Directeur Rob Schram:
“Als inzamelaar van afval
ben je eigenlijk steeds
bezig met duurzaamheid.
Want afval is zonde. Het
moet minder en het kan ook minder. Dus zeg
gen we tegen mensen: afval is een grondstof.
Maar adel verplicht. Als je een duurzaam
heidsboodschap hebt aan anderen, dan moet
je ook zelf aan de bak.”

Wat doet het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest?
In het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest:
• werken we aan duurzaamheid in onze bedrijfsvoering
• werken we samen met gemeente en burgers aan
duurzaamheid
• wisselen we kennis uit in duurzaamheidslunches
• geven we lezingen voor anderen
• laten we ons door anderen informeren over kansen

Bedrijven Platform Duurzaamheid:
oog voor de toekomst

“We zijn veel op de weg. Dus hebben we aandacht voor beperking van
de CO2 uitstoot. We hebben bijvoorbeeld vier wagens op de weg die
rijden op groen gas. In 2012 kregen we de Lean en Green Award: we
gaan voor een reductie van 43% van de CO2 uitstoot in 2014. De teller
staat nu al op 37%. Dat gaat dus lukken.”
“We hebben het ISO 14001 certiﬁcaat. Dat klinkt als bureaucratie.
Maar het betekent wel, dat ook de chauﬀeurs van onze vuilniswagens
in staat moeten zijn om aan te geven wat ze bijdragen aan milieuzorg.
Dat vraagt wat van de hele organisatie. Milieuzorg is onderdeel van de
bedrijfsvoering.”
“RMN is een bijzonder bedrijf.
We hoeven geen
winst te maken. Dat is
een extra stimulans
om maatschappelijke
verantwoordelijkheid
te nemen. Dus bren
gen we onder andere
onze kennis naar
scholen. Met een edu
catief programma hel
pen we (basis)scholen
om afvalvrij te wor
den.”

Historie Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest

In 2011 tekenden zo’n 30 bedrijven een Duurzaamheid Convenant. Dat
was onderdeel van de afspraken met de gemeente Soest over samen
werking in “Soest, doe maar Duurzaam”, het Duurzaamheidsplan 2010
2014 van de gemeente. Samenwerken aan het hoofdstuk werken. Die
samenwerking krijgt een vervolg in het Duurzaamheidsplan 2014
2018. Meer informatie staat op de website: www.zakelijksoest.nl/duur
zaamheid.

Contactgegevens

• Voorzitter: ing Henk van Asch  henk@bmosoest.nl  0653402100
• Secretaris: Gerrit Vledder  gerrit@vledderprojecten.nl  06 40987513
• Website: www.zakelijksoest.nl/duurzaamheid

Voor de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt het Bedrijven
Platform Duurzaamheid Soest ﬁnanciering van de gemeente Soest.

In het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest hebben wij, bedrijven uit Soest
en Soesterberg, elkaar gevonden als ondernemers met een gedeelde zorg voor
de toekomst. We ondernemen om geld te verdienen. Maar we voelen ons ook
verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Nu, als het gaat om zorg voor onze
werknemers. Maar ook later, als het gaat om wat we achterlaten. Voor ons is
duurzaamheid evenwichtig omgaan met munten, mensen en milieu.

Voorbeeldig

“Aandacht voor duurzaamheid hoort bij onze onderneming. Eerst
noemden we dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat
bekte lekker. Nu hoor ik praten over de circulaire economie. Ook best.
Bekt ook prima.”
Frans Davelaar, directeur van KantoorExpert Van de Ven houdt het
simpel. Het gaat erom wat je doet. We laten hem hierna verder aan
het woord, samen met zijn collega’s Chris Alkema van ESED
en Rob Schram van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).
… over een circulaire economie gesproken. Als bedrukt papier heeft
gesproken wordt het afval. Hoewel: voor RMN is afval een grond
stof. De cirkel is rond.

Meer verhalen

In deze folder staan de verhalen van drie ondernemers uit Soest.
Ze staan voor meer. Die verhalen zijn te vinden op de website:
www.zakelijksoest.nl/duurzaamheid. Voor zover ze zijn opgetekend.
De andere tekenen we binnenkort op. Op die website vindt u ook een
actuele lijst met deelnemers. Want het Bedrijven Platform Duurzaam
heid Soest staat niet stil. Duurzaamheid is een drijfveer voor innovatie.
En innoveren is bewegen.

Directeur Frans Davelaar: “Ondernemen is geld
verdienen. Bij duurzaam ondernemen doe je
dat met oog voor de toekomst. Dat betekent
niet minder aandacht voor geld verdienen,
maar meer aandacht voor mensen en milieu.”
“Papier speelt een belangrijke rol in onze on
derneming. Dan wil ik weten waar dat papier
vandaan komt en wat ermee gebeurt. Dat geldt ook voor andere spul
len die ik verkoop. Zo kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de spul
len die ik verkoop.”
“Als ik hoor dat bedrijven uit Soest in Venlo kantoormaterialen bestel
len die ik ook verkoop, omdat ze daar goedkoper zijn, dan gaat er iets
niet goed. Want die spullen moeten vervolgens wel over de weg naar
Soest. Dat belast het milieu. Dus daar moeten we iets mee.”
“Voor mij is duurzaamheid ook aandacht voor kansen van mensen.
Daarom wil ik mensen met een arbeidsbeperking naar vermogen in
zetten in mijn bedrijf.”

Directeur Chris Alkema: “Innovatie betekent
anders denken. Daarom maken wij de slag van
drukkerij naar een totaal aanbod van commu
nicatiemogelijkheden. Daar zit voor mij de link
met duurzaamheid. Duurzaamheid is geen
kostenpost, maar biedt kansen. Met ons
nieuwe aanbod kunnen we de klant de beste oplossing bieden. En dan
gaat het niet alleen om geld, daar hoort aandacht voor mensen en mi
lieu vanzelfsprekend bij.”
“Duurzaam ondernemen vraagt om een omgeving waar medewerkers
graag aanwezig zijn en waar aandacht is voor het milieu. Een voor
beeld? We hebben gekozen voor werkplekzonwering, die veel energie
besparing oplevert, maar onze werknemers nog steeds zicht biedt op
de buitenwereld.”
“Onze spullen liggen opgeslagen in grote opslagloodsen. Die moeten
worden verlicht. Daar hadden we eerst weinig aandacht voor. Maar is
het logisch om lampen te hebben branden waar ook daglicht binnen
komt?
Op het gebied van
verlichting gaan ont
wikkelingen snel.
Dus hebben we onze
lampen vervangen
en werken we met
lichtsensoren. Dat
reduceert onze ver
lichtingskosten zo
maar met de helft.
En dan heb ik het
nog niet eens over
de CO2 uitstoot.”

