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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
1.1  Achtergronden 
 
De Rijksoverheid streeft naar een vermindering van het fossiele energiegebruik en van CO2-emissies. Vanaf 
1992 is in dat kader met een groot aantal branchegroepen een Meerjarenafspraak (MJA) gemaakt over de 
verbetering van de energie efficiency. In 2000 is de eerste serie MJA’s afgerond1. De tweede ronde 
meerjarenafspraken (MJA2) loopt tot 2012 en is gericht op middelgrote energiegebruikers. Deze tweede ronde 
MJA’s kent als nieuw element de Verbredingsthema’s (VT). Kenmerk van een Verbredingsthema is dat de 
energiebesparing niet zozeer bínnen maar vooral buiten de bedrijfspoort wordt gerealiseerd. Novem ondersteunt 
MJA2 bedrijven bij het toepassen van Verbredingsthema’s.  Het ministerie van Economische Zaken wil 
periodiek de effectiviteit en efficiency van de uitvoering van het Verbredingsthemabeleid onderzoeken. Doel 
hiervan is de betrokken ministeries (EZ en LNV) en de Tweede Kamer in staat te stellen het beleid te beoordelen 
en zonodig bij te sturen. Daarom wordt deze nulmeting uitgevoerd bij MJA2 bedrijven, maar ook bij andere 
bedrijven in Nederland. Zowel ‘benchmarkbedrijven’, MJA1-bedrijven en overige bedrijven (bedrijven die geen 
energie-efficiency convenant hebben ondertekend) zijn benaderd voor deelname. Het CSTM heeft opdracht 
gekregen om deze evaluatie uit te voeren. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar 
bewustwording en planontwikkeling m.b.t. verbredingsthema’s, alsmede de mate van oriëntatie op Novem en 
beoordeling (klanttevredenheid) van de producten en diensten. 
 
 
1.2  MJA2 en verbredingsthema’s 
 
MJA2, ook wel de tweede generatie meerjarenafspraken genoemd, staat open voor ondernemingen die een 
energiegebruik hebben tot 0,5 PJ per jaar. Bedrijven met een hoger energiegebruik en een wens om in het kader 
van een convenant afspraken te maken met de overheid, dienen zich in principe aan te sluiten bij het convenant 
Benchmarking energie efficiency. De eerste serie MJA's en MJA2 kennen enkele duidelijke verschillen. De 
MJA1's zijn afgesloten met branches en zijn per branche verschillend.  MJA2 is daarentegen met individuele 
bedrijven, branches èn bevoegd gezag afgesloten en heeft hierdoor een meer generieke opzet. MJA2 richt zich 
naast energie efficiency ook op Verbredingsthema's (energiezuinige productontwikkeling en duurzame energie). 
MJA2 heeft in tegenstelling tot MJA1 een nauwe relatie met de milieuvergunningverlening. De vergunning 
wordt (op inrichtingsniveau) toegekend door het bevoegd gezag (gemeente/provincie). 
 
De MJA2 heeft een looptijd van 2001-2012, verdeeld in drie periodes van vier jaar. Een aangesloten bedrijf 
verplicht zich tot het volgende:  
- elke vier jaar maakt het bedrijf een energiebesparingsplan (EBP) in overleg met het bevoegd gezag. In het 

EBP beschrijft het bedrijf welke rendabele maatregelen worden genomen om de energie-efficiency te 
verhogen en met welke verbredingsthema's het bedrijf aan de slag gaat;  

                                                           
1 Een aantal MJA’s zijn nog lopend. Deze worden MJA1 genoemd. 
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- per aangesloten MJA-branche wordt een maatregelenlijst opgesteld. Bedrijven voeren de rendabele energie-
efficiencymaatregelen van die lijst uit. Alle maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, 
worden als rendabel beschouwd;  

- op grond van alle EBP's in een branche wordt een branchedoelstelling vastgesteld. Die wordt vastgelegd in 
een Meerjarenplan (MJP);  

- binnen twee jaar na deelname heeft het bedrijf een systeem van energiezorg volgens de Novem-referentie;  
- het bedrijf spreekt doelstellingen af voor verbredingsthema's;  
- op termijn spant het bedrijf zich ook in om maatregelen te nemen die een langere terugverdientijd (meer dan 

vijf jaar) hebben;  
- jaarlijks dient het bedrijf te rapporteren aan het bevoegd gezag, Novem en de brancheorganisatie over de 

uitvoering van het EBP en de implementatie van energiezorg.  
 
Als resultaatverplichting geldt voor de bedrijven dat zij de maatregelen uit het energiebesparingplan 
daadwerkelijk uitvoeren en dat uiterlijk 2 jaar na toetreding een energiezorgsysteem binnen de organisatie is 
geïmplementeerd. Als inspanningsverplichting geldt dat bedrijven ernaar streven de voorwaardelijke 
maatregelen nader te onderzoeken zodat deze een zeker karakter krijgen. Ook wordt een inspanning verwacht 
om de verbredingthema’s in de periode t/m 2004 nader vorm te geven middels onderzoeken en studies.  
 
In MJA2 is overeengekomen dat de aangesloten ondernemingen en branches een bijdrage leveren aan de 
realisatie van de energie-efficiencydoelstelling. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door ‘systematische 
energiezorg’, het nemen van zekere rendabele maatregelen binnen hun inrichting en het zo mogelijk uitvoeren 
van verbredingsthema’s. De verbredingsthema’s hebben als hoofdkenmerk, dat de verbetering van de energie-
efficiency die hiermee samenhangt vaak voor een gedeelte buiten de inrichting optreedt. De verbredingsthema’s 
zijn in twee hoofdcategorieën opgesplitst: duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling. 
Energiezuinige productontwikkeling is op zijn beurt onderverdeeld in drie categorieën: duurzame producten, 
optimalisatie van transport, logistiek en ketens en duurzame bedrijventerreinen.  
 
Duurzame energie is energie die is opgewekt door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals wind, zon, 
aardwarmte, water (bij stuwdammen, getijden, golfslag en stroming) en biomassa. Om de energievoorziening in 
de toekomst veilig te stellen en tevens een toename van het broeikaseffect te reduceren, streeft de overheid naar 
een aandeel duurzame energieproductie van tien procent in 2020. MJA2 kan hieraan een bijdrage leveren. 
 
Energiezuinige productontwikkeling is het zodanig ontwikkelen van een product dat het energiegebruik over de 
gehele levensketen van het product afneemt. Het verbredingsthema duurzame producten richt zich met name op 
het ontwikkelingsproces van producten via bijvoorbeeld materiaalbesparing, vermindering van energiegebruik 
tijdens productgebruik, optimalisatie van de productlevensduur en optimalisatie van de productafdanking, c.q. 
productherverwerking. 
 
Optimalisatie van transport, logistiek en ketens richt zich op energiebesparing op het gebied van de distributie 
van enerzijds materialen die nodig zijn voor de vervaardiging van het product en anderzijds het product zelf. 
Deze optimalisatie leidt tot een reductie van transportenergie per eenheid product. 
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Duurzame bedrijventerreinen richt zich op de samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden op 
bedrijventerreinen, gericht op de vermindering van het gezamenlijke energieverbruik en de verbetering van de 
gezamenlijke energie-efficiency. De energiebesparing als gevolg van duurzame bedrijventerreinen komt tot 
stand uit deze gezamenlijke aanpak en samenwerking door bijvoorbeeld (centrale) opwekking van (duurzame) 
energie of gemeenschappelijke utilities waardoor het specifiek energiegebruik per prestatie-eenheid daalt. 
 
 
1.3  Het monitorsysteem 
 
Om effecten van MJA2 VT beleid en NOVEM-inspanningen en instrumenten meetbaar te maken en te evalueren 
heeft NOVEM in samenwerking met Deloitte en Touche een beleidsmonitorsysteem ontwikkeld. Deze effecten 
kunnen zichtbaar gemaakt worden door te meten bij MJA2 bedrijven en bij niet-MJA2 bedrijven (MJA1-
bedrijven, benchmarkbedrijven en overige bedrijven. Door een onderscheid te maken tussen het gebruik van 
NOVEM-producten en de invloed van omgevingsvariabelen en aanpalend beleid kan aannemelijk gemaakt 
worden dat waargenomen verschillen tussen bedrijven die wel en niet aan MJA2 deelnemen, verklaard worden 
door het gebruik van NOVEM-producten. 
 
