
 

 



VOORWOORD 

 

 

  

Midden-Delfland was in 2008 de eerste Nederlandse Cittaslow.  

Daar zijn we als groene gemeente middenin de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag trots op.  

Met ons zijn ook Borger-Odoorn, Alphen-Chaam, Vaals, Heerde, Echt-    

Susteren, Eijsden-Margraten, Peel en Maas, Vianen en Westerwolde 

gecertificeerd. Een aantal andere gemeenten heeft te kennen gegeven 

geïnteresseerd te zijn om toe te treden tot het Cittaslow netwerk. 

 

Als Cittaslow is het ons doel om samen met inwoners en ondernemers de  

leefkwaliteit en de waarden als gastvrijheid en duurzaamheid verder te  

versterken. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan  

                    ondernemers die zich op bijzondere wijze inspannen voor Midden-Delfland.  

Daarom is de OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland in het leven  

geroepen. Het is een erkenning en aanmoediging voor onze ondernemers   

om het gedachtegoed van Cittaslow te omarmen en uit te dragen. 

 

 

 

Arnoud Rodenburg 

Burgemeester Cittaslow Midden-Delfland, 

Voorzitter Cittaslow Nederland  

 

 



 

 OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland 2018. 
 

DE VOORBEREIDING VAN DE NOMINATIEPROCEDURE 

 

Doel 

OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland: stimuleren van de economische vitaliteit 

in de regio en bijdragen aan duurzame streekgebonden ontwikkelingen (producten, 

diensten, waarden) en regionale identiteit.  

De ondernemersmanifestatie vindt plaats op de Dag van de Ondernemer. De Dag van de 

Ondernemer is een initiatief van MKB-Nederland en bedoeld om de ondernemer in het 

zonnetje te zetten. Hoe kunnen we dat beter doen dan met een eerlijk en gezond 

streekontbijt in combinatie met duurzame inspiratie voor een betere wereld? 

Duurzaamheid vertaalt zich voor onze open en groene gemeente middenin de drukke 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een toekomstbestendig evenwicht tussen sociale, 
ecologische en economische aspecten. 

Duurzame innovatie in de glastuinbouw en agrarische sector en de constante aandacht 

voor de verbinding tussen stad en platteland in relatie tot recreatie en toerisme zijn 

actuele ontwikkelingen waaraan we met elkaar hard werken. De combinatie van korte, 

betrouwbare (voedsel-) ketens naar steden en duurzaam gebruik van het landschap 

bieden kansen om de nieuwe economie in Midden-Delfland te laten groeien.  

Onze ondernemers voelen de noodzaak en de kracht van maatschappelijk bewust en 

duurzaam ondernemen. Daar werken ze elke dag hard aan. Door de gezamenlijke inzet 

van ondernemers en (gebieds- en maatschappelijke) organisaties zijn we al drie jaar op 

rij de meest duurzame gemeente van Nederland (www.telos.nl > gemeentelijke 

duurzaamheid). Het is een mooi behaald resultaat maar hoe nu verder? Tijdens de 

Ondernemersmanifestatie geven we handvatten en bieden we inspiratie om de 

gezamenlijke ambities op het gebied van verduurzaming te realiseren. 

Wanneer en waar 

De OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland wordt meteen na afloop van de lezing 

op de Dag van de Ondernemer uitgereikt. Tijdens de lezing schenken we aandacht aan 

het gedachtegoed van Cittaslow en de kwaliteitsaspecten: Leefomgeving, Landschap, 

Streekproducten, Gastvrijheid, Milieu, Infrastructuur, Cultuurhistorische waarden & 

diversiteiten en Behoud van eigen identiteit.  

 

Lodewijk Hoekstra, bekend van het programma Eigen Huis & Tuin, De Grote 

Tuinverbouwing en vooral voorvechter van een duurzame wereld waarin mens natuur in 

balans zijn, verzorgt het programma. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis 

op vrijdag 16 november van 08.00 uur tot 11.00 uur. 

