
 

 

Juryrapport Duurzaamheidsprijs Woerden 2019 

 

Achtergrondinformatie 

Sinds 2015 wordt één keer per twee jaar de Duurzaamheidsprijs Woerden uitgereikt, 

speciaal voor bedrijven (en andere organisaties) die zich inspannen voor een beter 

leefklimaat. Veel Woerdense ondernemingen zijn namelijk actief aan de slag met het 

verduurzamen van hun bedrijfsvoering, vragen van hun leveranciers om duurzaam te werken 

of investeren in het terugnemen of recyclen van hun producten. Dat doen zij vaak 

ongemerkt, zonder dat Woerdense inwoners of andere bedrijven daar weet van hebben. En 

dat is jammer, want deze bedrijven kunnen een voorbeeld zijn voor anderen en kunnen 

laten zien aan inwoners dat het bedrijfsleven ook echt haar steentje bijdraagt aan een 

duurzame wereld. En zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet.  

 

Om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidsprijs 2019 moet je als organisatie of 

bedrijf gevestigd zijn in de gemeente Woerden en laten zien flink meters te willen maken op 

het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, afvalscheiding en 

materiaalgebruik, maar ook bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van de complete 

keten van ontwikkeling, productie, gebruik en hergebruik of recyclage (cradle-to-cradle).  

De eerdere prijswinnaars zijn: 

In 2015 Carl Siegert (juryprijs) en Stadshotel Woerden (publieksprijs) 

In 2017 Groenendijk Bedrijfskleding (juryprijs) en Boa Nova (publieksprijs) 

 

Samenstelling jury 2019 

De onderscheidingen zijn toegekend door een jury, bestaande uit: 

Juryvoorzitter: 

Maria van der Heijden 

Directeur MVO Nederland 

Juryleden: 

Paul Burgers 

Oprichter van CO²Operate BV 

 

Saskia van Altena 

Fractievoorzitter D66 Woerden 

  



   

 

 

Verkiezing 

De verkiezing van de Duurzaamheidsprijs Woerden 2019 was voor de jury geen eenvoudige 

opgave. Van de binnengekomen aanmeldingen was heel duidelijk dat ze allen daadwerkelijk 

erg betrokken zijn bij het verduurzamen van hun onderneming. In hun bedrijfsvoering staat 

verbetering centraal en daar maakt duurzaamheid bij alle genomineerden zeker een 

belangrijk onderdeel van uit. Alle ondernemers zijn dus niet zomaar genomineerd. Opvallend 

was de diversiteit van ondernemingen: duurzaamheid is kennelijk niet weggelegd voor één 

bepaalde branche, één type organisatie of gekoppeld aan grootte of leeftijd van een 

organisatie. 

 

Criteria 

De jury heeft de volgende criteria bepaald voor ondernemers die in aanmerking komen voor 

de Duurzaamheidsprijs Woerden 2019: 

 Creativiteit en innovatie 

 Zichtbaarheid en impact 

 Relevantie en aanstekelijkheid voor Woerden 

De beslissingen zijn grotendeels gebaseerd op de ingevulde formulieren.  

 

De drie finalisten 

Na een spannend juryberaad zijn drie bedrijven tot finalisten bekroond. De jury wil 

benadrukken dat alle genomineerden stuk voor stuk ondernemingen zijn waar Woerden 

trots op mag zijn!  

Een aantal kandidaten heeft meer dan de anderen laten zien dat duurzaamheid een 

essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering uitmaakt. Het verschil tussen het opsommen 

van activiteiten enerzijds en het uitademen van enthousiasme en passie om de eigen 

onderneming én haar omgeving verder te verduurzamen is niet onopgemerkt gebleven. 

Op alfabetische volgorde is de keuze daarom gevallen op de volgende drie finalisten: 

Boerderij De Boerinn 

MeetINoffice 

Varkensbedrijf Kreuger 
 

  



   

Boerderij De Boerinn 

Bij Boerderij de Boerinn is duurzaamheid een belangrijke pijler in de nieuwe bedrijfsvoering. 
Binnenkort zal daarvoor het Green Key Goud certificaat worden overhandigd. Concrete 
maatregelen die het bedrijf neemt zijn onder meer het tegengaan van voedselverspilling 
door samenwerking met de app Too Good To Go. In de omgeving van Woerden is Boerderij 
de Boerinn het eerste bedrijf dat is aangesloten bij de app. Overgebleven voedsel van de 
buffetten wordt niet langer weggegooid, maar kan voor een kleine vergoeding worden 
opgehaald. Kleine prijs, grote impact. Boerderij de Boerinn zamelt afval gescheiden in: 
papier/karton, glas, KGA en restafval, elektronica, interieur, plastic, Swill (voedselresten) en 
koffiedrab. Van de Swill wordt biogas, compost en biodiesel gemaakt. 