Met behulp van in totaal zeven samengestelde indicatoren kunnen per Verbredingsthema de ontwikkelingen 
worden gevolgd. Deze zeven indicatoren zijn: 
- de mate van doelrealisatie 
- Novem inspanningen  
- oriëntatie op producten en activiteiten van het MJA2 beleid 
- klanttevredenheid over NOVEM  
- oriëntatie stakeholders 
- algemene omgevingsinvloeden 
- omgevingsinvloeden in de sfeer van communicatie 
 
 
1.4  Leeswijzer 
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van de nulmeting van het onderzoek naar de effecten van het door Novem 
uitgevoerde VT-beleid. Per hoofdstuk worden de resultaten per doelgroep beschreven. In hoofdstuk 2 is een 
verantwoording van het onderzoek opgenomen. Hier wordt ingegaan op de organisatie van het veldwerk en de 
operationalisatie van variabelen. Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van de enquête onder MJA2-bedrijven. 
Hoofdstuk 4 behandelt de MJA1-bedrijven. De resultaten van de enquête onder Benchmarkbedrijven wordt in 
hoofdstuk 5 opgesomd. De resultaten van de enquête onder overige bedrijven (die geen energie-efficiency 
convenant hebben ondertekend) worden in hoofdstuk 6 behandeld. Hoofdstuk 7 gaat in op het bevoegd gezag 
Wet Milieubeheer, de brancheorganisaties en Novemmedewerkers. De belangrijkste conclusies worden in 
hoofdstuk 8 behandeld. 
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Hoofdstuk 2: Verantwoording 
 
 
2.1  Inleiding 
 
Dit onderzoek vormt een onderdeel van de VT-beleidsmonitor. Het betreft een nulmeting. Het ‘markt’onderzoek 
is uitgevoerd door het CSTM/Universiteit Twente. De gegevensverzameling is uitgevoerd door I&O Research. 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de operationalisatie van het onderzoeksmodel, de uitvoering van het veldwerk 
en de (non)-respons. 
 
 
2.2  Operationalisatie van modelvariabelen 
 
De samengestelde indicator “Mate van doelrealisatie” meet m.b.v. subindicatoren in hoeverre de beoogde doelen 
van het MJA2 beleid worden bereikt. De score op deze indicator bestaat uit:  
- het gewogen gemiddelde van het stadium waarin (MJA2 en niet-MJA2) bedrijven zich bevinden (mogelijke 

waarden: 0, 1, 2..40) 
- het totaal in een jaar geplande toekomstige inzet van verbredingsthema’s in TJ bij MJA2 bedrijven 

(mogelijke waarden: 0..n) 
- het totaal in een jaar daadwerkelijk ingezette verbredingsthema’s in TJ bij MJA2 bedrijven (mogelijke 

waarden 0..n) 
 
De eerste subindicator “Stadium” legt vast in welk stadium MJA2 en niet-MJA2 bedrijven zich in een bepaald 
jaar bevinden. De score op deze indicator kan de volgende vijf waarden hebben (afgeleid van de AIDA-
systematiek): 
 
E. VT is geen issue in het bedrijfsbeleid. Wel kunnen medewerkers bekend zijn met VT’s. 
D. VT is een issue in het bedrijfsbeleid. Er zijn nog geen doelstellingen voor de inzet ervan geformuleerd. 

Uitspraken over het belang van de inzet van VT voor het bedrijf kunnen zijn opgenomen in publieke 
uitingen als het jaarverslag en de website (awareness). 

C. Op concernniveau zijn doelstellingen geformuleerd voor VT maar deze hebben nog niet geleid tot een 
beslissing over concrete uitvoeringsplannen. Het bedrijf kan opties bestuderen (interest).  

B. Op concernniveau zijn uitvoeringsplannen (vastgelegd in bijv. een EBP) goedgekeurd en middelen 
beschikbaar gesteld voor concrete implementatie van VT (decision). 

A. Bedrijven hebben daadwerkelijk meer VT ingezet (action). 
 
 
De samengestelde indicator ‘Oriëntatie op producten/activiteiten van Novem’ meet m.b.v. subindicatoren de 
marketingprestaties van het MJA2 beleid. De score op deze indicator bestaat uit:  
- het percentage MJA2 bedrijven dat met de producten/activiteiten van Novem bekend is (mogelijke waarden: 

0..100); 
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- het percentage MJA2 bedrijven dat de producten/activiteiten van Novem afneemt (mogelijke waarden: 
0..100). 

 
De eerste subindicator ‘Spontane bekendheid’ bepaalt de ‘spontane’ bekendheid van de verschillende 
producten/activiteiten van Novem’. De enquêteur noemt dus bij het stellen van de vraag geen 
producten/activiteiten. De score op deze indicator bestaat uit: 
- het percentage MJA2 bedrijven dat een product of activiteit ‘spontaan’ noemt (mogelijke waarden: 0..100). 
- de tweede subindicator ‘Geholpen bekendheid’ stelt vast de ‘geholpen’ bekendheid van de verschillende 

producten/activiteiten van Novem. De enquêteur geeft in dit geval een toelichting om herkenning bij de 
geïnterviewde te bereiken. De score op deze indicator bestaat uit: het percentage MJA2 bedrijven dat bekend 
is met de producten/activiteiten (mogelijke waarden: 0..100). 

- de derde subindicator ‘Gebruik’ meet het gebruik van de producten/activiteiten van Novem door MJA2 
bedrijven. De score bestaat uit: het percentage MJA2 bedrijven dat gebruik maakt van de verschillende 
Novem producten/activiteiten (mogelijke waarden: 0..100). 

 
De samengestelde indicator ‘Klanttevredenheid over de producten/activiteiten van Novem’ meet de mate van 
tevredenheid van klanten over Novem. De score op deze indicator bestaat uit:  
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de kwaliteit van het assortiment aan producten/activiteiten 

(mogelijke waarden: 1..5); 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de dienstverlening door medewerkers van Novem 

(mogelijke waarden: 1..5); 
- het percentage MJA2 bedrijven dat de voorkeur geeft aan een of meerdere van de door Novem gehanteerde 

media voor informatie-overdracht (mogelijke waarden per medium: 0..100); 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de toepasbaarheid van het assortiment aan 

producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5). 
 
De eerste subindicator ‘Kwaliteit van het assortiment aan producten/activiteiten’ meet de mate van 
toegankelijkheid, actualiteit, consistentie en exclusiviteit van de producten/activiteiten. De score op deze 
indicator bestaat uit: 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de toegankelijkheid van het assortiment aan 

producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5); 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de actualiteit van het assortiment aan 

producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5); 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de consistentie van het assortiment aan 

producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5); 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de exclusiviteit van het assortiment aan 

producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5). 
 
De tweede subindicator ‘Dienstverlening door de medewerkers’ meet de mate van tevredenheid over de 
dienstverlening door medewerkers van Novem. De score bestaat uit: 
- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de deskundigheid van de medewerkers (mogelijke 

waarden: 1..5); 
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- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de bereikbaarheid van de medewerkers (mogelijke 
waarden: 1..5); 

- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de klantvriendelijkheid van de medewerkers (mogelijke 
waarden: 1..5); 

- het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de efficiency van Novem (mogelijke waarden: 1..5). 
 
De derde subindicator ‘Communicatie’ meet de voorkeur van MJA2 bedrijven voor een bepaald  door Novem 
gehanteerd medium voor informatie-overdracht. De score bestaat uit het % MJA2 bedrijven dat de voorkeur 
geeft aan een van de volgende media voor informatie-overdracht (mogelijke waarden: 0..100): face to face, 
telefoon, brochures, email en website. 
De vierde subindicator ‘Toepasbaarheid Novem producten’ meet de mate waarin het gebruik van Novem 
producten/activiteiten voor de MJA2 bedrijven een positieve uitwerking heeft gehad bij het opstellen, besluiten 
en uitvoeren van plannen. De score bestaat uit: het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven per product over de 
toepasbaarheid van het assortiment aan producten/activiteiten (mogelijke waarden: 1..5). 
 
De samengestelde indicator “Oriëntatie stakeholders” meet de invloed van stakeholders op besluitvorming in 
bedrijven omtrent Duurzame Energie. De score bestaat uit: het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven over de 
invloed van de volgende stakeholders op besluitvorming in bedrijven (mogelijke waarden: 1..5): aandeelhouders, 
werknemers, afnemers, branchevereniging en opinie maatschappij. 
 
