Groep stimuleert duurzame bedrijven
noordeloos • Ondernemers uit de
regio die in hun bedrijf werk maken
van duurzaamheid gaan hun krachten
bundelen. Ook willen zij anderen inspireren om duurzaam ondernemen
serieus te nemen.
Tijdens een bijeenkomst met biologische lunch op de Noorderlichthoeve
in Noordeloos wisselden ondernemers op donderdag 18 november
ideeën uit. De bijeenkomst was een
initiatief van vier ondernemers uit een
werkgroep van Den Hâneker en COSmedewerkster Ana Mari Harzervoort.
De initiatiefgroep heeft donderdag
versterking gekregen van nog negen
ondernemers. Dagvoorzitter Rolia
Wiggelinkhuijsen van Den Hâneker:
“Ik ben er trots op dat negen mensen
zeggen ‘dit vind ik een geweldig initiatief’. Het is belangrijk dat de werkgroep iets gaat doen wat de leden in
het hart raakt. We denken aan het organiseren van een symposium over
duurzaam ondernemen, zodat je meer
mensen inspireert. We willen ook een
eindverslagje van deze werklunch maken met portretten erin van de koplopers. Dat gaan we dan aan de deelnemers geven. Verder denken we aan
themabijeenkomsten, bijvoorbeeld
over energie. Andere mogelijkheden
zijn: samen groene stroom inkopen,
meer doen op het gebied van afval bijvoorbeeld door vergisting, zonnepanelen plaatsen op daken van boerderijen en draagvlak creëren bij onder
andere jongeren. Waarschijnlijk komt
de werkgroep begin december weer
bijeen.”
Voorafgaand aan de lunch verdiepten

de ondernemers zich onder leiding
van Ana Mari Harzervoort in de betekenis van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Harzervoort had daarvoor een paar spelvormen voorbereid.
Eén van de initiatiefnemers, Piet
Spruijtenburg van Business Consulting (SBC) uit Groot-Ammers zei donderdag: “Mijn stelling is: duurzaam
ondernemen kan een rentabiliteitsverbetering geven. Je gaat onderzoe-

ken waar uitval en afval zitten. Dat
zorgt voor minder verspilling. Duurzaam ondernemen is geen stellig
moeten, het moet vanuit het hart komen. Je moet ook liefde hebben voor
het gebied. Het gaat om rentmeesterschap, goed omgaan met de schepping. Het nageslacht gunnen we dezelfde leefomgeving. De definitie van
duurzaamheid is: voldoen aan de behoeftes van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekom-

• Ana Mari Harzervoort (links) van COS leidt een quiz voor duurzame ondernemers.

stige generaties teniet te doen.” De
werkgroep bestaat nu uit: Rolia Wiggelinkhuijsen, Maria van Gaalen, Rien
van den Toren, Piet Spruijtenburg,
Ana Mari Harzervoort, Piet de Winter,
Jan van Heukelum, Carmen Timmer,
Otto Zwartbol, Gerard Zwijnenburg,
Frits Kool, Arie Brouwer, Janneke
Kool en Leon Bor. Gastvrouw Maria
van Gaalen van de Noorderlichthoeve:
“Het is een mooie mix van agrariërs
en andere ondernemers.”
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