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Thema: duurzaam ondernemerschap 

 

Het thema van de Lodewijk van der Grinten ondernemersprijs dit jaar is  

‘duurzaam ondernemerschap’. 

De duurzame ondernemer onderscheidt zich door aanpassingsvermogen, inspirerend 

leiderschap en vergroening van zijn bedrijf.  

 

Een actueel thema dat onlosmakelijk verbonden is met het ondernemerschap in de 

huidige tijd en hoge prioriteit heeft in het beleid in Venlo, Nederland en Europa. 

 

Er zal door de jury gekeken worden naar de prestatie van de ondernemer, maar ook naar 

de organisatie achter de ondernemer. Hoe zet de ondernemer zich in voor het 

maatschappelijk belang? 

 

Hierbij zullen de drie pijlers van duurzaamheid – people, planet, profit – leidend zijn. 

Op welke wijze maakt duurzaamheid deel uit van de organisatie en welke afwegingen 

worden door het bedrijf gemaakt ten aanzien van deze drie thema’s? 

Van sociale aangelegenheden tot milieumaatregelen, van economische keuzes tot 

technologische innovaties. Er zal worden gekeken naar het gehele fundament van een 

duurzame organisatie en de rol van de ondernemer hierin. 
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Arthur de Ruiter (AMI BV) 
 

 

Arthur de Ruiter (1968) werkt al ruim 25 jaar bij AMI BV, 

waarvan de afgelopen vier jaar als algemeen directeur. 

 

Over AMI BV 

De wereld van AMI draait om aluminium bouwbeslag en 

industrials. Hoogwaardige, innovatieve en duurzame producten 

die zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd worden. 

Alle productgroepen van AMI hebben aluminium als grondstof 

en worden gegoten, uit bandmateriaal geperst of gezaagd van 

speciaal getrokken profielen. 

AMI is een echte Nederlandse fabrikant (Arcense Metaal 

Industrie) opgericht in 1956 met inmiddels ca. 80 medewerkers. 

Het bedrijf bestaat uit twee divisies: AMI Bouwbeslag en AMI 

Industrials. De grootste divisie, AMI bouwbeslag, ontwikkelt en 

fabriceert in eigen huis hoogwaardig aluminium bouwbeslag. Bij 

AMI Industrial worden bewerkingen voor derden uitgevoerd, 

zoals het poedercoaten van aluminium producten.   

De werkwijze van AMI is enerzijds gericht op tevreden afnemers, hoge kwaliteit, gebruik 

van gezonde en duurzame materialen en anderzijds op het zo soepel mogelijk laten 

verlopen van het bouwproces.  

 

De link naar het thema van de LvdG Prijs: 

Duurzaam ondernemen zit bij AMI in het DNA en geldt als voorwaarde voor een betere 

en gezonde toekomst. Het respect voor mens en milieu staat voorop bij de 

ontwikkelingen van AMI.  

 

Als algemeen directeur zorgt Arthur er voor dat het thema duurzaamheid alom aanwezig 

is in de organisatie, waarbij Cradle to Cradle wordt gezien als de ultieme vorm van 

duurzaam ondernemen. AMI onderscheidt zich in de markt met haar behaalde C2C- 

certificering voor een groot deel van het bouwbeslag. Hierdoor passen de producten 

binnen het gedachtegoed van de circulaire economie. Bovendien is AMI ook toegetreden 

tot de Cradle to Cradle bouwgroep; een groep van fabrikanten en strategische partners 

die het C2C gedachtegoed wil verspreiden en stimuleren binnen de Nederlandse bouw. 

 

Maar ook uit andere activiteiten blijkt de betrokkenheid van AMI bij het Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen: het is een leerplek en werkplek voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, er wordt gebruik gemaakt van elektrische auto’s en zonnepanelen 

en het bedrijf neemt deel aan de Taskforce Duurzame Bedrijventerreinen. 
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Sebastiaan Sanders (Leolux) 

 

 

Sabastiaan Sanders (1980) is sinds 2012 directeur bij Leolux. 

 

Over Leolux: 

De meubels van Leolux worden vandaag de dag wereldwijd 

verkocht en werken er zo’n 400 mensen in het bedrijf. Maar 

Leolux kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot het jaar 

1934. In dat jaar wordt in Venlo de Zuid-Nederlandsche 

Clubmeubelfabriek (ZNC) opgericht. Met slechts enkele 

medewerkers maakt deze ZNC traditionele meubelen. Kort 

na de Tweede Wereldoorlog kopen de broers Jan en Ton 

Sanders het bedrijf en enkele jaren later starten ze met de 

productie van moderne meubelen. In de decennia erna zou 

het bedrijf uitgroeien tot een van de belangrijkste Europese 

fabrikanten van designmeubelen: Leolux.  