De samengestelde indicator “Omgevingsinvloeden in de sfeer van communicatie” meet de mate van VT 
communicatie activiteiten van andere actoren. De score bestaat uit: het gemiddelde oordeel van MJA2 bedrijven 
over de mate van VT communicatie activiteiten van de volgende actoren (mogelijke waarden: 1..5): 
Rijksoverheid, provincie, gemeente en branchevereniging. 
 
 
2.3  Veldwerk 
 
Voor deze nulmeting van het onderzoek naar de effecten van het door Novem uitgevoerde VT-beleid is veldwerk 
verricht bij verschillende betrokken partijen. In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het 
veldwerk, aan de hand van tabel 2.1. De gehanteerde vragenlijsten zijn door Novem aangeleverd en na een 
beperkte proefmeting in overleg met Deloitte en CSTM/I&O Research op enkele details aangepast. De 
vragenlijst is in de bijlage opgenomen. 
  
Tabel 2.1 Overzicht veldwerk 
doelgroep verzonden respons respons (%) kanaal 
MJA2 746 198 27% web + tel 
MJA1 650 270 42% web + tel 
Overige bedrijven 920 290 32% web + tel 
Benchmarkbedrijven 60 21 35% schriftelijk+ web + tel 
Gemeenten 30 19 63% schriftelijk 
Provincies 12 8 75% schriftelijk 
Brancheorganisaties 27 17 63% schriftelijk 
Novemmedewerkers 10 10 100% schriftelijk 

 



 

 7

MJA2-bedrijven 
De MJA2-bedrijven vormen de primaire doelgroep van dit onderzoek. Dit deelonderzoek omvat zowel de 
beleidseffectmodule als de klanttevredenheidsmodule. Alle MJA2-bedrijven zijn voor dit onderzoek benaderd. 
Novem heeft de adressen en telefoonnummers hiervoor aangeleverd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de 
maanden februari en maart 2004. Voordat het veldwerk bij MJA2-bedrijven is gestart hadden 
brancheorganisaties om de mogelijkheid verzocht om namens hun leden de vragenlijst in te vullen. Hiervan is 
echter geen gebruik gemaakt. De bedrijven zijn per brief geïnformeerd over het onderzoek en konden gelijk via 
internet deelnemen. Aanvullend zijn de bedrijven die nog niet via internet deel hebben genomen aan het 
onderzoek telefonisch benaderd. Een aantal vragen uit de vragenlijst zijn niet gesteld omdat deze informatie bij 
Novem reeds voorhanden was aan de hand van Energiebesparingsplannen. Deze informatie is achteraf in de 
gegevensbestanden verwerkt.  
 
MJA1-bedrijven 
Novem heeft de adresgegevens van de MJA1-bedrijven aangeleverd. Uit het bestand zijn in overleg met Novem 
branches geselecteerd. Eerst zijn alle ‘niet-zorg’ bedrijven en instellingen geselecteerd. Deze lijst is aangevuld 
met de zorginstellingen. Het bestand bevatte ook enkele benchmarkbedrijven. Deze zijn benaderd met het 
verzoek toch deel te nemen. De vragenlijst is gelijk aan die voor de benchmarkbedrijven. De formulering in de 
aankondigingsbrief voor benchmarkbedrijven was ten dele onjuist. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in januari 
en februari 2004. Ook hier konden bedrijven zowel via internet als telefonisch deel nemen aan het onderzoek. 
 
Overige bedrijven 
Naast MJA1 en MJA2 bedrijven zijn ook overige bedrijven benaderd voor deelname. Dit zijn bedrijven die geen 
energie-efficiency convenant hebben ondertekend. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft 
I&O Research een steekproef van 1.000 bedrijven getrokken met een bedrijfsgrootte van 50 medewerkers of 
meer. De branches zijn in overleg met Novem geselecteerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in oktober en 
november 2003. Bedrijven konden telefonisch en via internet deelnemen. Onterecht aangeschreven 
(benchmark)bedrijven hebben een excuusbrief ontvangen en voor zover ze hebben deelgenomen zijn de 
antwoorden in de categorie Benchmark verwerkt. 
 
Benchmarkbedrijven 
Benchmarkbedrijven zijn schriftelijk benaderd met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. Enkele 
benchmarkbedrijven zijn via overige bedrijven dan wel MJA1-selectie benaderd. 
 
Gemeenten en provincies (deelnemers convenant MJA2) 
Het bevoegd gezag Wet Milieubeheer (gemeenten en provincies) heeft een schriftelijke vragenlijst van Novem 
ontvangen met het verzoek de ingevulde vragenlijst op te sturen naar I&O Research. I&O Research heeft 
gemeenten en provincies die nog niet hadden deelgenomen telefonisch gevraagd dit als nog te doen. Op verzoek 
is in enkele gevallen een nieuwe vragenlijst opgestuurd. Het veldwerk liep in december 2003 en januari 2004. 
  
Brancheorganisaties 
De brancheorganisaties  hebben een schriftelijke vragenlijst van Novem ontvangen. I&O Research heeft 
organisaties die nog niet hadden deelgenomen telefonisch gevraagd dit als nog te doen. Op verzoek is in enkele 
gevallen een nieuwe vragenlijst opgestuurd. Het veldwerk liep in december 2003 en januari 2004. 
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Novemmedewerkers 
Ten behoeve van de Gap-analyse hebben tien medewerkers van Novem ook een schriftelijke vragenlijst 
ingevuld. Dit deelonderzoek liep in december en januari 2004. 
 
 
2.4  Non-respons 
 
Indien non-respons sterk samenhangt met de activiteiten die bedrijven op het gebied van VT ontplooien, kan dat 
de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten negatief beïnvloeden. Er kan dan sprake zijn van een onder- 
of overschatting van het aantal bedrijven dat actief is op het gebied van VT. Indien de non-respons niet 
samenhangt met de activiteiten van bedrijven op VT-gebied verhoogt dat juist het vertrouwen in de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Daarom is aan een aantal respondenten van MJA2- en MJA1-
bedrijven, die aangaven geen belangstelling te hebben voor deelname aan het onderzoek, een open vraag gesteld 
naar de redenen voor niet-deelname.  
 
Bij MJA1- en MJA2-bedrijven is tijdgebrek verreweg de meest voorkomende reden om niet aan dit onderzoek 
deel te nemen. Een andere veel genoemde reden is dat men al aan veel andere onderzoeken deelneemt. Sommige 
andere bedrijven noemen als reden dat er voor NOVEM ook al veel andere vragenlijsten moeten worden 
ingevuld (daarbij wordt op het Energiebesparingsplan gewezen). Enkele bedrijven noemen redenen die direct 
met energiebesparing of VT’s te maken hebben: ofwel men is er druk mee bezig, ofwel er is geen interesse in dit 
thema. Het aantal bedrijven dat deze aan de VT’s gerelateerde weigeringsgronden noemt is beperkt. 
 
We kunnen constateren dat de non-respons in dit onderzoek geen verband houdt met het onderwerp van de 
vragenlijst. Daarom concluderen wij dat er geen reden is om aan te nemen dat de non-respons de 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten negatief beïnvloedt. 
 
 
2.5  Concerns en bedrijfslocaties 
 
De MJA2-afspraken over VT’s gelden op het niveau van bedrijfsvestigingen, ongeacht of het gaat om 
zelfstandige vestigingen of onderdelen van concerns. Getracht is om dit uitgangspunt ook in het veldwerk voor 
dit onderzoek tot uitdrukking te brengen. Daarom is aan elk bedrijf met meerdere vestigingen voor elke vestiging 
een afzonderlijke vragenlijst toegestuurd. In een beperkt aantal gevallen is door de respondenten van concerns 
aangegeven dat men niet bereid was om dezelfde vragenlijst voor alle afzonderlijke vestigingen in te vullen, 
omdat dit teveel tijd zou kosten of omdat er tussen de locaties weinig variatie zou zijn. In deze gevallen is één 
ingevulde vragenlijst teruggestuurd die geldt voor een van de locaties of voor het hele concern. In alle andere 
gevallen is op locatieniveau gerespondeerd.  
 