Boerderij de Boerinn koopt 100% groene stroom in en wekt eigen stroom op door middel 
van 77 zonnepanelen op de daken. Ook gaat het bedrijf zuinig om met water en elektriciteit. 
Zo zijn er op de kranen dispensers geplaatst, wordt er alleen nog maar LED verlichting 
ingekocht en worden er extra bewegingssensoren geplaatst om onnodig branden van lichten 
te voorkomen. De toiletten bevatten dubbel spoelknoppen voor een grote of kleine 
spoelbeurt. Boerderij de Boerinn koopt zoveel mogelijk lokaal in en kiest waar mogelijk voor 
biologisch, fair-trade en FSC producten. Daarnaast koopt het geen plastic 
wegwerpproducten in en zoveel mogelijk grootverpakkingen. 

De Boerinn is in de volle breedte bezig met verduurzaming van de eigen organisatie. De 

jury is onder de indruk van de aandacht die De Boerinn heeft voor sociale verduurzaming 

(in de drie P’s de P van People). De Boerinn is enorm gemotiveerd om de ecologische 

footprint te minimaliseren.  

Naast het op innovatieve wijze tegengaan van voedselverspilling, wordt er samengewerkt 

met Abrona zodat ook mensen met een arbeidsbeperking ingezet worden. De Boerinn 

heeft doelstellingen geformuleerd om in 2019 en 2020 aantoonbaar aanzienlijke 

besparingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren.  

Kansen volgens de jury: 

De Boerinn kan nog meer bereiken door haar omgeving actiever te stimuleren om tot 

verduurzaming over te gaan. Zo beloont de app Too Good To Go inwoners die zelf de keuze 

maken om voedselverspilling tegen te gaan, maar wordt de grote groep voedselverspillers 

nog niet bereikt. En het inkoopbeleid en de aanwezige zonnepanelen zorgen voor een 

interne duurzame bewustwording, echter het actief stimuleren van externe partijen 

(klanten en toeleveranciers) tot verdere verduurzaming zit nog niet volledig in het DNA van 

de organisatie .  

  



   

MeetINoffice 

Het pand van MeetINoffice en evenementenlocatie KAS heeft een tweede leven gekregen 

nadat het jaren had leeggestaan. De transformatie naar vergader-, congres- en 

evenementenlocatie is zoveel mogelijk circulair gegaan. Muren, wanden en deuren die 

ongewenst waren zijn gedemonteerd. Deze materialen zijn gebruikt voor de bouw van het 

nieuwe concept. Voor isolatie (klimaat en akoestisch) is gebruik gemaakt van oude 

gerecyclede spijkerbroeken. Nieuwe energiezuinige klimaatsystemen zijn aangebracht zoals 

warmtepompen en een bodemenergiesysteem om efficiënt te koelen en te verwarmen. 

Verlichting is LED. Elektriciteit wordt geleverd van Hollandse Wind. In het cateringconcept 

van MeetINoffice past het om zoveel mogelijk lokaal in te kopen, zoals bijvoorbeeld 

walnoten uit Kamerik waarmee een klimaatbos(je) wordt onderhouden. Deze bomen zijn 

uitermate geschikt voor binden van CO2 uit de lucht. Op het dak van het pand staat een 

grote tuidersKAS. Naast een unieke evenementenlocatie worden hier veel kruiden en 

groenten verbouwd. MeetINoffice serveert in hun vergaderzalen geen (bruisend) water uit 

flessen, maar leidingwater op smaak gemaakt met eigen kweek zoals munt, tijm en citroen. 

MeetinOffice let scherp op de footprint van wat zij inkopen, om zodoende CO2 te 

minimaliseren. Daarnaast werken zij zoveel als mogelijk met lokale leveranciers en 

producten. MeetINoffice gebruikt historische data, die zij zelf verzamelen om de productie 

van de catering te bepalen. Zo streven zij naar een minimale afvalstroom. MeetINoffice 

draagt mede daarom het GreenKey Gold label, de hoogste duurzaamheidscertificering in de 

branche. 

MeetINoffice is nog lang niet klaar als het gaat over verduurzaming. Tot op heden wordt er 

hard gewerkt aan verduurzaming, beginnend met het nieuw leven in blazen van een oud 

kantoorpand en in de dagelijkse praktijk door het verbouwen van eigen groenten, fruit en 

kruiden.  

