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De winnaars van de Lean and Green Award

‘Duurzame bedrijven laten zich
nog te weinig zien’
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat
wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar
een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen
kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig ook milieubelasting reduceren.

Als een organisatie met een plan van aanpak kan aantonen dat
zij 20 procent CO2-reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij
in aanmerking voor de Lean and Green Award. Eind december
werden deze awards voor de eerste keer aan twintig organisaties in Noord-Nederland uitgereikt. VNO-NCW Noord was één
van deze ‘winnaars’.

Groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau
“VNO-NCW Noord laat zien dat zij zich actief inspannen om te
groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau”, zegt Femke
Westerkamp van Green Planet, de aanjager van het Lean and
Green project in deze regio. “Bijvoorbeeld door WePaperCycle.
Het vertrouwelijke papier wordt beveiligd ingezameld en
vernietigd. Daar wordt vervolgens hygiëne papier van gemaakt,
dat wordt terug geleverd aan VNO-NCW Noord.”

Green Planet begeleidt binnen de organisatie het hele traject
van het Lean and Green programma. Dat begint met in kaart
brengen op welke manieren er kosten bespaard kunnen worden en waar de organisatie de CO2-uitstoot terug kan brengen.
“Hiervoor zijn er heel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld door
het gebruik van elektrische/hybride auto’s en/of het toepassen
groene brandstoffen in het bestaande wagenpark. Maar ook
door het kritisch tegen het licht houden van alle mobiliteitsbewegingen binnen de organisatie, is carpoolen een optie, de
ov-pas, de fiets of werken in een flexcenter in plaats van elke
dag op de zaak?” aldus Femke Westerkamp.

Goede voorbeeld geven
VNO-NCW Noord is een van de organisaties in Noord-Nederland
die het goede voorbeeld geeft als het gaat om CO2-reductie,
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“Het is fijn om met gelijkgestemden zaken te doen want uiteindelijk moet je het met elkaar doen.
Delen is vermenigvuldigen, en de
natuur is daar een onderdeel van.
Als je zaken doet met mensen
die de natuur ook serieus nemen,
kom je veel verder dan wanneer
we de natuur links laten liggen.
Dat alles was voor mij een belangrijke reden om deel te
nemen aan Lean and Green. Kostenbesparing enerzijds
en anderzijds iets goeds voor het milieu te kunnen doen,
om zo ook een mooie wereld voor ons nageslacht achter
te laten. Dankzij de begeleiding van Green Planet, middels persoonlijke begeleiding, is dit een eenvoudige maar
gefundeerde manier om iets goeds te doen en te investeren in de toekomst. Ik wil hiermee dan ook laten zien als
‘klein’ zelfstandige, dat ongeacht hoe groot of klein een
organisatie is, iedereen zijn aandeel hierin kan leveren.”

“In december 2015 is
Staatsbosbeheer Drenthe koploper geworden van Lean and
Green. De uitgangspunten om
CO2-uitstoot te verlagen en ook
nog eens kosten te besparen, passen prima bij onze positionering
als duurzame natuurbeheerder.
Wij beschermen in Drenthe ruim
33.000 hectare natuur en landschap en zorgen voor beleefbaarheid en tevens duurzame benuttingskansen. We zijn
goed door Green Planet begeleid tijdens het maken van
het Plan van aanpak, om tot concrete doelen te komen.
Vooral door deze begeleiding gedurende het hele proces
is onze tijdsinvestering minimaal geweest. Ik zeg daarom
graag: je moet het gewoon gaan doen.”
Bert Hummelen - Staatsbosbeheer
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vindt Westerkamp. “Gelukkig zien we nu steeds meer bedrijven
die op de juiste weg zijn wat betreft duurzaamheid. We zien
echt een vliegwieleffect ontstaan. Bedrijven steken elkaar aan,
ze zien de voorbeelden en de voordelen.”
Groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau is een actief en
boeiend proces. “Het begint met eenvoudige aanpassingen”,
vertelt Westerkamp. “We merken dat een plan van aanpak
eigenlijk niet meer dan een begin is. Organisaties worden al
snel enthousiast en gaan door. Ze spannen zich actief in om
duurzamer te worden. Medewerkers waarderen dat en doen
enthousiast mee. En terecht, een duurzame organisatie is iets
om trots op te zijn!”
Meer informatie over Green Planet en Lean and Green kunt u
vinden op de website
http://www.greenplanet.nl/leanandgreen/

“De maatschappelijke betrokkenheid zit ons in de genen. Wij
zijn een coöperatie en daar
wordt toch een andere betrokkenheid van verwacht dan van
een beursgenoteerde verzekeraar. Zo doen wij o.a. veel aan
transportveiligheid mede op
aangeven van onze leden. Verder
vullen we onze maatschappelijke
betrokkenheid ook in via de TVM foundation van waaruit
financiële middelen beschikbaar gesteld worden aan
lokale initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Vanuit
die maatschappelijke betrokkenheid is het ook logisch om
ons te bekommeren om het milieu. Met ondersteuning
van Green Planet was het ook een relatief makkelijke stap
om hieraan middels Lean and Green verder invulling te
geven. “
Rieks Stroeve - TVM

Green Planet