De vraag was hoe hiermee tijdens de verwerking en analyse van de onderzoeksgegevens omgegaan zou moeten 
worden. Overwogen is om de door bedrijven met meerdere vestigingen teruggestuurde vragenlijsten zwaarder in 
het onderzoek te laten meewegen. Hoewel dit op het eerste gezicht een aantrekkelijke oplossing leek, bleken de 
nadelen toch groter dan de voordelen. Zo zou deze oplossing onderzoekstechnisch nieuwe problemen oproepen, 
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omdat een aantal items uit de vragenlijst niet geschikt is voor weging. Daarmee zou de winst, in termen van een 
groter aantal ingevulde vragenlijsten, uiteindelijk toch beperkt zijn. Een tweede nadeel zou zijn dat over de 
meeteenheden verwarring kan ontstaan. Een derde nadeel is dat de voorgestelde oplossing bij toekomstige 
herhalingsmetingen problemen kan opleveren. Daarom is ervoor gekozen om vragenlijsten van bedrijven met 
meerdere vestigingen niet te herwegen voor het aantal vestigingen. Dit impliceert dat de uitspraken over VT’s in 
dit rapport meestal betrekking hebben op afzonderlijke bedrijfslocaties en soms op concerns. In de paar gevallen 
waar het een concern betreft mag ervan uit worden gegaan dat de variatie tussen de bedrijfslocaties van de 
betreffende concerns geen grote invloed heeft op de onderzoeksresultaten.
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Hoofdstuk 3: MJA2 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een onderzoek onder MJA2 bedrijven naar de effecten van het door 
Novem uitgevoerde VT-beleid. In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over in totaal 198 MJA2-bedrijven 
die de vragenlijst, hetzij telefonisch, hetzij via internet, hebben ingevuld. Voor de overzichtelijkheid, 
leesbaarheid, soms beperkte aantallen in branches en de spiegelbaarheid met overige bedrijven is ervoor gekozen 
om de onderzoeksresultaten niet op het niveau van afzonderlijke branches te presenteren. In plaats daarvan zijn 
branches samengevoegd tot zogenoemde MJA2-branchegroepen. De in overleg met Novem gekozen indeling in 
branchegroepen is als volgt:  
• voedings- en genotmiddelen 
• asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en keramiek 
• chemie, olie, gas, metaal 
• textiel, rubber, kunststof, papier, afval 
• natwasserijen, koel- en vrieshuizen, tankopslag 
 
De onderstaande tabel geeft per MJA2-branchegroep aan hoeveel bedrijven aan het onderzoek hebben 
deelgenomen. De omvang van de meeste bedrijven die zijn benaderd bedraagt 20-49 en 100-199 medewerkers. 
In de meeste gevallen is de directeur aangeschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11

 
Tabel 3.1 Respons per MJA2-branchegroep 
branche benaderd meegedaan % 

 
MJA1+2 Groenten- en Fruitverwerk Ind. 20 7 35% 
MJA1+2 Koffiebranderijen en Theepakkers 8 3 38% 
MJA1+2 MVO 16 3 19% 
MJA1+2 Vleesindustrie 36 8 22% 
MJA1+2 Zuivelindustrie 64 8 13% 
MJA2 Groenten- en Fruitverwerk Ind. 9 4 44% 
MJA2 Koffiebranderijen en Theepakkers 1 1 100% 
MJA2 MVO 3 0 0% 
MJA2 Vleesindustrie 49 16 33% 
MJA2 Zuivelindustrie 5 1 20% 
Voedings- en genotmiddelen 211 51 24% 

 
MJA1+2 Asfaltindustrie 35 10 29% 
MJA1+2 Fijn-keramische industrie 5 2 40% 
MJA1+2 Grof-keramische Industrie 29 6 21% 
MJA2 Asfaltindustrie 7 1 14% 
MJA2 Grof-keramische Industrie 2 0 0% 
Asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en keramiek 78 19 24% 

 
MJA1+2 Gieterijen 18 5 28% 
MJA1+2 Metallurgische Industrie 17 9 53% 
MJA1+2 Olie- en Gaswinningsindustrie 6 2 33% 
MJA1+2 Oppervlaktebehandelende Ind. 20 9 45% 
MJA1+2 Chemie 31 8 26% 
MJA1+2 Overige Industrie 9 3 33% 
MJA2 Chemie 7 3 43% 
MJA2 Metallurgische Industrie 1 0 0% 
MJA2 Olie- en Gaswinningsindustrie 2 0 0% 
MJA2 Oppervlaktebehandelende Ind. 3 0 0% 
MJA2 Overige Industrie 22 4 18% 
Chemie, olie, gas en metaal 136 43 32% 

 
MJA Rubber- en Kunststofind.(Toetreding) 4 1 25% 
MJA1+2 Rubber- en Kunststof Industrie 65 27 42% 
MJA1+2 Tapijtindustrie 12 6 50% 
MJA1+2 Textielindustrie 28 11 39% 
MJA2 Rubber- en Kunststof Industrie 26 8 31% 
MJA2 Tapijtindustrie 4 1 25% 
MJA2 Textielindustrie 7 2 29% 
Textiel, rubber, kunstof en papier 146 56 38% 

 
MJA Koel- en Vrieshuizen (Toetreding) 1 1 100% 
MJA1+2 Koel- en Vrieshuizen 51 6 12% 
MJA1+2 Natwasserijen 35 9 26% 
MJA2 Koel- en Vrieshuizen 57 8 14% 
MJA2 Natwasserijen 16 2 13% 
MJA2 Tankopslag 15 3 20% 
Natwasserijen, koel en vries, tankopslag 175 29 17% 

 

MJA2 TOTAAL 746 198 27% 
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3.2 Bekendheid met VT-beleid 
 
Aan MJA2-bedrijven is de vraag voorgelegd in hoeverre in het bedrijf bekend is met de term 
‘verbredingsthema’s. Uit het onderzoek komt naar voren dat 45 procent van de MJA2-bedrijven zegt goed of 
zeer goed bekend te zijn met VT (figuur 3.1). Wat opvalt is dat VT-beleid bij natwasserijen, koel- en vrieshuizen 
en tankopslagbedrijven met 25 procent aanmerkelijk lager is dan bij de andere branchegroepen. In de 
branchegroep chemie, olie, gas, metaal is de bekendheid met het VT-beleid het grootst (54 procent). 
 
Figuur 3.1: Bekendheid van MJA2 bedrijven met het EZ-VT beleid (n=190). 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

totaal MJA 2

natw asserijen, koel- en vrieshuizen, tankopslag

textiel, rubber, kunststof, papier, afval

chemie, olie, gas, metaal

asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en keramiek

voedings- en genotmiddelen

% goed of zeer goed bekend % niet goed/niet slecht bekend % slecht of zeer slecht bekend

 
 
 
3.3 Doelrealisatie 
 
Met behulp van de AIDA-systematiek kan gerapporteerd worden over de mate van VT-doelrealisatie bij MJA2-
bedrijven. AIDA maakt een onderscheid in vijf VT-stadia:  
 
A. VT-investeringen gedaan 
B. VT-budget aanwezig 
C. VT-plannen aanwezig 
D. VT-visie aanwezig 
E. Geen visie of beleid 
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Figuur 3.2 geeft voor elk van de vier verbredingsthema’s de verdeling van de MJA2-bedrijven op de AIDA-
schaal.  
 
De grafiek laat zien dat 12 procent van de MJA2-bedrijven in 2004 reeds investeert in duurzame energie. Zo’n 
zes procent investeert nog niet maar heeft wel budget voor duurzame energie beschikbaar. Vrijwel alle overige 
MJA2-bedrijven (82 procent) hebben plannen klaarliggen.  
 
Het thema duurzame bedrijventerreinen laat een heel ander beeld zien. Vijf procent van de bedrijven investeert 
in dit thema. Eveneens vijf procent heeft budget gereserveerd. Ruim tien procent heeft uitgewerkte plannen voor 
investeringen in duurzame bedrijventerreinen. Zes procent heeft een visie op duurzame bedrijventerreinen 
ontwikkeld. En driekwart van de bedrijven (75 procent) heeft nog geen stappen gezet. Het grote aantal bedrijven 
dat niets doet met dit thema wordt waarschijnlijk verklaard doordat lang niet alle MJA2-bedrijven op een 
bedrijventerrein zijn gevestigd, zodat dit thema niet voor alle MJA2-bedrijven relevant is.  
 