Daar waar andere organisaties aangeven al veel geïnvesteerd te hebben in 

verduurzaming, geeft MeetINoffice aan continue op zoek te zijn naar verdere 

verbetermogelijkheden. Zo heeft MeetINoffice tot doel gesteld om deze zomer compleet 

los van aardgas te zijn. 

De jury is erg onder de indruk van de brede aanpak die MeetInoffice hanteert: het stopt 

niet met het nemen van voor de hand liggende maatregelen. Naast het inzetten van 

elektrisch vervoer en de vernieuwing van projectie- en presentatiemiddelen, staan 

namelijk ook het beplanten van voorgevels en daarmee het leveren van een aantrekkelijke 

leefomgeving voor insecten op de planning.  

Kansen volgens de jury: 

Hoewel het concept voor haar gasten duidelijk is, kan MeetINoffice in haar dagelijkse 

bedrijfsvoering nog meer uitdragen dat ze veel aandacht heeft voor duurzaamheid. 

Bijvoorbeeld door op de homepage van de website aan te geven dat ze een van de meest 

duurzame congreslocaties nabij Utrecht is.  

 



   

Varkensbedrijf Kreuger 

Varkensbedrijf Kreuger is een familiebedrijf met fokzeugen en vleesvarkens. Het voer voor 

de dieren bestaat uit ongeveer 50% restproducten van de humane voedingsindustrie. Dit zijn 

bijvoorbeeld rest- en afvalproducten van de broodfabrieken en de snoepindustrie, maar ook 

restproducten van de sojaolie en zonnebloemolie. 

Jaarlijks wordt ruim 700.000 kg rest- en afvalproducten door de varkens opgegeten en 

omgezet in hoogwaardige eiwitten voor de mens, “het varken is daarmee het ultieme 

kringloopdier”. Al het vlees wordt in Nederland verkocht en alles wat niet als vlees wordt 

verkocht, wordt verwerkt tot vele andere producten zoals lijm, kwasten en gelatine onder 

andere voor medicijnen. 

Sinds 2 jaar is het bedrijf energieneutraal. De 486 zonnepanelen wekken voldoende energie 

op om het bedrijf van stroom te voorzien. 

De dieren worden allemaal gehuisvest in duurzame stallen met minimale ammoniak emissie 

o.a. door gebruik te maken van een luchtwasser, waarbij de stallucht die naar buiten komt 

eerst gewassen wordt om de geur, fijnstof en ammoniak eruit te halen. Hierdoor heeft 

Varkensbedrijf Kreuger de emissie van ammoniak met 80% kunnen reduceren. Het klimaat 

(temperatuur, luchtvochtigheid en CO2) in de stal wordt continu gemeten om de 

leefomgeving voor de dieren optimaal te maken. De zeugen hebben in een ruime stal een 

grote ligplaats met volop stro en vanuit de zichtruimte, die ingericht is als vergaderruimte, 

kan men genieten van tevreden dieren. Ook de pasgeboren biggen zijn te zien vanuit een 

zichtruimte boven de stal. Jaarlijks organiseert Familiebedrijf Kreuger in samenwerking met  

Albert Heijn een open dag voor iedereen die eens op een varkensbedrijf wil kijken. Kreuger is 

aangesloten bij het één Ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. In de stallen 

is dan onder andere volop daglicht en hebben de dieren meer ruimte en blijven de biggen 

langer bij de moeder. Met een beter welzijn voor de dieren in een gezonde leefomgeving, wil 

Familiebedrijf Kreuger veilig, gezond en betrouwbaar voedsel produceren. 

Een vooruitstrevend bedrijf in een zeer traditionele sector, zo kijkt de jury naar 

Varkensbedrijf Kreuger. Het voer van consumenten inzetten als kringloopproduct voor de 

varkens is daar een mooi voorbeeld van. Ook de indrukwekkende hoeveelheid 

zonnepanelen die het bedrijf volledig van energie (stroom) kunnen voorzien spreekt – ook 

voor de omgeving zichtbaar - tot de verbeelding. 

Varkensbedrijf Kreuger is heel bewust bezig met de balans tussen een (financieel) gezonde 

bedrijfsvoering en het welzijn van haar varkens en haar omgeving. Zo wordt getracht de 

uitstoot van schadelijke en hinderlijke stoffen tot een minimum te beperken. 

Kansen volgens de jury: 

Nu het bedrijf het Een Ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming heeft 

behaald, ligt het in de lijn der verwachtingen dat er hard gewerkt wordt aan het Twee Ster 

Beter Leven Keurmerk. De organisatie kan hier verder gaande doelstellingen mee 

oppakken. 



