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Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 
 
In december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, op zoek te 
gaan naar de Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid. Deze ambassadeur wordt 
benoemd voor een periode van twee jaar. Op 10 oktober 2014, op de dag van de 
Duurzaamheid, is het dan zo ver: de eerste ambassadeur van Westerveld wordt 
bekendgemaakt. Aan deze bekendmaking is een zoektocht vooraf gegaan c.q. hiervoor is een 
procedure doorlopen, waarop dit juryrapport éérst ingaat. Uiteindelijk leidt dit rapport naar de 
bekendmaking van de : 
 

Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 
2014 - 2016 

 

1. ‘Spelregels’ 
In november 2013 heeft het college van B&W ‘spelregels’ vastgesteld voor de verkiezing van 
de Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid. Deze spelregels zijn: 
 

1. Periode  
De verkiezing van de Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid is voor twee jaar 
zodat de ambassadeur de kans heeft in zijn/haar rol te groeien, enige bekendheid te krijgen 
én om diverse acties te kunnen ondernemen, uitgesmeerd in de tijd. 
 

2. Wie 

De Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid: 

 is een geregistreerd ondernemer (KvK); 

 is met de onderneming gevestigd in gemeente Westerveld; 

 heeft een groot zakelijk netwerk binnen de gemeente of is bereid zijn/haar zakelijke 
netwerk binnen de gemeente uit te breiden; 

 vertelt graag zijn/haar verhaal voor een publiek; 

 doet een stap méér dan gemiddeld als het gaat om een duurzame 
bedrijfsvoering/bedrijfsinrichting. 

   

3. Wat houdt het ambassadeurschap in 
De Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid: 

 vertelt zijn/haar ‘groene’ verhaal in een interview op de themapagina van de 
gemeente. De themapagina ‘Westerveld nog duurzamer’ verschijnt zes keer per jaar in 
Da’s Mooi. De pagina wordt na verschijnen als pdf gepubliceerd op de webpagina 
‘Westerveld nog duurzamer’ van de gemeentelijke website; 

 doet mee aan lokale ondernemersbijeenkomsten (bijvoorbeeld ondernemerscafé, 
ondernemersontbijt, Open Bedrijvendag Drenthe) en vertelt daar – indien mogelijk – 
over zijn/haar duurzame bedrijfsvoering/bedrijfsinrichting; 

 geeft het goede voorbeeld aan andere ondernemers in de gemeente wat betreft 
zijn/haar duurzame bedrijfsvoering/bedrijfsinrichting. 
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2. De zoektocht 
De zoektocht naar de Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid is gestart op 19 
februari 2014 met het plaatsen van een nieuwsbericht op de gemeentelijke website en de 
verzending van een persbericht naar de lokale en regionale media. Dit persbericht heeft geleid 
tot drie redactionele artikelen. 
Daarnaast heeft de gemeente Westerveld een oproep geplaatst op de gemeentelijke pagina in 
Da’s Mooi van dinsdag 25 februari 2014 en op de themapagina ‘Westerveld nog duurzamer’ in 
Da’s Mooi van 11 maart 2014. 
 

  
 
Voor 1 april 2014 hadden vier gegadigden zich gemeld via het digitale aanmeldformulier op de 
gemeentelijke website. Deze ondernemers hebben de aanvullende informatie ontvangen en 
hebben vervolgens de gevraagde gegevens en documenten ingediend bij de gemeente. De 
vier aangemelde ondernemingen voldeden allemaal aan de criteria, vastgelegd in ‘de 
spelregels’. 

 
Op de themapagina ‘Westerveld nog duurzamer’ in Da’s Mooi van 13 mei 2014 hebben deze 
vier bedrijven zich voorgesteld aan ‘een ieder’. 
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Blauw Vlas 

Vondeling 

Inspectietechniek 

& Training 

Op maandag 29 september 2014 heeft de jury bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij de 
deelnemers hun duurzame onderneming presenteerden. Ook de beoordeling van de 
presentatie zelf én de wijze waarop de deelnemers zijn of haar rol van ambassadeur wilden 
vormgeven, waren belangrijke onderdelen van de bedrijfsbezoeken. 
 