Figuur 3.2: Stadium van VT-ontwikkeling bij MJA2-bedrijven (n=198) 
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Van de MJA2-bedrijven investeert 18 procent in het thema optimalisatie transport logistiek en ketens. Een op de 
zeven bedrijven (14 procent) heeft hiervoor wel budget beschikbaar gesteld, maar nog niet geïnvesteerd. Een 
even grote groep (13 procent) heeft wel plannen op papier, maar nog geen budget. Een kleine groep (zo’n vier 
procent) heeft wel al een visie ontwikkeld, maar deze nog niet uitgewerkt in een plan. De helft van de MJA2-
bedrijven die aan de enquête heeft meegewerkt zegt nog niet actief te zijn met optimalisatie van transport 
logistiek en ketens.  
 
Het vierde verbredingsthema is duurzame producten. Een kwart van de MJA2-bedrijven (25 procent) investeert 
reeds in dit thema. Een op de zeven bedrijven (13 procent) heeft budget gereserveerd voor duurzame producten. 
Een evengrote groep (ook 13 procent) heeft er nog geen budget voor vrijgemaakt, maar heeft wel plannen op 
papier gezet. Een op de tien MJA2-bedrijven heeft wel een visie ontwikkeld, maar nog geen plannen gemaakt. 
Meer dan eenderde (40 procent) is niet actief bezig met het thema duurzame producten. 
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3.4. Oriëntatie stakeholders 
 
Stakeholders, zoals aandeelhouders of leveranciers, maar ook overheden en branche-organisaties, kunnen 
invloed uitoefenen op de mate waarin verbredingsthema’s worden opgepakt door MJA2-bedrijven. Per thema 
kan zowel de aard als de omvang van deze invloed verschillen. Wat betreft de aard van de invloed kunnen 
stakeholders de oriëntatie op verbredingsthema’s zowel bevorderen als belemmeren. Wat betreft de omvang, kan 
de invloed groot of klein zijn. 
 
Aan de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen is per thema de vraag voorgelegd welke stakeholder de 
toepassing van het verbredingsthema het meest stimuleerde en welke stakeholder de toepassing het meest 
belemmerde.  
 
Tabel 3.2 Welke van de volgende partijen stimuleert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=130) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=112) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=132) 

Duurzame 
producten (n=139) 

Aandeelhouders 7% 8% 32% 11%
Leveranciers 9% 2% 2% 2%
Afnemers 1% 1% 12% 23%
Gemeente 5% 18% 3% 1%
Provincie 2% 6% 1% 1%
Rijk 40% 25% 14% 21%
Branche 29% 21% 17% 29%
Anders 7% 19% 18% 12%
Totaal 100% 100% 100% 100%

 
Tabel 3.2 geeft een beeld welke stakeholders, in de perceptie van MJA2-bedrijven de toepassing van VT het 
meest stimuleren. Wat opvalt is dat per verbredingsthema andere stakeholders worden genoemd. Duurzame 
energie en duurzame bedrijventerreinen worden volgens de MJA2 bedrijven het meest bevorderd door het rijk en 
door brancheorganisaties. Bij duurzame bedrijventerreinen spelen daarnaast ook gemeenten een stimulerende rol. 
Optimalisatie van transport, logistiek en ketens wordt vooral door aandeelhouders gestimuleerd. In minder mate 
spelen ook branche-organisaties en het rijk een stimulerende rol. Investeren in duurzame producten wordt het 
meest door branche-organisaties, het rijk en door afnemers gestimuleerd. In de categorie ‘anders’ noemen 
MJA2-bedrijven vaak de eigen directie, of de holding als de stakeholder die VT het meest stimuleert. Per saldo 
zijn het rijk, de branche-organisaties, gemeenten, afnemers en aandeelhouders de belangrijkste stakeholders als 
het gaat om het stimuleren van verbredingsthema’s. 
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Tabel 3.3 laat zien welke stakeholders, volgens de MJA2-bedrijven, de toepassing van VT het meest 
belemmeren. Ook hier verschilt het beeld per verbredingsthema. Investeren in duurzame energie wordt volgens 
de MJA2-bedrijven het meest belemmerd door aandeelhouders en door de rijksoverheid, die ook al genoemd is 
als de stakeholder die dit thema het meest stimuleert. Duurzame bedrijventerreinen worden eveneens belemmerd 
door aandeelhouders en door het rijk. Hier is de categorie ‘anders’ opvallend groot. Sommige MJA2-bedrijven 
noemen hier andere bedrijven op het bedrijventerrein of de verhuurder als een belemmering voor VT. 
Optimalisatie van transport, logistiek en ketens en duurzame producten worden het sterkst tegengewerkt door 
afnemers. Afnemers werden hierboven ook al genoemd als een stakeholder die duurzame producten stimuleren. 
 
Tabel 3.3 Welke van de volgende partijen belemmert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=74) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=36) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=66) 

Duurzame producten 
(n=60) 

Aandeelhouders 35% 25% 9% 12%
Leveranciers 3% 3% 6% 8%
Afnemers 15% 8% 56% 53%
Gemeente 7% 11% 3% 2%
Provincie 4% 0% 2% 2%
Rijk 24% 22% 14% 12%
Branche 1% 3% 0% 2%
Anders 11% 28% 11% 10%
Totaal 100% 100% 100% 100%
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Aan de MJA2-bedrijven in het onderzoek is ook de vraag voorgelegd of men vindt dat de (rijks-)overheid 
verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële stimuleringsregelingen. Figuur 3.3 geeft een overzicht 
van de antwoorden per branchegroep. Van de MJA2 bedrijven is 70 procent van mening dat het rijk 
verbredingsthema’s onvoldoende financieel stimuleert. In de branchegroepen natwasserijen, koel- en 
vrieshuizen, tankopslag en textiel, rubber, kunststof, papier, afval vindt meer dan 80 procent dat het rijk 
verbredingsthema’s onvoldoende stimuleert. In de andere branchegroepen vindt 50 tot 60 procent van de 
bedrijven dat de rijksoverheid onvoldoende financiële impulsen geeft om investeringen in verbredingsthema’s te 
stimuleren. 
 
Figuur 3.3 Heeft uw bedrijf de indruk dat de overheid verbredingsthema's voldoende bevordert door financiële 
stimuleringsregelingen?
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3.5 Duurzame energie 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame energie. Eerst wordt ingegaan 
op de bekendheid van MJA2-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin MJA2-
bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
MJA2-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame energie. Figuur 
3.4 geeft het percentage bedrijven dat goed of zeer goed bekend is met dit thema. Gemiddeld over alle 
branchegroepen is 51 procent van de MJA2-bedrijven goed of zeer goed bekend met duurzame energie. Tussen 
de branchegroepen doen zich wel verschillen voor maar deze zijn niet groot. Bij natwasserijen, koel- en 
vrieshuizen en tankopslagbedrijven is dit thema het minst bekend: 42 procent is goed of zeer goed bekend met 
duurzame energie. Bij de branchegroepen chemie, olie, gas, metaal, overige industrie MJA2 is duurzame energie 
het best bekend. Hier zegt 56 procent van de bedrijven goed of zeer goed bekend te zijn met dit thema. 
 
Figuur 3.4: Bekendheid van MJA2 bedrijven met het verbredingsthema duurzame energie (n=187), percentage 
goed of zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame energie. 
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Zijn er grote verschillen tussen de branchegroepen als het gaat om de vraag of MJA2-bedrijven investeren in 
duurzame energie? Figuur 3.5 geeft een beeld van de verschillen tussen branchegroepen bij de implementatie 
van duurzame energie. Uit het onderzoek blijkt het volgende. Zoals hiervoor al is getoond, heeft een minderheid 
van de MJA2-bedrijven al geïnvesteerd in dit verbredingsthema. Daar staat tegenover dat vrijwel alle MJA2-
bedrijven plannen hebben rond dit thema. Figuur 3.5 laat zien dat er tussen de branchegroepen geen grote 
verschillen zijn in de implementatie van dit MJA2-thema, al is wel opvallend dat geen enkel bedrijf in de 
branchegroep asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en keramiek al heeft geïnvesteerd in duurzame energie. 
 
