Ondersteuning bij verduurzaming
Theodoor Bos, Bel Leerdammer: “Verfrissende aanpak vanuit persoonlijke waarden”
Duurzaamheid en weidegang waren de centrale thema’s op de najaarsvergaderingen van Bel
Leerdammer. Een mooie gelegenheid om hun leveranciers kennis te laten maken met MIJN
Duurzaamheid. “Dit project spreekt aan omdat het zich richt op de diepere drijfveren van
melkveehouders om duurzaam te werken”, stelt Theodoor Bos, manager Milk Supply bij Bel
Leerdammer.
“Wil je als veehouder echt stappen maken in duurzaamheid, dan moet je eigen keuzes maken.” Dat
was de boodschap van projectleider MIJN Duurzaamheid, Bert Philipsen. Tijdens de tien
najaarsvergaderingen van Bel Leerdammer hield hij, voor in totaal 900 mensen, een enthousiast
betoog over integraal duurzame keuzes. “Het verhaal van MIJN Duurzaamheid wint aan kracht
doordat er elke bijeenkomst ook een veehouder voor de groep stond”, geeft Theodoor Bos aan.
“Negen van de zestig deelnemers van het project leveren aan Bel Leerdammer. Zij konden nu uit
eigen ervaring vertellen over hun duurzame keuzes. Het feit dat zij hier al zo nauw bij betrokken zijn
geweest, kan een olievlekwerking hebben richting de rest van onze leveranciers.”
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Duurzame bedrijfsstrategie
Bel Leerdammer wil samen met haar leveranciers werken aan een verdergaande verduurzaming van
de sector. “Om echt een verandering op gang te brengen is het van belang om mensen aan te
spreken en ruimte te geven vanuit hun diepere drijfveren en integraal duurzame keuzes te maken. Dit
betekent niet alleen kijken naar dierenwelzijn of het plaatsen van zonnepanelen, maar juist naar
verschillende aspecten die in evenwicht moeten zijn en gezamenlijk de bedrijfsstijl vormen. Iets wat je
als ondernemer automatisch gaat doen wanneer je werkt vanuit je intrinsieke motivatie”, stelt Bos. Hoe
ver gaat Bel Leerdammer in het faciliteren van veehouders bij deze duurzame keuzes? “Natuurlijk zijn
er grenzen aan de verantwoordelijkheid van de zuivel. Anderzijds kunnen we geen kaas maken
zonder melk, dus ons belang bij een gezonde sector is groot. Daarom willen we onze leveranciers
ondersteunen bij verdere verduurzaming.”
Verfrissende aanpak
“De manier waarop er binnen MIJN Duurzaamheid gewerkt is, spreekt enorm aan. Het gebeurt al te
vaak dat dit soort projecten gericht zijn op technische zaken. Nu zet je vanuit intrinsieke waarden

stappen, waarbij nieuwe werkmethoden en de inzet van de cartoonist voor een verfrissende aanpak
zorgen”, beschrijft Bos. “Dit past goed bij de ideeën van Bel Leerdammer. We willen stappen maken,
zonder over de hoofden van de melkveehouders heen te beslissen. De werkwijze van MIJN
Duurzaamheid sluit aan bij de gedachte om gezamenlijk een verandering op gang te brengen.”
Het lijkt erop dat de leveranciers van Bel Leerdammer de werkwijze ook waarderen. Tijdens de
najaarsvergaderingen voerden enthousiaste reacties de boventoon. Theodoor Bos: “Als het project
MIJN Duurzaamheid een vervolg krijgt, dan zijn we daar graag weer bij betrokken.”
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