Het ‘bezoekschema’ 
- van 11.30 tot 12.30 uur Vondeling Inspectietechniek & Training 
- van 13.00 tot 14.00 uur Blauw Vlas 
- van 14.15 tot 15.15 uur ATB Nederland 
- van 15.30 tot 16.30 uur Wapserveen.com 
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Wapserveen.com 

ATB Nederland 
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3. De jury 
De jury van de verkiezing van de Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 2014 – 
2016 werd gevormd door: 

- De heer Homme Geertsma, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Westerveld 
- De heer Christiaan Teule, programmaleider Energie en Duurzaamheid van de Natuur 

en Milieufederatie Drenthe 
- Mevrouw Andra Bats, voorlichter Duurzaamheid en de bedrijfscontactfunctionaris van 

de gemeente Westerveld 
- De heer Jan Klooster, beleidsmedewerker Duurzaamheid van de gemeente 

Westerveld 
 
 

4. Beoordeling  
De vier ondernemingen – de vooraf 
aangeleverde informatie – en de 
bedrijfspresentaties zijn beoordeeld aan 
de hand van een vooraf opgesteld 
scoreformulier, waarbij op ieder 
onderdeel 1, 3 of 5 punten behaald 
konden worden. Daarnaast is de 
presentatie beoordeeld op bijvoorbeeld 
opbouw van de presentatie, 
begrijpelijkheid en aansluiten bij of 
aanpassen aan het publiek. 
  

welke duurzame maatregelen zijn genomen zijn de maatregelen wel/niet overdraagbaar score 1, 3, 5

Gebouw

Energie

Afval

Materialen en eindproduct

Innovatie

presentatietechniek

neemt ondernemer deel aan 

ondernemersactiviteiten in Westerveld 

of omgeving

heeft ondernemer een zakelijk netwerk 

in Westerveld of omgeving

welke bekendheid/uitstraling heeft de 

ondernemer

hoe denkt de ondernemer invulling te 

kunnen geven aan het 

ambassadeurschap

totaalscore

hoe representatief is de ondernemer

Hierbij letten op:

-Uniciteit van de duurzame maatregel

-Mate van positieve effect op natuur, milieu, CO2 reductie e.d.

-Het effect van de duurzame maatregel is zichtbaar, spreekt tot de verbeelding, is direct te begrijpen door buitenstaanders, is in beeld te 

brengen (foto)

-De duurzame maatregel is ook door een ander (gemakkelijk) toe te passen

-De duurzame maatregel is ook duurzaam in tijd = voor langere tijd een positief effect



 
 

 
 
Juryrapport Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 2014 – 2016 
Pagina 7 

Algemeen 

Uit de vooraf aangeleverde informatie was direct het enthousiasme en de bevlogenheid van 

de ondernemers voor hun bedrijf én hun duurzame bedrijfsvoering te bespeuren, en dit werd 

nogmaals bevestigd tijdens de bedrijfsbezoeken.  

 

De jury heeft de bedrijfsbezoeken als bijzonder prettig en informatief ervaren. In alle vier de 

bedrijven werd de jury hartelijk ontvangen en was de ondernemer goed voorbereid op het 

bezoek. Er was duidelijk zorg besteed aan het verhaal dat de ondernemer wilde vertellen.  

Oók was duidelijk dat ‘duurzaamheid’ voor hen niet ‘heel bijzonder’ maar vooral ‘heel gewoon’ 

is. Het is hun manier van leven en ondernemen.  

 

Naast veel overeenkomsten in hun beleving van ‘duurzaamheid’ zijn de verschillen in de 

bedrijfsactiviteiten groot. Hierdoor was het uiteindelijk kiezen van de eerste Westerveldse 

Ambassadeur van de duurzaamheid geen sinecure. 