Figuur 3.5: Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij MJA2-bedrijven (n=198) 
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Figuur 3.6 geeft een beeld van de door MJA2-bedrijven verwachte ontwikkeling van de implementatie van 
duurzame energie per branchegroep. Opvallend is dat in alle branchegroepen de meerderheid van de bedrijven 
verwacht dat het aandeel van duurzame energie in de totale energieconsumptie niet zal toenemen. Dit ondanks 
het gegeven dat vrijwel alle bedrijven plannen hebben om te investeren in duurzame energie. Deze opvatting 
leeft het sterkst bij MJA2-bedrijven in de branchegroep natwasserijen, koel- en vrieshuizen en tankopslag. De 
meeste MJA2-bedrijven in deze branchegroep (84 procent) is van mening dat het aandeel van duurzame energie 
de komende jaren gelijk zal blijven. In de andere branchegroepen verwacht ongeveer tweederde van de MJA2 
bedrijven geen omschakeling naar duurzame energie. In de branchegroep chemie, olie, gas, metaal, overige 
industrie MJA2 zijn bedrijven het meest optimistisch over de kansen van duurzame energie. Hier verwacht 28 
procent de komende jaren een toename van het gebruik van duurzame energie. 
 
Figuur 3.6 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij MJA2-bedrijven (n=185) 
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Aan MJA2-bedrijven is gevraagd wat de belangrijkste reden is om geen duurzame energie in te kopen. Figuur 
3.7 geeft een beeld van de antwoorden op deze vraag. De meeste bedrijven (58 procent) zeggen dat financiële 
motieven de doorslag geven om niet (geheel of gedeeltelijk) over te schakelen op duurzame energie. Een op de 
vijf bedrijven noemt andere redenen om niet op duurzame energie over te schakelen. De meestgenoemde andere 
reden is dat bedrijven door centrale inkoop, bijvoorbeeld via de holding of de branche-organisatie, weinig 
invloed hebben op het inkoopbeleid. Ook zeggen MJA2-bedrijven soms dat er bij het management onvoldoende 
aandacht is voor duurzame energie is, of dat duurzame energie een nog tamelijk onbekend fenomeen is. 
 
Figuur 3.7 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen duurzaam gas of duurzame warmte inkoopt?  
(n=137) 
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Aan de MJA2-bedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van duurzame 
energie. Ook hier noemen de meeste MJA2-bedrijven (59 procent) financiële knelpunten. Eenderde van de 
MJA2 bedrijven noemt technische en organisatorische knelpunten of wijst op belemmerende wet- en 
regelgeving. 
 
Figuur 3.8 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren bij de 
implementatie van duurzame energie installaties?  (n=165) 
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3.6 Duurzame bedrijventerreinen 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. Eerst 
wordt ingegaan op de bekendheid van MJA2-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate 
waarin MJA2-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA2-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame 
bedrijventerreinen. Figuur 3.9 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is ongeveer de 
helft van de MJA2-bedrijven goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema. Evenals bij het 
verbredingsthema duurzame energie zijn de verschillen tussen de branchegroepen klein. Natwasserijen, koel- en 
vrieshuizen, tankopslagbedrijven zijn het minst bekend met dit verbredingsthema (42 procent). De branchegroep 
chemie, olie, gas, metaal, overige industrie MJA2 is het meest bekend met duurzame bedrijventerreinen (56 
procent).  
 
Figuur 3.9: Bekendheid van MJA2 bedrijven met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen (n=187), 
percentage goed of zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. 
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Zoals we hiervoor al toonden, is het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen het minst ontwikkeld. 
Figuur 3.10 toont in 2004 de stand van zaken voor de verschillende MJA2-branchegroepen. Rond driekwart van 
de MJA2-bedrijven heeft nog geen initiatieven ontplooit op dit thema. Zoals al eerder gezegd heeft dit 
gedeeltelijk te maken met het gegeven dat er bedrijven in de steekproef zitten voor wie dit verbredingsthema niet 
relevant is omdat de bedrijven niet op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Alleen in de branchegroepen chemie, 
olie, gas, metaal, overige industrie MJA2 en voedings- en genotmiddelen is op geringe schaal (10 procent) 
ervaring met duurzame bedrijventerreinen. 
 
Figuur 3.10: Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij MJA2-
bedrijven (n=198) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame bedrijventerrein zich bij MJA2-bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 
3.11 laat zien zijn er nogal grote verschillen tussen de MJA2-branchegroepen als het gaat om de toekomstige 
ontwikkelingen van duurzame bedrijventerreinen. De branchegroep voedings- en genotmiddelen verwacht een 
toename op dit punt (meer dan 50 procent verwacht dat er in de toekomst meer in duurzame bedrijventerreinen 
geïnvesteerd zal worden). Slechts zes procent van de branchegroep asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en 
keramiek verwacht eveneens een toename van investeringen in dit thema.  
 
Figuur 3.11 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij MJA2-bedrijven 
(n=188) 
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Aan MJA2-bedrijven is gevraagd waarom zij niet samenwerken op het thema duurzame bedrijventerreinen. Wat 
meteen opvalt aan figuur 3.12 is dat veel bedrijven hier de categorie ‘anders’ kiezen. Nadere analyse leert dat 
hier veel bedrijven tussen zitten voor wie het thema duurzame bedrijventerreinen niet relevant is omdat zij niet 
op een bedrijventerrein zijn gevestigd. Kennelijk is dit een kenmerkend aspect van dit verbredingsthema. Een 
andere veelgenoemde reden om niet in duurzame bedrijventerreinen te investeren is wet- en regelgeving. Uit het 
onderzoek komt niet duidelijk naar voren welke specifieke wetten en regels het investeren in dit thema 
belemmert. Andere redenen om niet te investeren in dit thema worden door MJA2-bedrijven weinig genoemd. 
 
Figuur 3.12 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf niet samenwerkt op het thema duurzame 
bedrijventerreinen?  (n=144) 
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Bedrijven die wel samenwerken rond het thema duurzame bedrijventerreinen noemen vaak organisatorische 
knelpunten als probleem bij de samenwerking (niet afgebeeld in figuur, n=8). 
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3.7 Optimalisatie transport, logistiek en ketens 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en 
ketens. Eerst wordt ingegaan op de bekendheid van MJA2-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij 
de mate waarin MJA2-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA2-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Figuur 3.13 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is 
ongeveer de helft van de MJA2-bedrijven (55 procent) goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema. 
Evenals bij twee hiervoor besproken verbredingsthema’s zijn de verschillen tussen de branchegroepen klein. De 
branchegroep textiel, rubber, kunststof, papier en afval is het minst bekend met dit verbredingsthema (49 
procent). De branchegroep voedings- en genotmiddelen en de branchegroep chemie, olie, gas, metaal, overige 
industrie MJA2 zijn het meest bekend met het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens (58 
procent).  
 
Figuur 3.13 Bekendheid van MJA2 bedrijven met het verbredingsthema duurzame optimalisatie transport, 
logistiek en ketens (n=191), percentage goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 3.14 toont de stand van zaken rond optimalisatie transport, logistiek en ketens in 2004 voor de 
verschillende MJA2-branchegroepen. Ongeveer de helft van de MJA2-bedrijven (41-63 procent) heeft nog geen 
initiatieven ontplooit rond dit thema. Alleen in de branchegroep voedings- en genotmiddelen is in redelijke mate 
(33 procent) ervaring met optimalisatie transport, logistiek en ketens. Ook in de branchegroep chemie, olie, gas, 
metaal en overige industrie MJA2 wordt al geïnvesteerd in optimalisatie transport, logistiek en ketens  (24 
procent). Verder is opvallend dat meer dan een kwart van de bedrijven in de branchegroep natwasserijen, koel- 
en vrieshuizen, tankopslagbedrijven (28 procent) inmiddels budget heeft gereserveerd voor dit 
verbredingsthema. Slechts bij een klein aantal bedrijven in deze branchegroep (3 procent) heeft dit reeds tot 
investeringen in optimalisatie transport, logistiek en ketens geleid.  
 
Figuur 3.14 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
MJA2-bedrijven  (n=198) 
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Hoe zal het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens zich bij MJA2-bedrijven ontwikkelen? 
Zoals figuur 3.15 toont, zien veel MJA2-bedrijven kansen voor de implementatie van dit verbredingsthema. 
Tussen de 49 en 66 procent verwacht de komende tijd een toename van CO2-besparingen door investeringen in 
optimalisatie transport, logistiek en ketens.  
 
