Vraag & Aanbod

Gouden geweten van de Pieterskerk
Sanne van Hoek wilde afstuderen door de Pieterskerk Leiden

Rustig en zelfstandig

(verder) te verduurzamen. Mede dankzij de inzet van de studente

Sanne was destijds nog stagiair bij de Pieterskerk vanuit een minor, en kreeg lucht van

Commerciële Economie kan directrice Frieke Hurkmans nu een
gouden certificaat laten zien.

de plannen. Frieke: “Door die eerdere stage kende ik Sanne. We hadden heel prettig
contact. Ze is een rustige, zelfstandige en hardwerkende studente.” Ze vroeg Frieke om een
afstudeerproject te koppelen aan de duurzaamheidswens, met als onderzoeksvragen: welke
waarde hechten klanten en medewerkers van Pieterskerk Leiden aan duurzaamheid? En hoe

Vol spanning liep Pieterskerk-directeur Frieke Hurkmans afgelopen juni met Sanne

behalen we een Green Key-certificaat?

van Hoek tussen reusachtige pilaren, een keurmeester in hun kielzog. “We hadden
net een presentatie gegeven aan Green Key. Deze certificeringsinstantie kwam

Eisen

de duurzaamheid van Pieterskerk Leiden toetsen.” Sanne en Frieke moesten de

Green Key vroeg om bewijzen van duurzame keuzes. Allerlei facturen en opdrachtverzoeken

keurmeester rondleiden en laten zien waar bijvoorbeeld de schoonmaakmiddelen

moesten worden opgezocht, gedigitaliseerd en opgeslagen volgens specifieke eisen. Alles

stonden. “We hadden ons werk goed gedaan en vormden die dag een echt duo”,

kwam aan bod: energiespecificaties, soorten verf die in het kerkgebouw waren gebruikt,

vervolgt de directrice.

de precieze samenstelling van de kurkvloer. Het werk van Sanne verliep voorspoedig en
gelukkig bleek Pieterskerk Leiden niet rigoureus koers te hoeven wijzigen: “We hadden al

“We hoopten op een zilveren certificering”, vertelt Frieke. Dat ze twee weken later een

duurzame uitgangspunten voor restauraties, catering, materiaalgebruik en communicatie.

gouden duurzaamheidswaarde kreeg toegewezen, was een aangename verrassing.

Alleen in de bedrijfsvoering was nog winst te behalen, bijvoorbeeld door een keuring voor

“Wij zijn het eerste Middeleeuwse gebouw in Europa met zo’n internationaal

nieuwe leveranciers en het schenken van fair trade-koffie.”

duurzaamheidscertificaat. En dat is mooie marketing, ook al is dat een bijgevolg.”

Meer willen

Hofleverancier stagiairs
Frieke vond de ontwikkeling van haar stagiair opmerkelijk. “Tijdens haar minor-stage

Frieke vindt duurzaamheid voor Pieterskerk Leiden een voorwaarde. “Onze

behoefden haar stukken soms verbetering. Een halfjaar later was daar nauwelijks sprake

evenementenlocatie – ’t is geen kerk meer – is een monument dat behouden moet

van.” Pieterskerk Leiden kreeg praktische en logische aanbevelingen aangereikt. Frieke: “Ze

blijven. Gewetensvolle klanten vragen om een duurzame aanpak en verder is onze

kreeg een prachtige 7 voor haar werk. Maar op basis van toepasbaarheid was mijn cijfer een

organisatie maatschappelijk betrokken.” Het bedrijf was daarom al erg duurzaam

dikke acht geweest.” reden voor Pieterskerk Leiden om de hogeschool aan te houden als

ingesteld, maar wilde meer en zocht in april 2010 contact met Green Key.

hofleverancier voor stagiairs.

Wat zegt Sanne over haar stage?
“Ik heb mijn stage ervaren als zeer positief en
leerzaam. Door de prettige werksfeer en de
vrijheid voor eigen ideeën en initiatief, heb
ik mijzelf goed kunnen ontwikkelen. Frieke
leerde mij functioneren in een professionele
werkomgeving. Zo heb ik bijvoorbeeld beter
leren plannen. Advies en soms kritiek van
Frieke en collega’s hebben mij geleid naar een
ruime voldoende en veel ervaring.”

19

HL Krant - December 2011.indd 19

05-12-11 10:34