 

 

 

5. Jury-uitslag 
De door de deelnemende bedrijven behaalde punten (in alfabetische volgorde): 

 

ATB Nederland – Wapserveen    23 punten 

Blauw Vlas – Havelte      25 punten 

Vondeling Inspectietechniek & training – Dwingeloo 29 punten 

Wapserveen.com – Wapserveen     22 punten 

 

Een zogeheten ‘close finish’. 

 

Dit betekent dat door de jury tot Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 2014 – 

2016 is voorgedragen aan het college van B&W:  

 

Vondeling Inspectietechniek & training 

 

 

 

6. Besluit 
Op dinsdag 7 oktober 2014 heeft het college van burgemeester & wethouders van gemeente 

Westerveld het advies van de jury behandeld en heeft ingestemd met het benoemen van 

Vondeling inspectietechniek & training uit Dwingeloo tot Westerveldse Ambassadeur van de 

duurzaamheid 2014 – 2016. 
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Conceptspeech juryvoorzitter. De uitgesproken tekst kan op punten verschillen 
 
Beste aanwezigen,  
 
Aan mij de eer om als voorzitter van de jury, bekend te maken wie gekozen is tot de eerste 
Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid! 
 
Maandagmiddag 29 september hebben wij de vier bedrijven bezocht en kreeg iedere kandidaat één 
uur de tijd om te vertellen over: 

- zijn of haar bedrijf 
- over de duurzame bedrijfsvoering én  
- over de manier waarop hij of zij het ambassadeurschap zou willen invullen.  

 
Eén uur was bij alle kandidaten eigenlijk te kort. Men was uiteraard héél enthousiast over het eigen 
bedrijf en de producten en diensten die men levert. Maar eens te meer bleek, dat er heel veel te 
vertellen valt over duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering. En de duurzame maatregelen die 
een ondernemer kan treffen, hoeven helemaal niet heel groot en ingewikkeld te zijn om tóch meteen 
al een voordeel te kunnen inboeken. Voordeel in de vorm van terugdringen energieverbruik en 
materiaalgebruik, maar óók voordeel in de zin van: verlaging van kosten! En daar heeft iedere 
ondernemer en ieder huishouden wel oren naar. 
 
Per kandidaat zal ik, namens de jury, een aantal zaken benoemen, beseffende dat ik hen daar allemaal 
mee tekort doe. Maar ze zijn hier allemaal aanwezig op het Ondernemerscafé en zij hebben zich zopas 
voorgesteld, dus ik zou zeggen: als u méér wilt weten, spreek hen straks even aan onder het genot van 
een hapje en drankje. 
 
Het eerste jurybezoek was bij Vondeling Inspectietechniek & training op het bedrijventerrein in 
Dwingeloo. Vader Anton en zoon Richard Vondeling ontvingen ons hartelijk, en wie vader een beetje 
kent die weet, dat hij al enthousiast van wal steekt vóórdat het kwartje de bodem raakt. Zo vertelde 
hij over het ‘100-puntenplan Duurzaamheid’ die veel ondernemers gráág van hem zouden willen 
kopiëren. Want met vele punten maakt hij niet alleen een duurzaamheidsslag maar óók een financiële 
slag. Vondeling heeft het energieverbruik aanzienlijk kunnen terugdringen, door slimme maatregelen 
en gedragsverandering.  
Maar ook het kopen van gebruikte meubels en gereedschappen die er nog prima uitzien én het nog 
prima doen, heeft zo zijn voordelen: het product heeft een langere levensduur en dat scheelt 
grondstoffen, de aanschaf is een stuk goedkoper en géén teleurstelling over het eerste krasje want dat 
zit er namelijk al op.  
 