 

Samenstelling van de jury 

De voorzitters van de Ondernemersverenigingen OFMD, LTO Glaskracht en  

VIA Midden-Delfland wordt gevraagd plaats te nemen in de jury voor de tweejaarlijkse 

OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland. Daarnaast wordt de meest recente 

winnaar, Kinderopvang Djoy, en een vertegenwoordig van de Rabobank uitgenodigd als 

juryleden. Vanuit de gemeente fungeert directeur Hans Verlinde als lid en voorzitter van 

de jury.  

 

Voorbereiding voordracht ondernemer 

In samenwerking met ondernemersverenigingen roept de gemeente haar ondernemers 

op om kandidaten voor te dragen of om zich persoonlijk aan te melden voor de 

http://www.telos.nl/


OndernemersAward Midden-Delfland. De voordrachten moeten zijn voorzien van een 

motivatie aan de hand van de criteria. Sluitingsdatum is vrijdag 26 oktober 2018.  

 

Screening en selectie voorgedragen genomineerden 

Een week na de sluitingsdatum nodigt de jury, aan de hand van een eerste selectie, 

potentiële finalisten uit om een bedrijfspresentatie te geven. Daarna gaat de jury in 

beraad en bepaalt de uiteindelijke winnaar. Ter onderbouwing van de keuze stelt de jury 

een beknopt juryrapport op waarin een onderbouwing wordt gegeven voor de toekenning 

van de prijs. Het besluit van de jury wordt als bindend advies aan het college van 

burgemeester en wethouders van Midden-Delfland voorgelegd. De jury weegt de 

voordrachten van de genomineerden af op grond van de criteria opgesteld ter 

bevordering en het bewaken van de kwaliteit van bedrijfsvoering en leefwerkomgeving.  

 

Bedrijfspresentatie 

De drie genomineerden krijgen de mogelijkheid zichzelf en hun bedrijf te presenteren 

aan de jury. De genomineerden worden uitnodigd door de bedrijfscontactfunctionaris 

om, op geheel eigen wijze, een bedrijfspresentatie met een toelichting te geven.   

  

Benoeming winnaar 

De OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland en de cheque beschikbaar gesteld 

door de Rabobank worden uitgereikt door Lodewijk Hoekstra en een vertegenwoordiger 

van de Rabobank. De winnaar van de OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland 

heeft het recht het Cittaslow keurmerk in combinatie van het Midden-Delfland logo 

gedurende een heel kalenderjaar te voeren voor publicitaire doeleinden. 

 

 

Criteria OndernemersAward Cittaslow Midden-Delfland 

Ondernemer voldoet in ieder geval aan criteria 1. Daarnaast draagt de ondernemer bij 

aan minstens 6 van onderstaande criteria: 

 De onderneming:  

1.    is gevestigd in de gemeente Midden-Delfland; 

 

2.    draagt zorg voor behoud, stimulering en/of ontwikkeling van bedrijvigheid en levert 

      een bijdrage aan de  werkgelegenheid in Midden-Delfland; 

3.    is beeldbepalend (imago) en een voorbeeld voor zijn omgeving; 

4.    draagt bij aan de vermindering van milieubelasting in de productieketen; 

5.    maakt gebruik van duurzame energie en besparende technieken; 

6.    draagt bij aan alternatieve mobiliteit voor particulier vervoer, zoals groen 

      vervoer; 

7.    heeft een grote verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers (zorgplan) en  

      investeert met opleidingen en cursussen; 

8.    is innovatief in de bedrijfsvoering; 

9.    aangeboden diensten zijn tot stand gekomen in samenwerking met andere 

      partners, partijen en/of onderwijsinstellingen in het 

      gebied (Local for Local); 

10. heeft toekomstvisie en is maatschappelijk betrokken. 
 

 