Inmiddels ontwikkelt, verkoopt en produceert Leolux vier 

collecties, voor de consumentenmarkt en de projectmarkt.  

In 2012 nam de derde Leolux generatie de leiding in het bedrijf over. Sebastiaan 

Sanders, de zoon van Jeroen Sanders, ontwikkelde een portfolio met meerdere sterke 

merken, elk met een eigen positie in de markt. Leolux werd de Leolux Furniture Group 

(LFG).  

Samen met een professioneel management team (niet-familieleden) bouwt Sebastiaan 

verder aan Leolux als klantgericht Europees designmerkenhuis. De eigen productielocatie 

in Venlo, die zich één van de modernste meubelfabrieken van Europa mag noemen, is 

hierbij een belangrijke hoeksteen.  

Daarbij investeert LFG steeds verder in duurzame materialen en productiemethoden, in 

eigentijdse communicatiemiddelen en vooruitstrevende online “tools” om de consument 

de weg te wijzen in het designaanbod. 

 

De link naar het thema van de LvdG Prijs: 

De kern met betrekking tot duurzaamheid: precies maken wat een klant graag wil 

hebben en daarbij onze ‘voetafdruk’ minimaliseren. Door besparingsmaatregelen, zoals 

ledverlichting en nieuwe machines in combinatie met zelfopgewekte duurzame stroom, is 

de Leolux-fabriek inmiddels netto-leverancier van elektriciteit. Verspilling van 

grondstoffen wordt tot een minimum beperkt. De reststromen die er zijn, worden zoveel 

mogelijk hergebruikt en de grondstoffen worden geproduceerd en betrokken uit de regio, 

zodat transport wordt geminimaliseerd. Daarnaast is Leolux zeer betrokken bij haar 

medewerkers en de omgeving. Dat zie je onder andere terug in de groene Leolux campus 

en in een intensieve betrokkenheid bij de regio Venlo, met ondersteuning voor het 

Limburgse landschap, cultuur en sport.  
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Jeroen Rondeel (Blue Engineering) 
 

 

Jeroen Rondeel (1969) studeerde vliegtuigbouwkunde en 

bedrijfskunde en richtte in 2014 het bedrijf Blue Engineering 

op. 

 

Over Blue engineering: 

Materiaalkunde en productontwikkeling liepen als een rode 

draad door de loopbaan van Jeroen Rondeel. Dit leidde 

uiteindelijk tot de geboorte van Blue Engineering. Nu, bijna 7 

jaar later, bestaat Blue Engineering uit ruim 30 medewerkers. 

Het bedrijf is uitgegroeid tot een multidisciplinair 

engineersbureau, waarbij de samenwerking gezocht wordt 

tussen de domeinen mechanica, elektronica, software en 

natuurwetenschappen. 

Blue Engineering staat voor ‘een betere wereld op basis van techniek’. De 

maatschappelijke uitdagingen rondom duurzaamheid en klimaat vragen om een nieuw 

soort oplossing. Deze oplossingen kunnen we vinden door de evolutionaire antwoorden 

van de natuur te combineren met moderne technologie. De engineers van Blue 

Engineering werken op het snijvlak tussen duurzaamheid en techniek waarbij zij de 

kracht van de natuur inzetten voor technische, duurzame uitdagingen.  

 

Deze duurzame en innovatieve oplossingen gelden niet alleen voor de klanten. Ook de 

eigen organisatie is toekomstbestendig ingericht. Bij Blue Engineering vind je daarom 

geen hiërarchische organisatie maar een platte, zelfsturende structuur op basis van 

‘holacracy’. Jeroen Rondeel en zijn compagnon hebben afstand gedaan van het bedrijf en 

hun beslissingsrecht. De medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van het bedrijf. In holacracy is het doel van het bedrijf – een betere wereld op basis van 

techniek – de baas. 

 

De link naar het thema van de LvdG Prijs: 

Bob Ursem – wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin TU Delft – deed Jeroen 

jaren geleden beseffen dat hij ook als techneut een bijdrage kan leveren aan een 

duurzamere wereld. Bovendien voelt hij als vader van 3 kinderen ook die verplichting. 

Toen dat besef er eenmaal was, is hij zich hier volledig voor gaan inzetten, met onder 

andere het oprichten van Blue Engineering; een maatschappelijke onderneming waar ze 

met techniek impact willen maken. En later ook met Blue Plasma, een zelfontwikkelde 

plasmatechniek om op een schone, duurzame en veilige manier te desinfecteren en zo de 

footprint met een factor twee te reduceren. Verder zet Jeroen zich in als spreker rondom 

het thema duurzaamheid en probeert hij op deze manier meer mensen bewust te maken 

van de verantwoordelijkheid die wij als mens hebben om een leefbare planeet achter te 

laten, ook voor volgende generaties. 


