoorziening en Facilitaire zaken
Erwin vertelt: “Ik werk op de afdeling Informatievoorziening en Facilitaire zaken, de afdeling
die onder andere verantwoordelijk is voor gemeentelijk vastgoed, energiebeheer en
inkoopbeleid. In mijn functie zorg ik ook dat de gemeentelijke duurzaamheidsvisie geborgd is
binnen deze aandachtsgebieden. Zo houden we bij het plannen, voorbereiden en uitvoeren
van groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed rekening met extra investeringen op het
gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Ook monitoren we het energieverbruik van
gemeentelijk vastgoed, openbare verlichting, rioleringspompen en verkeersregelinstallaties.
Uit de cursus hebben we het inzicht verkregen om gebruik te gaan maken van op afstand
uitleesbare energiemeters. Hiermee kunnen we het energiebeheer efficiënter en duurzamer
organiseren en betere analyses maken. Ook kunnen we sneller inspelen op overmatig
energieverbruik en/of storingen.”
Komende maatregelen
Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook financiële
voordelen opleveren. Zo is voor zwembad De Lansingh in beeld gebracht welke
energiebesparende maatregelen we kunnen nemen. Het plaatsen van energiezuinige
installaties en verlichting start in 2012. Daarnaast wordt voor diverse gemeentelijke
gebouwen een quick-scan gemaakt, waarin energiemaatregelen met een terugverdientijd
van 5 tot 7 jaar in beeld worden gebracht. Afhankelijk van de beschikbare financiële
middelen van de gemeente, kijken we welke maatregelen we gaan nemen.
Enkele acties die nu worden uitgevoerd:
• Voorbereiden van het plaatsen van slimme meters bij diverse gemeentelijke objecten,
zodat we het energieverbruik meer kunnen monitoren en besparingen in beeld
kunnen brengen.
• Vervangen van drie cv-ketels door energiezuinigere exemplaren.
• Vervangen van TL-buizen bij diverse sporthallen door energiezuinigere verlichting.
• Onderzoeken van energiezuinigere dakbedekking voor gemeentelijke gebouwen.
Duurzaam inkoopbeleid
Vanuit de duurzaamheidsvisie zijn we ook aan de slag gegaan met duurzaam inkopen. De
gemeente koopt of huurt verschillende zaken, zoals kantoorartikelen. Bij gebruiksvoorwerpen
die aan vervanging toe zijn of waarvoor een nieuw contract wordt afgesloten kijken we
zoveel mogelijk gekeken naar duurzame producten. Binnenkort worden bijvoorbeeld de
huidige koffieautomaten vervangen door apparaten die zuiniger omgaan met energie en
water.

Uit eigen ervaring kunnen Liesbeth en Erwin zeggen dat de cursus duurzaam ondernemen
de moeite waard is. De inhoud van de cursus is flexibel; de cursisten kunnen zelf aangeven
welke onderwerpen voor hun bedrijf van belang zijn. Door de verscheidenheid aan
ondernemers creëert de cursus een platform waar profit en non-profit organisaties
ervaringen uitwisselen en zodoende veel van elkaar leren. Bovendien levert de cursus
concrete punten op waarmee de deelnemers direct aan de slag kunnen in hun bedrijf of
organisatie.
Milieubarometer
De Milieubarometer is een handig instrument om je verbruik (elektriciteit, brandstoffen, afval,
water, papierverbruik, transport etc.) eenvoudig en snel zichtbaar te maken. Het kost wel wat
tijd om de benodigde gegevens te achterhalen. Daar staat tegenover dat de Milieubarometer
input oplevert voor interessante maatregelen, waarmee zowel het milieu als kosten worden
bespaard. Liesbeth: “Ik raad ondernemers dan ook aan gebruik te maken van het gratis
startabonnement dat de gemeente Krimpen aan den IJssel aanbiedt.” Ga daarvoor naar
www.milieubarometer.nl/aanbod.
Meldt u aan voor de tweede cursus
Ondernemers die de tweede cursus ‘Duurzaam Ondernemen Loont in Krimpen’ willen volgen
of meer informatie willen, kunnen zich aanmelden bij Liesbeth Pleizier, per e-mail via:
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl Zodra er voldoende deelnemers zijn, gaat de cursus
van start.