   

De overige kandidaten  

Op alfabetische volgorde wil de jury graag het volgende opmerken bij de overige 

genomineerden voor de Duurzaamheidsprijs Woerden 2019:  

 

ABS Autoherstel Ad de Goey 

Een autoschadebedrijf dat zich druk maakt om verduurzaming maakt deze onderneming een 

heel bijzondere kandidaat voor de jury. Uit een indrukwekkende lijst van activiteiten blijkt dat 

er goed en kritisch gekeken wordt naar welke mogelijke toepassingen nog verder kunnen 

bijdragen aan het verduurzamen van de organisatie. En dat alles op vrijwillige basis en niet 

vanuit een verplichting vanuit de wetgeving. ABS Autoherstel Ad de Goey kan in haar 

bedrijfsvoering nog meer communiceren over hetgeen reeds bereikt is en waar ze mee bezig 

zijn op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt op de website bijvoorbeeld wel aangegeven 

dat er verbouwd is, maar niet dat het gehele bedrijfspand verduurzaamd is.  

 

Bolton Bouw 

Ook voor Bolton Bouw geldt dat ze op een vooruitstrevende manier heel actief zijn op het 

gebeid van duurzaamheid in een relatief traditionele bedrijfstak. De jury is erg gecharmeerd 

van de aanjaagfunctie en het oproepen van medewerkers om circulaire ideeën aan te leveren 

en ze te betrekken bij dit onderwerp. Met het streven om met grote én kleine maatregelen 

een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de samenleving steekt Bolton Bouw haar nek 

uit in de branche. De jury daagt Bolton Bouw uit om - naast medewerkers - ook collega 

ondernemers te betrekken bij het werven van ideeën enerzijds en anderzijds hen te 

overtuigen om ook tot verduurzaming van het pand over te gaan. 

 

De Hall 

Opvallend creatief gaat De Hall om met voedselverspilling en met de aankleding van het 

restaurant. De Soep van Gister, aandacht voor gezond eten, hergebruik van producten en 

inkoop bij lokale leveranciers. Ook op het gebied van de energievoorziening is De Hall 

nadrukkelijk bezig met bewust duurzaam ondernemen. Bezoekers van het restaurant kunnen 

hier meer bewust van gemaakt worden. Het lijken niet alleen oude meubels en 

bouwmaterialen die voor stoelen, tafels en zelfs de menukaarten gebruikt zijn, het ís ook zo 

dat er een tweede leven wordt gegeven aan materialen. 

  



   

El Rey 

Door actief bezig te zijn met het tegengaan van voedselverlies en te blijven zoeken naar 

mogelijkheden ten aanzien van de afvalstroom is zichtbaar dat El Rey bezig is met het thema 

duurzaamheid. Ze levert niet alleen een actieve bijdrage aan duurzaamheidsinitiatieven, 

maar wil ook graag een voorbeeldfunctie vervullen. De jury prijst het feit dat El Rey actief 

haar klanten aanmoedigt om ook een steentje bij te dragen aan verduurzaming. Daarnaast is 

de jury nog nieuwsgierig naar de inzet van energiebesparende maatregelen en de wijze 

waarop vrijgekomen (kook)warmte al dan niet wordt hergebruikt in het restaurant.  

 

GroenWest 

Het realiseren van een besparing van 20% op het gasverbruik in de woningen van GroenWest 

in vier jaar tijd is een knappe prestatie. Hoewel wet- en regelgeving van de organisatie 

vraagt dat ze haar woningvoorraad verduurzaamd, onderscheid GroenWest zich van andere 

woningcorporaties door het tempo en de voortvarendheid waarmee dit gerealiseerd wordt. 

De jury moedigt GroenWest aan om koploper te blijven en door te gaan met het op creatieve 

wijze versnellen van de landelijke opgave om in 2050 klimaatneutraal te zijn.  

 

H2O Installatietechniek 

Verduurzaming en energiebesparing zijn hét product van H2O Installatietechniek en daar zijn 

ze heel zichtbaar mee bezig. Er worden indrukwekkende resultaten behaald en het is 

prijzenswaardig dat alles inzichtelijk wordt gemaakt. De uitdaging ten aanzien van het 

verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering lijkt enigszins naar de achtergrond te verdwijnen. 

De jury zou willen weten of er nog kansen zijn en benut worden ten aanzien van het gedrag 

van de eigen medewerkers (afvalscheiding, meer inzet van elektrische auto’s en gebruik van 

de fiets), maar mogelijk ook voor inwoners van Woerden die graag hun woning – eventueel 

samen met hun buren - willen verduurzamen.  

 

  


