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RONALD VAN WETERING ZET ZICH ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ IN VOOR DUURZAMER SAMENLEVING

‘Samen naar een schone toekomst’
Ronald van Wetering, directeur Bedrijven Rabobank
Noord- en Oost-Achterhoek,
is eerder deze maand toegetreden tot het bestuur
van de Strategische Board
in de Cleantech Regio. Van
Wetering was al actief bij
de Cleantech Regio door
zijn duovoorzitterschap van
de adviestafel Profileert.
Over zijn toetreding tot de
Board zegt hij: “Met mijn
brede kennis van het ondernemerslandschap in de
Stedendriehoek en affiniteit
met het thema cleantech pak
ik deze uitdagende bestuursfunctie met volle energie
op.”
Samen naar een schone toekomst, daar zet Van Wetering
vol op in. Met de Rabobank
is hij een belangrijke partner van het onderzoeksinstituut Cleantech Center in
het gebied Noorderhaven
in Zutphen. “In samenwerking met de gemeente
Zutphen zijn we bijvoorbeeld

het Cleantech Startersfonds
gestart. Inmiddels hebben we
al drie veelbelovende startups van een mooie financiële
bijdrage voorzien.”
De Rabobank is bijzonder
actief in ondernemersland
en heeft met haar zakenpartners regelmatig contact rond verduurzaming
van het bedrijfsleven. Van
Wetering en de zijnen overtuigen hun collega’s er niet
zelden van dat een ‘groenere bedrijfsvoering’ hen uiteindelijk veel meer oplevert.
Van Wetering: “Een ondernemer kijkt vaak a priori naar rendement voor zijn
bedrijf, puur naar de euro’s
dus. Maar een duurzamer
bedrijf, waarbij de ondernemer wel degelijk rekening houdt met de beperkte
beschikbaarheid van grondstoffen, levert hem een beter
imago op en daarmee uiteindelijk ook een hoger rendement in euro’s. Immers, vaak
stellen nieuwe opdrachtgevers een ‘groen beleid’ al als

hoeven vrezen voor een verminderd rendement.”

voorwaarde aan een ondernemer, om met hem in zee
te gaan. Tenslotte, en heel
veel ondernemers weten dat
simpelweg nog niet, zijn er

diverse subsidies beschikbaar
voor bedrijven die willen verduurzamen. Nóg een goede
reden dus om ermee aan
de slag te gaan, zonder te

Binnen de eigen bankorganisatie is het verantwoordelijk
omgaan met de beschikbare grondstoffen al vele jaren
een issue. “Zo rijden al onze
medewerkers in auto’s met
een geringe Co2-uitstoot. En
elke keer moet je jezelf afvragen: pak ik de fiets of de
auto? Bij onze bank werken
we daarnaast vrijwel papierloos; we vergaderen met laptops en áls we papier printen, doen we dat uitsluitend
dubbelzijdig. Alle Rabobankvestigingen maken zoveel
mogelijk gebruik van ledverlichting en het licht gaat automatisch uit in een lege ruimte. En last but not least: we
drinken intern onze koffie uit
papieren bekertjes, ook beter
voor het milieu.”
Maar niet alleen vanuit zijn functie van directeur Bedrijven Rabobank
Noord- en Oost-Achterhoek

propageert Van Wetering een
duurzamer samenleving. “Ik
ben een hobbykok”, vertelt
hij enthousiast. “Maar let heel
goed op terwijl ik lekker bezig
ben in de keuken. Zo gebruik
ik veelal ingrediënten die ik
nadien nog eens kan hergebruiken én ik kook precies
de hoeveelheid die nodig is,
zodat er niets verloren gaat.”
Want ja, de slogan ‘Een betere wereld begint bij jezelf’
werd reeds in de jaren negentig gebruikt in een voorlichtingscampagne van de overheid om Nederland bewuster te laten omgaan met het
milieu. Dat is inmiddels alweer
een kwart eeuw geleden,
maar de zin doet anno 2017
nog steeds opgeld, meent
Van Wetering. “Vanuit mijn
bestuurlijke ervaring en mijn
netwerk kan ik anderen wel
wijzen op alle mogelijkheden
voor een duurzamer samenleving, de basis blijft natuurlijk
mijn eigen bijdrage aan een
‘groener Nederland’.”

Apeldoornse zorginstellingen
Geld verdienen door duurzaam
werken hard aan duurzaamheid te ondernemen, kan dat?
moeilijker om te halen. In
Nederland zijn er maar een
handvol zorginstellingen die
het gouden certificaat hebben behaald.

