
Op een normale manier met spullen omgaan.
‘Het moet niet te kneuterig zijn, van die geitenwollen sokken; maar functioneel en modern, van 
deze tijd.’ Vertelt Gert Eigenbrood over het duurzaam ondernemen in Mennorode. ‘Vroeger 
werd bijvoorbeeld het eten en drinken met drie bolderkarren buiten langs naar die 
conferentiezaal gebracht, nu doen we dat in één keer met een elektrisch golfkarretje: moderner, 
functioneler en leuker.’

Het vakantieoord Mennorode heeft ongeveer zes jaar terug een lastige periode gekend. Er moest 
drastisch iets veranderen om door te kunnen blijven gaan. Toen werd Gert Eigenbrood (de huidige 
directeur van Mennorode) gevraagd om mee te helpen de problemen op te lossen. En nu? Nu is 
Mennorode een gezond bedrijf met jaarlijks ongeveer 70.000 gasten. Hierbij vormde duurzaam 
ondernemen een zeer belangrijke sleutel naar deze groei.

Toen Eigenbrood bij Mennorode kwam, had hij al snel één ding door: ‘uitsluitend en alleen 
voortbouwen op de doperse traditie zou geen enkel perspectief bieden.’ De vakantiemarkt kromp en de 
conferentiemarkt groeide. Zodoende viel toen het besluit om de concurrentie met andere 
conferentieoorden aan te gaan. Dit niet door hun luxegraad te proberen evenaren, maar juist door te 
kiezen voor je kracht: de maatschappelijke relevantie van de mensen die er komen; zij voelen zich tot 
Mennorode aangetrokken. Deze kracht en een pragmatische doperse insteek leidden tot een nieuwe 
visie: ‘de kern van het doopsgezinde huis opnieuw in zetten, maar op een praktische, moderne wijze 
vertaalt als duurzaam ondernemen.’

Wat is duurzaam ondernemen? ‘Op een normale en verantwoorde manier met de spullen die je als je 
ondernemer hebt om te springen.’ Bij duurzaam ondernemen (ook wel maatschappelijk verantwoord 
ondernemen genoemd) gaat het om een evenwicht te creëren tussen de drie P’s: people, planet en 
profit. 

De duurzaamheids ideeën voor verbeteringen komen vanzelf: ‘je moet er open voor staan.’ De 
bijdragen voor die verbeteringen komen uit alle lagen van het bedrijf: iedereen binnen het bedrijf is 
enthousiast bij deze nieuwe richting van Mennorode. Vervolgens verdiept iemand zich in dat idee en 
wordt er een haalbaarheidsstudie gedaan. Dan volgt de afweging van wel of niet doen, waarbij 
gekeken wordt naar het financiële aspect (‘Mennorode blijft een commercieel bedrijf’) en naar de 
duurzaamheid. ‘Let wel, we doen het stap voor stap. Project voor project.’ Zegt Eigenbrood. ‘We 
hebben hier geen behoefte aan één groot project dat in de la verdwijnt.’ En de ideeën moeten 
aansluiten bij wat de klanten van nu van een conferentieoord verwachten: het moet functioneel zijn.

Een greep uit de vele duurzame projecten die Mennorode reeds uitgevoerd heeft: een 
warmtekrachtcentrale die voor 30% in de eigen elektriciteitsbehoefte voorziet, opvangen van 
regenwater voor het doorspoelen van de WC’s, LED-lampen (zijn nog zuiniger dan spaarlampen), het 
eten is in toenemende mate biologisch, samenwerken met duurzame leveranciers. Maar ook op het 
people aspect zijn er voorbeelden: er is een samenwerking met de plaatselijke zorginstellingen voor 
mensen met een verstandelijke handicap die het anders zo dure tuinonderhoud doen en ook de 
vergaderstoelen gemaakt hebben. En tja, de profit zit nu ook wel goed, als je een jaarlijkse volume 
groei van 10% hebt.  

Door het duurzame ondernemen heeft Mennorode dit jaar weer de Green Key verdiend, een keurmerk 
voor duurzaam ondernemen. Mede door deze erkenning zijn er bedrijven die Mennorode als 
conferentiecentrum kiezen, bijvoorbeeld de overheid. Overheidsinstanties zullen vanaf 2010 alleen 
nog gebruik maken van duurzame leveranciers, zoals Mennorode. ‘Wij denken dat de 
duurzaamheidgedachte sterk helpend is geweest in het herstel van Mennorode: duurzaamheid als 
marketing-tool.’ 



En natuurlijk ging niet alles van een leien dak. In de eerste jaren van herstel werd nog wel eens voor 
het goedkope, niet-duurzame alternatief gekozen, maar nu gebeurt dat veel minder. De valkuil van te 
veel doelen tegelijkertijd stellen, daar is Mennorode door de stapsgewijze aanpak niet ingelopen. 
‘Natuurlijk hebben we hier en daar een glijder gemaakt, geen dramatische gelukkig,’ aldus 
Eigenbrood, ‘zolang je elke fout maar één keer maakt kan je groeien.’ Een klein voorbeeld zijn de 
bruine korrels in de plantenbakken: men dacht dat die juist duurzaam waren, maar na meer onderzoek 
bleken ze dat juist niet te zijn. Maar toen lagen ze al bij de planten.

‘We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet.’ Echt grote plannen voor de toekomst heeft 
Mennorode op dit moment niet. Maar toen Eigenbrood buiten liep en iemand met een blower de 
bladeren zag opruimen zei hij: ‘je kan je afvragen hoe duurzaam dat is.’ Mennorode is er nog niet, 
maar is wel goed op weg. 
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