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Hoewel de vaste criteria voor de Gouden Koe dit keer niet zijn gehanteerd, omdat die betrekking hebben op ondernemingen en 
ondernemers in de schoenen- en lederbranches, meent de jury dat de huidige winnaar deze award ten volle verdient gezien zijn vele 
initiatieven voor een betere profi lering en versterking van beide sectoren en zijn onvermoeibare inzet om draagvlak te creëren voor 
samenwerking en kennisuitwisseling.

Al dertig jaar werkt Peter Konijnenburg in binnen- en buitenland voor de Rabobank, sinds 2005 als directievoorzitter bij Rabobank 
De Langstraat in Waalwijk. Hij is maatschappelijk sterk betrokken bij de regio, die landelijke bekendheid geniet vanwege zijn 
schoenen- en lederbedrijven. Vanaf de zijlijn heeft hij zijn affi niteit met beide sectoren in daden omgezet. Natuurlijk, een substantieel 
percentage van de zakelijke klanten van de Rabobank is actief in deze branches en ook het coöperatieve gedachtengoed van de 
bank speelt daarbij een belangrijke rol. Echter, het grote aantal initiatieven dat hij ter ondersteuning en opwaardering nam, overstijgt 
het louter plichtmatige uit hoofde van zijn job.

Zo nam hij in 2006 het initiatief tot de oprichting van de Schoenen- en Ledersociëteit De Langstraat, kortweg SeLL, die kennis 
van de schoenen- en ledersectoren bundelt en ondernemers inspireert. Naast bedrijfsbezoeken en lezingen organiseert SeLL de 
jaarlijkse Gouden Koe-verkiezing, waarmee een ondernemer of onderneming wordt onderscheiden, die zich heeft ingezet voor de 
sector en qua innovatief vermogen een role model is.

Het Wet Blue-project is in 2016 gestart om de rijke historie van de leersector zichtbaarder te maken en ook daarin hadden ‘zijn’ 
bank en hij een initiërende rol, in samenwerking met de gemeente Waalwijk en het centrummanagement. ’s Avonds kleuren onder 
meer het Rabo-kantoor en het gemeentehuis blauw en Peter Konijnenburg lobbyt ervoor dat meer bedrijven volgen en zo een wet 
blue-route vormen.

Vanuit het platform Onze Langstraat – opnieuw een initiatief van de Rabobank – heeft hij het ‘Halve Zolen Festival’ doen 
ontstaan, een cultureel evenement waarbij schoenen en leer als rode draad door het programma lopen. Tijdens de zogenaamde 
Captain diners, die inmiddels al drie keer hebben plaatsgevonden, bespreken ondernemers uit deze verwante sectoren met 
vertegenwoordigers van de overheid de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en kijken hoe die benut kunnen worden. Daarbij 
schuiven ook burgemeesters uit de regio aan. Peter Konijnenburg had opnieuw een fl inke vinger in de pap bij de opzet ervan.

Verder was hij enige tijd bestuurslid van stichting SLEM, het innovatiecentrum dat het tot zijn grote spijt niet heeft gered. 
Hij, oftewel ‘zijn’ bank, wil innovatie echter waar mogelijk blijven ondersteunen. Ook voor het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk 
zet hij zich graag in. Momenteel werkt de Rabobank aan een educatieve fi lm, bestemd voor dit nieuwe schoenenmuseum. 
De fi lm met de titel ‘De schoenen van mijn opa’ richt zich op de jeugd en laat verleden, heden en toekomst van de sector zien. 

Conclusie:
Het is overduidelijk dat Peter Konijnenburg de schoenen- en lederbedrijven in de Langstraat een warm hart toedraagt. Hij onderkent 
het belang van deze branches en neemt en ondersteunt voortvarend tal van initiatieven om deze te versterken.
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