In 2020 moet de Apeldoornse
zorg duurzaam zijn. Dat
hebben 9 Apeldoornse zorginstellingen, de gemeente en Omgevingsdienst
Veluwe IJssel (OVIJ) met
elkaar afgesproken. Zij
worden
hierin
ondersteund door Milieuplatform
Zorginstellingen
en
Cleantech Regio. Eerder dit
jaar hebben zij zich samen
aangesloten bij de landelijke
Green Deal ‘Nederland op
weg naar duurzame zorg’
en werken samen hard aan
de benodigde inhaalslag.
Verduurzaming kan forse
besparingen opleveren, zodat
er uiteindelijk meer geld
overblijft voor de zorg zelf.
Milieuthermometer Zorg
Bij de ‘Green Deal’ is afgesproken dat zorginstellingen uiterlijk in de loop
van 2019 een milieukeurmerk moeten behalen: de

Milieuthermometer Zorg. Om
dit keurmerk te halen moeten de meeste zorginstellingen nog verschillende maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld om energiebesparing gaan, maar ook hoe zij
omgaan met afval of inkoop.
In Apeldoorn zijn de zorginstellingen daarom nu hard
bezig om te inventariseren
wat ze al goed op orde hebben, en wat er nog moet verbeteren.
Brons, zilver of goud
Het keurmerk Milieuthermometer Zorg is er in brons, zilver en goud. Daarmee kun je
dus als klant zien hoe goed de
zorginstelling bezig is. Brons
is in principe al heel goed: dit
geeft aan dat de zorginstelling ruimschoots voldoet aan
alle wettelijke eisen en alle
benodigde energiebesparende maatregelen heeft getroffen. Zilver en goud zijn veel

Een andere aanpak
De gemeente Apeldoorn en
de Omgevingsdienst zijn erg
benieuwd hoe duurzaam de
Apeldoornse zorg zal gaan
worden. Voor OVIJ representeert de Green Deal een heel
andere manier van werken.
“In plaats van handhaving
gaan we nu met een positieve insteek de samenwerking aan om tot resultaten
te komen”, aldus directeur
Jan-Willem Strebus. “Daar
heeft OVIJ andere mensen
voor nodig, en een andere
aanpak.” Om OVIJ in deze
andere aanpak te ondersteunen, schuift Cleantech
Development aan.
Vanuit Cleantech Development is er veel expertise op
het vlak van verduurzamen
van vastgoed, verduurzamen
van mobiliteit en circulair en
maatschappelijk inkopen. In
inspirerende sessies wordt
met de juiste betrokken personen van het onderwerp
gewerkt aan bewustwording
en gedragsverandering.
Zo werken we samen aan
de verduurzaming van de
Apeldoornse zorg, zodat de
doelstellingen om Apeldoorn
energieneutraal te maken
zeker gehaald gaan worden.

‘Jazeker’. Cleantech Regio
is ervan overtuigd dat als
bedrijven het goed aanpakken, zij geld kunnen verdienen met een duurzame
werkwijze. Daarvoor kunnen
bedrijven de hulp inroepen
van Cleantech. Menno van
Luijn legt uit waar ondernemers tegenaan lopen en wat
zij kunnen doen voor een
energieneutraal bedrijfspand.
“Iedere ondernemer weet het.
Het is nodig dat we duurzamer gaan leven en werken. Daarbij weten ondernemers vaak wel dat je iets moet
doen om kosten te besparen
en de energiezuinigheid van
het bedrijfspand te verbeteren.
Maar waar begin je? Waar
kun je terecht voor advies?
Waar kun je aankloppen?”
Cleantech wil antwoord geven
op deze vragen en geeft daarom een aantal praktische tips
om het bedrijfspand te verduurzamen.
Maak het bedrijfspand
energieneutraal

als er verouderde systemen
aanwezig zijn kan dit veel
energie en dus geld kosten.
Ga voor nieuwe systemen,
bijvoorbeeld pelletgestookt in
plaats van gasgestookt. De
investering zorgt voor een
hogere energiezuinigheid van
het bedrijfspand, waardoor
het van energieslurper naar
energieneutraal gaat.
Ga voor zonnepanelen

Er is subsidie beschikbaar
voor ondernemers om zonne-

panelen aan te schaffen. Door
hier gebruik van te maken,
maak je het pand direct een
heel stuk duurzamer.
Isoleren
Veel warmte gaat verloren als het gebouw slecht is
geïsoleerd. Het is dus zaak
het pand optimaal te isoleren
om onnodig energieverbruik
zoveel mogelijk tegen te gaan.
Menno: “Wij helpen ondernemers graag om het pand te
verduurzamen. Zodra bedrijven onze hulp inroepen, komt
er een adviseur langs om de
situatie te bekijken. Wij geven
een volledig onafhankelijk advies op welke wijze het
bedrijf zo duurzaam mogelijk kan functioneren. Daarbij
bepaalt de ondernemer zelf
welke middelen hij in wil zetten en behoudt daarmee zo
altijd zelf de regie. Local voor
local is het uitgangspunt.

Samen naar een schone toekomst. Daar koersen wij op in de
Cleantech Regio. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met
ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale
en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan
hand in hand. Lees meer over de ambities, projecten, succesverhalen,
evenementen en cleantech nieuws uit de regio: www.cleantechregio.nl.
Meld je aan voor de nieuwsbrief en volg ons via:
Facebook @cleantechregion
Twitter @cleantechregio
Linkedin @Cleantech Regio

Sommige bedrijfspanden zijn
echte energieslurpers. Vooral

Voor meer informatie kun je ook
mailen naar: info@cleantechregio.nl

