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In september 2019 ging het Koploperproject van start met 8 bedrijven uit deze drie gemeenten. Daarnaast kozen 
ook alle drie de gemeenten ervoor om zelf het goede voorbeeld te geven en zelf ook mee te doen. Tijdens het 
project werden alle deelnemers uitvoerig doorgelicht op duurzaamheid en gingen ze aan de slag met een 
concreet actieplan.  
 
Ter afronding van het project kregen alle deelnemers een communicatieopdracht mee, in de vorm van een brief 
van een fictieve opdrachtgever uit de eigen branche, die vraagt naar het MVO-beleid van de Koploper. Dat is iets 
dat we in ook in de realiteit steeds meer zien gebeuren, omdat bedrijven niet alleen hun eigen bedrijfsvoering, 
maar ook hun waardenketens willen verduurzamen. Het is dus zaak om als bedrijf hierover een helder verhaal te 
kunnen presenteren. 
 
De Koploper met de beste inzending ontvangt de Koploperprijs. Dit is – inmiddels een traditie - een cheque voor 
een appelboom van een oud ras. Dat is ook symbolisch, want net als bij deze boom, is duurzaam ondernemen ook 
een continu groeiproces. Bovendien dragen we zo bij aan het behoud van oude rassen en de biodiversiteit. 
 
De inzendingen van de Koplopers zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit: 
 

• Serge de Mul, directeur van Ultraware in Assen en winnaar van de Koploperprijs van het tweede 
Koploperproject in Assen. 

• Jaap de Vries van DZyzzion en bedenker van de Koploperprojecten. 
 
Bij de beoordeling zijn meerdere criteria gebruikt, zoals de aandacht voor people, planet en profit, maar ook de 
visie op duurzaam ondernemen, de concrete acties die zijn of worden uitgevoerd en de mate waarin de kennis uit 
het Koploperproject is toegepast. 
 
Voor we overgaan tot de bekenmaking van de winnaar, is het belangrijk om te vermelden, dat de jury zich 
uitsluitend heeft gebaseerd op de ingezonden communicatieopdracht. 
 
En daarin was de jury unaniem. De winnaar heeft naar het oordeel van de jury een overtuigend verhaal 
aangeleverd, met een gestructureerde aanpak van duurzaamheid, waarbij een duidelijke focus ligt op het 
reduceren van de CO2-uitstoot volgens de trias energetica. Hiervoor zijn meetbare ambities geformuleerd en er 
zijn al veel concrete stappen gezet om de footprint te reduceren. Om de resterende uitstoot te compenseren 
heeft het bedrijf een mooi initiatief gestart dat heel goed past bij de eigen core-business. Maar ook op sociaal 
gebied zijn heldere en meetbare ambities geformuleerd en mooie stappen gezet. Het doel om voorop te lopen in 
de branche leidt ook tot duidelijke voordelen voor het bedrijf zelf. Er is veel aandacht voor zowel interne als 
externe communicatie, om daarmee de medewerkers te motiveren en het MVO-beleid ook breed uit te dragen. 
Tenslotte heeft het bedrijf ook helder beschreven wat het MVO-beleid concreet betekent voor de fictieve 
opdrachtgever. 
 
Het zal inmiddels geen verassing meer zijn … de winnaar van deze Koploperprijs is … 
 
Quercus Boomexperts uit Eelde!  
 
Van harte gefeliciteerd! 


