
Studenten in actie voor duurzaam ondernemen 
 
120 studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan de komende tijd van deur tot deur op 
de bedrijventerreinen Spoorzicht in Nieuw-Vennep, Cruquius, Hoofddorp-Noord en Beukenhorst. Ze 
willen ondernemers daar enthousiast maken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. 
 
Vrijdag 6 september lieten de studenten zich inspireren voor deze klus. Tijdens die dag, 
georganiseerd door het Natuur- en Milieucentrum (NMCH) en MKB Haarlemmermeer-Schiphol, 
kregen zij onder meer de toolkit ‘duurzaam ondernemen’. Met die toolkit en met een lijst ‘tips & 
tricks’ gaan de studenten op pad. Eén van de tips is bijvoorbeeld: lease zonnepanelen, want doordat 
de leasekosten lager zijn dan de energiewinst, maakt een bedrijf daarmee meteen winst. 
 
Inventarisatie 
In 2012 hebben ruim honderd studenten van de HvA ambities en plannen geïnventariseerd van 
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ook hebben de studenten toen knelpunten in 
kaart gebracht bij de uitvoering van die plannen. Met die resultaten zijn ze begin dit jaar verder 
gegaan. Ze willen bedrijven zover krijgen dat ze samen manieren ontwikkelen om duurzamer te gaan 
werken. 
 
Hoofd boven water 
Dit najaar gaan studenten van de HvA voor de derde keer aan de slag met het onderwerp. Ze 
borduren voort op wat hun voorgangers hebben gedaan. In de huidige crisis proberen MKB’ers 
vooral het hoofd boven water te houden. Duurzame ontwikkeling kan daaraan bijdragen. Drie van de 
studenten, Oscar van der Wiele, Rik Nannes en Rudemir Cousino, waren er vorig jaar bij en zijn nu 
weer als stagiair actief in Haarlemmermeer. Oscar is als  stagiair begonnen bij Enginn. Daar  
kunnen (startende) innovatieve ondernemers terecht voor ondersteuning en begeleiding. “Een 
bijzonder inspirerende duurzame omgeving. De studenten die dit jaar op pad gaan, kunnen zomaar 
startende ondernemers tegenkomen die iets met duurzaamheid willen beginnen. Zij kunnen dan 
terecht bij Enginn.” 
 
Innovatieraad 
Rik Nannes is op 2 september begonnen met een opdracht voor de innovatieraad. Deze raad moet 
alles dat in Haarlemmermeer met duurzaamheid, innovatie, onderwijs, en voorlichting te maken 
heeft en de financiering daarvan bij elkaar brengen. Rik Nannes: “Een leuke uitdaging. Ik ben zeer 
gemotiveerd om dit project de komende maanden tot een goed einde te brengen.” Rudemir Cousino 
maakt de cirkel rond. Vorig jaar deed hij zelf mee aan dit project, maar dit jaar is zijn opdracht onder 
meer het begeleiden van de samenwerking met de HvA. Daarnaast onderzoekt hij op welke manier 
het MKB nog meer ondersteund kan worden. Veel te winnen De presentaties tijdens de dag voor 
de studenten op vrijdag 6 september lieten zien dat er veel te winnen is als ondernemers samen 
gaan werken aan duurzaamheid. Meest opvallend die dag was dat een aantal tips heel praktisch is en 
direct winst oplevert. Zonder eigen inspanning of investering kan een ondernemer bijvoorbeeld zijn 
energierekening tien procent lager krijgen. 
 
Laaghangend fruit 
“Zo zijn er nog veel meer voorbeelden”, stelt Arjanne Lagendijk, initiatiefnemer van de duurzame 
‘tips & tricks’ voor ondernemers. Lagendijk is directeur van het NMCH, het centrum voor 
duurzaamheid. “Samen met MKB Haarlemmermeer-Schiphol, de gemeente en enkele andere 
bedrijven, zijn wij op zoek gegaan naar ‘laaghangend’ fruit (snelle of makkelijke resultaten -red.). 
Veel van hen hebben het niet gemakkelijk in deze tijd en vergeten dat zij winst kunnen halen uit 
kleine veranderingen in hun bedrijfsvoering of gedrag. Zij kunnen meer aan duurzaamheid doen 
zonder grote moeite of investeringen. Dat willen wij zichtbaar maken.” John Nederstigt sloot vrijdag 



vervolgens de bijeenkomst af met: “Een duurzame circulaire economie is een toekomst die loont. 
Voor onszelf, onze portemonnee en voor onze toekomst en onze kinderen.” 
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