Figuur 3.15 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
MJA2-bedrijven (n=184) 
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Aan MJA2-bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Veel bedrijven (44 procent) noemen organisatorische knelpunten. Een substantiële 
groep (38 procent) wijst op ‘andere’ knelpunten. De meestgenoemde ‘andere’ reden om niet in optimalisatie 
transport, logistiek en ketens  te investeren is, dat vervoer is uitbesteed.  
 
Figuur 3.16 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens?  (n=95) 
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Bedrijven die wel CO2-vermijding realiseren via optimalisatie transport, logistiek en ketens ervaren vaak 
organisatorische knelpunten bij de implementatie van maatregelen op dit verbredingsthema (niet afgebeeld in 
figuur, n=32). 
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3.8 Duurzame producten 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame producten. Eerst wordt 
ingegaan op de bekendheid van MJA2-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin 
MJA2-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA2-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame producten. 
Figuur 3.17 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. In totaal is tweederde van de MJA2-bedrijven 
(66 procent) goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. Duurzame producten is daarmee het bekendste 
verbredingsthema bij MJA2-bedrijven. Evenals bij drie hiervoor besproken verbredingsthema’s zijn de 
verschillen tussen de branchegroepen klein, al moet wel de branchegroep asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en 
keramiek genoemd worden, die zich voor wat betreft bekendheid met dit verbredingsthema duidelijk in positieve 
zin onderscheid van de andere branchegroepen (76 procent is bekend met het verbredingsthema duurzame 
producten). 
 
Figuur 3.17 Bekendheid van MJA2 bedrijven met het verbredingsthema duurzame producten (n=190), 
percentage goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 3.18 toont de stand van zaken rond duurzame producten in 2004 bij de verschillende MJA2-
branchegroepen. Hier valt vooral op dat er grote verschillen zijn tussen de branchegroepen, waardoor het voor 
dit thema moeilijk is om algemene uitspraken te doen over de voortgang. De branchegroep asfalt, cement, glas, 
kalkzandsteen en keramiek investeert op grote schaal in duurzame producten (58 procent investeert, slechts 5 
procent is niet actief met dit thema). Eenderde van de bedrijven (32 procent) in de branchegroep textiel, rubber, 
kunststof, papier, afval  investeert in duurzame producten. Duidelijk minder actief zijn bedrijven in de andere 
branchegroepen. Hier is het beeld dat ongeveer 15 procent investeert, 15 tot 25 procent budget heeft vrijgemaakt, 
5 tot 25 procent plannen heeft, en 7 tot 10 procent een visie heeft ontwikkeld. Bij deze branchegroepen heeft 42 
tot 51 procent nog geen concrete initiatieven ontplooid. 
 
Figuur 3.18 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij MJA2-bedrijven  
(n=198) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame producten zich bij MJA2-bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 3.19 
toont, zien ook bij dit thema veel MJA2-bedrijven kansen voor de implementatie. Tussen de 41 en 67 procent 
verwacht de komende tijd een toename van CO2-besparingen door investeringen in duurzame producten.  
 
Figuur 3.19 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij MJA2-bedrijven 
(n=184) 
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Aan MJA2-bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via investeringen 
in duurzame producten. De meeste genoemde redenen zijn van technische (32 procent) of financiële (31 procent) 
aard. Een kwart van de MJA2- bedrijven (25 procent) noemt ‘andere’ dan deze oorzaken. Hieronder zijn veel 
bedrijven die zeggen zelf geen producten te vervaardigen en bedrijven die zeggen dat er geen behoefte bij de 
klant is aan dit soort productinnovaties. 
 
Figuur 3.20 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via duurzame 
producten?  (n=95) 
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Aan bedrijven die investeren in duurzame producten is gevraagd naar het belangrijkste knelpunt hierbij. Een 
kwart van de bedrijven noemt technische knelpunten. Een evengrote groep wijst op organisatorische problemen 
of op financiële knelpunten (niet afgebeeld in figuur, n=39).  



 

 34

3.9 Novem VT-producten 
 
Deze paragraaf  behandelt de bekendheid, tevredenheid en het gebruik van de volgende Novem VT-producten: 
 
• Levencyclus Energie Systeem Scan 
• All in MJA scan (AIMS) 
• Financiële ondersteuning ketenprojecten 
• Energiek (kwartaalblad) 
• Energie Innovatie Scan  
• Duurzame Energie Scan 
• Congressen 
• Electronische nieuwsbrief VT 
• Workshops 
• website m.b.t. Verbredingsthema's 
• Ondersteuning Energiebesparingsplan (EBP) 
 
Aan de MJA2-bedrijven is gevraagd om één of meer Novem VT-producten te noemen, om zo de spontane 
bekendheid met Novem VT-producten te meten. Uit figuur 3.21 komt naar voren dat de meeste MJA2-bedrijven 
(83 procent) wel een of meer VT-producten kunnen noemen als hen hiernaar wordt gevraagd. In vier van de vijf 
branchegroepen is de spontane bekendheid van Novem VT-producten groter dan 75 procent. De enige 
uitzondering hierop is de branchegroep asfalt, cement, glas, kalkzandsteen en keramiek, waar de spontane 
bekendheid van Novem VT-producten in 2004 63 procent bedraagt. 
 
Figuur 3.21 Spontane bekendheid Novem VT-producten per branchegroep  (n=198) 
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Ook is gevraagd naar het gebruik van Novem VT-producten in 2003. Figuur 3.22 geeft hiervan een overzicht per 
product. Twee Novem producten springen er duidelijk uit: de EBP-ondersteuning en de Novem VT-website. 
Beide producten zijn in 2003 door ruim 70 procent van de MJA2-bedrijven gebruikt. Aan door Novem 
georganiseerde workshops is door 56 procent van de MJA2-bedrijven deelgenomen. De electronische VT-
nieuwsbrief is in 2003 door 51 procent van de MJA2-bedrijven geraadpleegd. Ruim 40 procent van de MJA2-
bedrijven heeft in 2003 een VT-congres bezocht. Andere Novem VT-producten zijn in 2003 door minder dan 20 
procent van de MJA2-bedrijven gebruikt. De Levenscyclus Energie Systeem Scan en de All in MJA Scan zijn in 
2003 door minder dan vijf procent van de MJA2-bedrijven gebruikt. 
 
Figuur 3.22 Gebruik van Novem VT-producten. Het percentage bedrijven dat in 2003 gebruik heeft gemaakt van 
Novem VT-producten  (n=198) 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Levencyclus Energie Systeem Scan

All in MJA scan

Financiele ondersteuning ketenprojecten

Energiek (kw artaalblad)

Energie Innovatie Scan 

Duurzame Energie Scan

Congressen

Electronische nieuw sbrief VT

Workshops

w ebsite m.b.t. Verbredingsthema's

Ondersteuning EBP

 



 

 36

Aan MJA2-bedrijven is gevraagd om een oordeel te geven over de kwaliteit van de bij hen bekende Novem VT-
producten. De respondenten konden elk product beoordelen op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor een 
zeer negatief oordeel en 5 voor een zeer positief oordeel. Figuur 3.23 geeft een overzicht van de resultaten van 
de beoordeling. Daarbij wordt per Novem VT-product het gemiddeld gepresenteerd. Uit de figuur komt naar 
voren dat de meeste VT-producten positief worden beoordeeld. Het meest positief zijn respondenten over de 
EBP-ondersteuning, de VT-workshops, de VT-website en de VT-congressen. Het minst positief is de 
beoordeling over de Levenscyclus Energie Systeem Scan en de All in MJA Scan. Kennelijk maakt onbekend ook 
onbemind.  
 
Figuur 3.23 Beoordeling kwaliteit Novem VT-producten (weergegevens is het gemiddelde oordeel op een schaal 
van 1 tot en met 5 waarbij: 1= zeer slecht en 5= zeer goed; n=196) 
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De Novem VT-producten kunnen in verschillende fasen van de VT-beleidsprocessen bij MJA2-bedrijven 
worden ingezet: voor het opstellen van plannen, ondersteuning bij de besluitvorming en bij de uitvoering van 
plannen. Aan MJA2-bedrijven is gevraagd om per product aan te geven voor welke fase het betreffende product 
vooral wordt gebruikt. Figuur 3.24 geeft een overzicht van de resultaten. Uit het onderzoek komt naar voren dat 
meer dan de helft van de MJA2-bedrijven de VT-producten vooral gebruikt bij het opstellen van plannen. Voor 
wat betreft de beleidsfasen waarin de producten worden ingezet doen zich geen grote verschillen voor tussen de 
verschillende VT-producten.  
 