Het tweede jurybezoek bracht ons in Wapserveen waar schildersbedrijf Blauw Vlas aan het werk was. 
Richard Hoogstraten is gevestigd in Havelte maar hij ontving ons in een boerderij, die hij op dit 
moment onder handen neemt. We konden ter plaatse zien hoe het werken met milieuvriendelijke verf 
is, op basis van lijnolie uit de vlasplant en zónder oplosmiddelen. En we kunnen stellen dat het 
resultaat schitterend was. En voor de klant is het niet duurder of ingewikkelder. We hebben een 
bevlogen man ontmoet die zich enerzijds héél bewust is van ‘duurzaam werken en leven’, maar er aan 
de andere kant, helemaal niet bij stilstaat: want dit is voor hem normaal en vanzelfsprekend. Zoals 
bankieren bij de Triodos-bank een logischer keuze is, en de bedrijfskleding grotendeels van 
bamboevezel gemaakt is. Net zo soepel en comfortabel als katoen, alleen is in de productie véél 
minder water verbruikt. Richard Hoogstraten is binnen zijn branche een bekende pionier, die graag 
vertelt en adviseert over duurzame producten, duurzaam werken en duurzaam leven.  



 
 

 
 
Juryrapport Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid 2014 – 2016 
Pagina 9 

 
Het derde bezoek was wéér in Wapserveen alleen helemaal aan de andere kant van het lange 
streekdorp, bij ATB Nederland. Ook hier een hartelijke ontvangst, door Gentia Lokkers én hond Jip.  
Hier zagen we, net als bijvoorbeeld bij Vondeling, een goed hergebruik van bijvoorbeeld meubels, 
machines en verpakkingsmaterialen. Het kan soms zo eenvoudig zijn: de doos waarin iets geleverd 
wordt, kan prima gebruikt worden voor het versturen van iets anders. Versnipperd gebruikt papier, 
dat al een tweede leven als kladje had gehad, is een uitstekend verpakkingsmateriaal! Daar is geen 
nieuw piepschuim voor nodig. 
Indrukwekkend bij ATB Nederland was de zelf-ontwikkelde reinigingstechniek door middel van 
ionisatie. Deze ontwikkeling is zo vooruitstrevend dat het vaak nog niet in onze wetgeving past. Het 
netwerk van het bedrijf, van met name mevrouw Lokkers, waarin diverse Ministeries zitten, is 
indrukwekkend. Van dit bedrijf wil ik ook het duurzame personeelsbedrijf noemen met een 
ziekteverzuimbeleid gebaseerd op positief belonen én een bewuste keus voor de wat oudere, ervaren 
werknemer. 
 
De jurydag eindigde aan de Schipslootweg bij Wapserveen.com dat uit diverse duurzame 
bedrijfsonderdelen bestaat. Jan Blok bestiert de biologisch veehouderij van circa 50 koeien. Toen we 
het erf opliepen zei een van de juryleden: wat ongelooflijk veel zonnepanelen! Waarop een ander 
opmerkte, dat hij ze nog niet eens had gezien! En dat zegt iets over de vormgeving en kleur van de 
honderden panelen op de schuur. Jan Blok wekt zó veel stroom op, dat hij teruglevert aan het net én 
aan de Johannes Postkazerne. Angelique Schipper is onder andere imker én kan de volledige 
bouwbegeleiding doen van houten energieneutrale woningen, waarin het gezin zelf óók woont en 
daarmee het goede voorbeeld geeft. De woningen gaan de hele wereld over: als jury waren wij dan 
ook zeer vereerd toen we hoorden dat wij ontvangen werden na een Amerikaanse en een Oekraïense 
delegatie.  
 
 
U begrijpt dat het voor de jury ontzettend lastig was, om een keus te maken. En we kunnen dan ook 
zeggen dat het een close finish was, van alle vier de deelnemers. Het was kiezen tussen vier toppers, 
waar we ontzettend trots op zijn. 
  
De titel heet ‘de Westerveldse ambassadeur van…’ en we hebben bij het optellen van alle punten dan 
ook gekeken naar die Westerveldse maat. Wie kan als ambassadeur zo veel en gemakkelijk mogelijk 
Westerveldse bedrijven en inwoners bereiken.  
 
Ik zal niet, zoals ik menig televisieprogramma, de bekendmaking nog verder uitstellen. 
 
De eerste Westerveldse Ambassadeur van de duurzaamheid is: Vondeling Inspectietechniek & 

training! 


