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Projectkaart 
Duurzaam ondernemen

Resultaten verkenning
De projectleider heeft het rapport van de verkenning 
opgeleverd. Dit rapport is gedeeld met de partners VNO 
NCW West  en de Koepel, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 
Kort gezegd  blijkt hieruit -zoals verwacht- dat de bedrijven 
enthousiast zijn over de aanpak en daar ook fi nancieel aan 
willen bijdragen (zie ook kostenstructuur). De verkenning 
werpt echter nog onvoldoende licht op de rol van 
Economie071 in de samenwerking en kansen voor de 
Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen). Het 
project dient een duidelijke meerwaarde te hebben ten 
opzichte van het aanbieden van een commerciële dienst 
aan bedrijven. Hiervoor is de ambitie en het (fi nanciële) 
eindplaatje voor de proefprojecten nog niet compleet  

Welke stappen volgen
De verkenning laat weldegelijk zien dat de potentie van 
het project groot is. Om die reden verlengen we de verken-
ningsfase. In 2018 worden -eerst op bestuurlijk niveau- de 
rol en de kansen voor de Hogeschool Leiden in combinatie 
met het bedrijfsleven verder verkend en geconcretiseerd. 
Daarnaast wordt bekeken welke rol andere partijen -zoals 
bijvoorbeeld de KvK- zouden kunnen spelen als het gaat 
om (digitale) communityvorming en kennisdeling zodat 
het multipliereffect sneller optreedt. Tot slot brengen we 
in kaart welke begeleiding nodig is om de proefprojecten 
te doen slagen. We denken daarbij aan een pool van pro-
fessionals met ieder hun eigen expertise zodat deze goed 
aansluit bij de behoeften van de verschillende bedrijven. 

Kostenstructuur
De verkenning is gefi nancierd door Economie071 en 
Gemeente Leiden. De voortzetting van deze fase brengt 
geen extra kosten met zich mee. In het projectplan voor 
2019 komt een voorstel voor verdere fi nanciering. Tijdens 
de interviews met de bedrijven is (indicatief) gesproken 
over de bereidheid om een eigen bijdrage te leveren. 
Hierop werd over het algemeen welwillend gereageerd, 
mits er voldoende zicht is op de omvang van de kansen. 
De proefprojecten gaan hier zicht op bieden en maken 
duidelijk wat nodig is aan eigen bijdragen. 

Risico’s en beheersmaatregelen
In deze verkenningsfase zijn er geen concrete risico’s.



Categorie: aanjaagfase

De urgentie
Economie071 heeft verkenningen uitgevoerd op de 
thema’s duurzaamheid, mobiliteit en arbeidsmarkt van de 
toekomst. In de verkenning op het thema duurzaamheid 
wordt de aanleiding van dit project treffend samengevat: 
“Deze verkenning bouwt voort op het feit dat verschillende 
gemeenten hebben aangegeven dat zij moeite hebben 
om lokale ondernemers te bereiken via hun duurzaam-
heidsbeleid. Ook vanuit de kennisinstellingen bestaat 
er behoefte om aan een duurzaamheidsvraagstuk te 
werken. Tot slot wordt er ook vanuit de ondernemershoek 
aangegeven dat het duurzaamheidsbeleid vanuit de 
gemeenten niet stimulerend is en vaak onvoldoende 
aanspreekt.” Tijdens ‘Get Connected 071!’ van 8 juni 2017 
zijn de verkenningen gedeeld en geconcretiseerd. 

Parallel hieraan is de door Triple Value ontwikkelde com-
merciële en strategische aanpak van duurzaam onder-
nemen (succesvol toegepast bij een aantal Nederlandse 
multinationals zoals AkzoNobel, DSM en Philips) vanuit 
Hogeschool Leiden (opleiding Commerciële Economie) 
toegepast bij een viertal 071bedrijven in het kader van 
afstudeerstages. Op basis van de verkenning, de ‘Get 
Connected!’ sessie en de ontwikkelde aanpak hebben 
VNO-NCW Rijnland en de Koepel Leidse Regio aange-
geven dat zij bereid zijn om de kansen met betrekking tot 

het opschalen van deze commerciële en strategische aan-
pak van duurzaam ondernemen in de Leidse regio verder 
in kaart te brengen. Daarbij zijn de interesse en behoeften 
van ondernemers een belangrijke randvoorwaarde.

De opdracht
Het project moet:
• gemeenten in staat stellen om lokale ondernemers 

effectief en op effi ciënte wijze te bereiken; 
• de Hogeschool Leiden (en andere kennisinstellingen) 

in staat stellen om aanzienlijk meer studenten/toekom-
stige vormgevers van de maatschappij duurzame 
competenties mee te geven en 

• ondernemers een aansprekend concept voor duurzaam 
ondernemen bieden waardoor de transitie richting een 
duurzame regionale economie wordt versneld. 

Overkoepelende doelstelling van dit project: Het ontwikke-
len en implementeren van een Economie071 programma 
om de reeds ontwikkelde commerciële en strategische 
aanpak van duurzaam ondernemen op grotere schaal 
beschikbaar te maken voor ondernemers in de Leidse 
regio.

Het beoogd resultaat van dit programma kent minimaal 
drie dimensies:
1.  Voor bedrijven: het versterken van de concurrentiepo-

sitie, bijdrage aan groei en margeverbetering door een 
bedrijfsmatige aanpak van duurzaam ondernemen;

2.  Voor de Leidse regio: een krachtige impuls aan de 
transitie richting duurzaam ondernemen en circulaire 
economie en daarmee aan duurzame economische 
groei en innovatiekracht;

3.  Voor partners van Economie071: het op stimulerende 
wijze faciliteren van duurzaam ondernemen (gemeen-
ten), het versterken van duurzame en toekomstbesten-
dige vaardigheden van afgestudeerden (kennisinstellin-
gen) en het versterken van de concurrentiekracht van 
bedrijven in de Leidse regio (ondernemersorganisaties).

Projectstructuur
Bestuurlijke opdrachtgever: Erna Kortlang (Koepel Leidse 
Regio) en Jan Versteegh (VNO-NCW).
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, programma-
manager Economie071.
Projectleider: Erik van Dam: opdracht afgerond
Projectteam: Winde Ponsioen (Stichting Ondernemen 
Leiden), Laura van Klink (VNO-NCW), Caroline Gerritsma 
(Gemeente Leiden)
Betrokken (externe) partners: bedrijven


