Sectorinitiatief “koploperproject”
Start initiatief: oktober 2020
Koplopertraject
WMR Rinsumageest BV neemt sinds oktober 2020 deel aan het ‘koploperproject’. 13 vooruitstrevende bedrijven nemen hieraan deel, voornamelijk afkomstig uit de gemeente Waadhoeke. Het koploperproject zorgt ervoor dat de deelnemers kennis, tools en een netwerk krijgen om duurzamer te gaan ondernemen. Zo wordt
een nulmeting uitgevoerd bij elk bedrijf, zodat de deelnemer precies weet wat er al goed en wat er nog verbeterd kan worden. Vervolgens wordt er een actieplan op maat opgesteld.
Tijdens een aantal bijenkomsten delen de deelnemers hun ervaringen. Op deze manier kan men van elkaar
leren, wordt het netwerk vergroot en ontstaan er nieuwe samenwerkingen. In de afgelopen jaren hebber er
inmiddels al zo’n 400 organisaties deelgenomen.
Kickoff
In verband met de covid-19 maatregelen is er besloten om de Kickoff via Microsoft Teasm te doen. Jan Dijkstra
wethouder van de gemeente Waadhouke verrichte de officiële Kick-of. “Dit is in yndrukwekkende list fan bedriuwen dy’t mei docht. Mei inoar kin je safolle dingen better en oars dwaan. Ik hoopje dat we mei mekoar wat
yn gong sette wat net mear te kearen is. Dat we sizze kinne dat oer 10 jier de wrâld der wat better út sjocht”.
Elke organisatie heeft zich voorgesteld en verteld waar iedereen in het kader van duurzaamheid al mee bezig
is, wat beter kan en waarom. Zo is WMR bezig met circulair slopen en bezig om het machinepark grondig te
verduurzamen.
Milieubarometer
De gemeente Waadhoeke is zelf ook deelnemer van het kloploperproject en heeft een collectief contract afgesloten voor de milieubarometer. Dit is één van de middelen die tijdens het project gebruikt zal worden. Men
kan hiermee de milieuprestaties – waaronder de CO2-footprint – op een gebruiksvriendelijke manier meten en
bijhouden.
Reductie:
Monitoring:

De reductie wordt ten opzichte van de nulmeting beoordeeld.
Per bijeenkomst word de voortgang beoordeeld.

Budget
WMR Rinsumageest BV heeft voor het deelnemen van dit initiatief een budget bepaald. Dit budget is bestemd
voor contributie en voor eventueel andere kosten. Deze kosten kunnen ook veroorzaakt worden door de extra
manuren om het initiatief te organiseren. Het is echter wel van belang dat het initiatief bijdraagt aan het reduceren van de CO2-uitstoot.
Het budget is vastgesteld op € 4.000,- euro per jaar. Eventueel besparingen worden niet meegenomen naar
een opvolgend jaar. Het budget kan ook omgerekend worden naar manuren. Het budget is meer een richtlijn
en is hiermee niet bindend en kan per direct worden gewijzigd.

