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om verantwoorde producten te leveren. We 
kunnen de voorraad klein houden door in 
de werkplaats het juiste type motor voor 
de klant samen te stellen. Zo creëren we 
werkgelegenheid. Ook kiezen we voor een 
lange termijn samenwerking met onze 
partners, we zijn elkaars verlengstuk. Onze 
belangrijkste partner Cantoni, heeft door het 
plaatsen van een fabrieken in Polen, bewust 
geïnvesteerd in Europese werkgelegenheid, 
in plaats van een fabriek op te richten in 
Azië. Daar kan veel goedkoper geproduceerd 
worden. Dit zijn bewuste keuzes waar wij 
achter staan. Op deze manier zijn we samen 
met partners en leveranciers bewust bezig 
met inkoopbeleid, productie en werkgele-
genheid.”

PUtten VALLeY ,,Samen met bedrijven uit 
de regio willen wij leren en innoveren op 
het gebied van duurzaamheid. Dat hoeft 
niet persé over elektromotoren te gaan. In 
schuren en stallen in de regio zitten genoeg 
innovatieve start-ups, daar wil ik mee samen 
werken. Laten we hier een Putten Valley 
creëren als kleine tegenhanger van Sillicon 
Valley. Dat is een stukje ambitie van mij. Ik 
wil niet alleen lid zijn van MVO Nederland, 
ik wil er ook iets mee doen. Zo hebben wij 
in samenwerking met partners de Blauwe 
Molen ontwikkeld. Dat is een windmolen die 
je op het dak kunt zetten en energie opwekt 
met wind. De generator op deze molen is 
van Kolmer.” ,,De markt is nog teveel gericht 
op omloopsnelheid in plaats van op duur-
zaamheid. Voor de scheepvaart kunnen 
wij motoren maken met een veel langere 
levensduur. Motoren die wel 30 jaar mee 
gaan. Veel klanten en concurrenten houden 
nog steeds rekening met een levensduur van 
een jaar. Dat is precies de garantieperiode. 
Het is eigenlijk een kwestie van opvoeden, 

nog niet iedereen is er aan toe. De afnemers 
vinden de producten nu nog te duur. Of ze 
durven of willen  hun klanten niet vertellen 
dat de producten veel energie besparen. Op 
dat punt gaat het vaak mis. Er is een cultuur-
omslag nodig.
Op het gebied van elektromotoren kan er 
nog veel vooruitgang geboekt worden. Vooral 
als motoren dag en nacht draaien. Zet er 
dan alsjeblieft een energiezuinige motor in. 
Waterschappen doen dit nu nog niet. Voor 
Waterschap Veluwe organiseer ik graag een 
brainstormsessie over energieverbruik. De 
zuinige motoren bestaan al. Nu moeten de 
eindgebruikers nog om.”

SAMen InnoVeren Sinds een aantal jaren 
profileert Kolmer zich als kenniscentrum 
met als doel om intern en extern kennis te 
delen en mensen opleiding te bieden. Met 
gastlessen bij bedrijven en scholen over 
rendementsverbetering, wordt er gewerkt 
aan kennisoverdracht op het gebied van 
duurzaamheid. Zegers is ambitieus: ,,Ik wil 
echt een bijdrage leveren. Dat kan door geld 
beschikbaar te stellen of door projecten te 
starten. Ik wil gezamenlijk innoveren en 
elkaar daarin stimuleren. Samen iets maken. 
Ik wil jonge mensen op dit vlak kansen 
geven en faciliteren. Het Innovatiehuis in 
Nunspeet laat zien dat het mogelijk is.
Ieder persoonlijk kan met het thema duur-
zaamheid aan de slag. Ik wil graag verder 
kijken dan de standaard dingen die iedereen 
nu wel weet, zoals huisisolatie of ledverlich-
ting. Kijk bijvoorbeeld eens bij de organisatie 
waar je werkt. Hoe kan je daar besparen en 
duurzamer werken? Met Kolmer willen we 
onze klanten en relaties bewust maken van 
de mogelijkheden die er zijn op het gebied 
van levensduur van motoren. Wij willen 
verantwoorde producten leveren.”

‘Lange termijn samenwerking met onze partners’

 p Jaco Zegers, directeur Kolmer Elektromotoren: “Kolmer wil gezamenlijk innoveren en elkaar daarin stimuleren.”

Duurzaamheid en 
Maatschappelijk 
Verantwoord 
Ondernemen, begrippen 
die niet meteen concreet 
te maken zijn. Toch 
willen wij hier iets mee. 
Wat doen lokale 
overheden, organisaties 
en burgers met de 
dillema’s rondom Planet, 
People en Profit? Wat 
zijn de belangen, wie is 
verantwoordelijk en wat 
geven wij door aan 
volgende generaties?
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Kolmer Elektromotoren uit 
Putten is als organisatie be-
wust bezig met duurzaam-

heid en MVO. Directeur Jaco Zegers vertelt 
over het ontstaan en de voortzetting van dit 
beleid. ,,Heinz Lieven, de oud-directeur van 
Kolmer is hiermee begonnen. Hij was erg 
energiebewust en vroeg medewerkers om 
deuren van kantoren te sluiten en lichten uit 
te doen bij het verlaten van het kantoor. Hij 
maakte ons bewust van energieverspilling. 
Dit gebeurde in de jaren negentig, hij was 
een enorme voorloper op dit gebied. Het zit 
in het DNA van het bedrijf.  
De schermen van de computer moesten uit 
en de lichten van de werkplaats moesten uit 
als deze niet gebruikt werd. Dit doen we nog 
steeds natuurlijk. De heer Lieven stimu-
leerde het carpoolen en Kolmer begon met 
afvalscheiding en met een kwaliteitshand-
boek. Nu zijn we al bijna 30 jaar ISO gecerti-
ficeerd en noteren we de afvalstromen in ons 
milieulogboek. Een vaste medewerker, Jan 
Schep, richt zich op kwaliteit, Arbo en MVO.”

WerKgeLegenheId ,,Wij letten goed op waar 
wij onze onderdelen bestellen. Wij gaan 
niet alleen maar voor het goedkoopste. De 
leveranciers worden gecontroleerd op het 
leveren van verantwoorde producten en 
diensten. Als managementteam hebben wij 
besloten om niet te gaan concurreren met 
low budget leveranciers. Wij kiezen bewust 
om ons marktaandeel niet extreem te ver-
groten, maar om in de niche-markt te blijven 
door verantwoorde producten te leveren. 
Door onze bestellingen te combineren zorgen 
we ervoor dat elke week één volle vracht-
wagen bij ons afgeleverd wordt. Dit bespaart 
transportkosten en belast het milieu veel 
minder. 
Zo maken wij als organisatie bewuste keuzes 