Figuur 3.24 Gebruik van Novem VT-producten. Het percentage bedrijven dat in 2003 gebruik heeft gemaakt van 
Novem VT-producten  (n=196) 
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Aan de MJA2-bedrijven is ook gevraagd om los van de afzonderlijke VT-producten een oordeel te geven over 
het totale Novem VT-productenaanbod. De respondenten konden het productenaanbod beoordelen op vier 
aspecten: actualiteit, consistentie, toegankelijkheid en exclusiviteit. Elk aspect kon worden beoordeeld op een 
schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor een zeer negatief oordeel en 5 voor een zeer positief oordeel. Figuur 3.25 
geeft een overzicht van de resultaten van de beoordeling. Zoals uit figuur 3.24 blijkt wordt het Novem VT-
productenaanbod op drie van de vier aspecten zonder meer als positief beoordeeld. De actualiteit, consistentie en 
toegankelijkheid worden gemiddeld met een 3,4 of hoger beoordeeld. Alleen de exclusiviteit van het 
productenaanbod wordt duidelijk lager gewaardeerd (2,9). 
 
Figuur 3.25 Beoordeling van de totale Novem VT-productenaanbod op vier aspecten (weergegevens is het 
gemiddelde oordeel op een schaal van 1 tot en met 5 waarbij: 1= zeer slecht en 5= zeer goed; n=190) 
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Tenslotte is de MJA2-bedrijven om gevraagd om vier kwaliteitsaspecten van de dienstverlening van Novem-
medewerkers te beoordelen. Het ging hierbij om deskundigheid, klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en de 
snelheid van afhandeling. Uit figuur 3.26 komt naar voren dat de Novem VT-dienstverlening op al deze aspecten 
positief wordt beoordeeld. De deskundigheid van Novem wordt het meest gewaardeerd (3,7). Maar over ook de 
klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en de snelheid van afhandeling zijn de meeste MJA2-bedrijven tevreden.  
 
Figuur 3.26 Beoordeling van de vier kwaliteitsaspecten van Novem VT-dienstverlening  aan MJA2-bedrijven 
(weergegevens is het gemiddelde oordeel op een schaal van 1 tot en met 5 waarbij: 1= zeer slecht en 5= zeer 
goed; n=196) 
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3.10 Communicatie 
 
Een laatste aandachtspunt in dit hoofdstuk over MJA2-bedrijven betreft de communicatie tussen Novem en 
MJA2-bedrijven en tussen MJA2-bedrijven en andere partijen. Deze paragraaf behandelt in dat verband onder 
meer een beoordeling van het informatiegehalte van de verschillende communicatiekanalen en een beoordeling 
van de door Novem gebruikte media mix. 
 
Aan MJA2-bedrijven is gevraagd welke communicatiekanalen zij gebruiken om zich te informeren over VT-
thema’s. De vraag luidde als volgt: “Kunt u de volgende 6 mediakanalen rangschikken naar de mate waarin uw 
bedrijf het afgelopen jaar via dit medium informatie van Novem heeft ontvangen? Een 1 betekent zeer weinig 
informatie, een 6 betekent zeer veel informatie.” Uit figuur 3.27 komt naar voren dat MJA2-bedrijven de meeste 
informatie hebben ontvangen via schriftelijke communicatie (folders, brochures, brieven etc). Ook via de Novem 
VT-website, e-mail en de groepsbijeenkomsten ontvangen MJA2-bedrijven relatief veel informatie. Duidelijk 
minder informatie is via telefonische contacten en Novem bedrijfsbezoeken ontvangen.  
 
Figuur 3.27 Beoordeling van de totale hoeveelheid ontvangen informatie per communicatiekanaal (weergegeven 
is het gemiddelde oordeel op een schaal van 1 tot en met 6 waarbij: 1= zeer weinig informatie en 6= zeer veel 
informatie; n=197) 
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Aan alle MJA2-bedrijven is vervolgens gevraagd of deze media mix voldoet aan de verwachtingen. Zoals uit 
figuur 3.28 blijkt zijn vrijwel alle MJA2-bedrijven tevreden over de door Novem aangeboden mix van 
communicatiekanalen. 
 
Figuur 3.28 Voldoet de door Novem gekozen mix van communicatie media aan uw wensen? (n=197) 
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Tevens is aan alle MJA2-bedrijven gevraagd welk medium door Novem meer benut zou moeten worden in de 
communicatie over verbredingsthema’s. Figuur 3.29 geeft een overzicht van de antwoorden op deze vraag. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat MJA2-bedrijven niet van mening zijn dat Novem bepaalde 
communicatiekanalen meer moet benutten. Geen van de kanalen wordt door meer dan 10 procent van de MJA2-
bedrijven in dat verband genoemd. 
 
Figuur 3.29 Welk communicatie medium zou volgens uw bedrijf meer door Novem benut moeten worden? 
(n=177) 
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Novem is niet de enige partij die informatie verstrekt over verbredingsthema’s. Ook het rijk, provincies, 
gemeenten, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties kunnen bedrijven informeren over 
verbredingsthema’s. Aan de MJA2-bedrijven is gevraagd hoe actief deze partijen zijn bij het verstrekken van 
informatie over verbredingsthema’s. Uit figuur 3.30 komt naar voren dat MJA2-bedrijven vooral de branche-
organisaties zien als een actieve verstrekker van informatie over verbredingsthema’s. Bijna tweederde van de 
MJA2-bedrijven (59 procent) is van mening dat brancheorganisaties actief of zeer actief zijn in het verstrekken 
van informatie over verbredingsthema’s.  
 
Figuur 3.30 Hoe actief zijn de volgende partijen met het verstrekken van informatie in het algemeen over de 
verbredingthema’s in het afgelopen jaar? (n=192) 
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Ook is onderzocht welke ander partijen door MJA2-bedrijven worden geraadpleegd over verbredingsthema’s 
(figuur 3.31). Tweederde van de MJA2-bedrijven (67 procent) raadpleegt naast Novem ook de branche-
organisatie over verbredingsthema’s. Een kwart van de MJA2-bedrijven (23 procent) raadpleegt andere 
bedrijven. Een op de zes MJA2-bedrijven (17 procent) raadpleegt andere organisaties, vooral adviesbureaus. 
Overheidsorganisaties en universiteiten worden door minder dan tien procent van de MJA2 bedrijven over 
verbredingsthema’s geraadpleegd. Eén op de vijf MJA2-bedrijven heeft naast contacten met Novem geen 
contacten met andere organisaties over verbredingsthema’s.  
 
Als reden om andere organisaties over verbredingsthema’s te raadplegen geven MJA2-bedrijven op dat de 
informatie die zij dan ontvangen beter aansluit bij hun informatiebehoefte (49 procent) of praktischer is (29 
procent). Enkele bedrijven (6 procent) zeggen dat informatie van andere organisaties dan Novem actueler is (niet 
weergegeven in grafiek, n=152). 
 
Figuur 3.31 Welke organisaties (naast Novem) raadpleegt uw bedrijf? (n=198) 
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Aan de MJA2-bedrijven is gevraagd hoe zij de toegankelijkheid beoordelen van de informatie over 
verbredingsthema’s die zij via andere organisaties ontvangen. Figuur 3.32 geeft hiervan een overzicht. 
Tweederde van de MJA2-bedrijven beoordeeld de informatie van andere organisaties over verbredingsthema’s 
als toegankelijk of zeer toegankelijk. Een duidelijke uitschieter hierop is de branchegroep asfalt, cement, glas, 
kalkzandsteen en keramiek, waar vrijwel alle bedrijven de door andere organisaties ontvangen informatie als 
toegankelijk beoordelen. In de branchegroep voedings- en genotmiddelen wordt de informatie over 
verbredingsthema’s door andere organisaties in mindere mate als toegankelijk beoordeeld. 
 
Figuur 3.32 In welke mate is de informatie van deze organisaties voor uw bedrijf toegankelijk? (weergegeven: 
het percentage dat de informatie als toegankelijk of zeer toegankelijk beoordeeld; n=152) 
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Tenslotte is aan de MJA2-bedrijven gevraagd om te beoordelen in hoeverre het bevoegd gezag 
(vergunningverlenende overheden) rekening houdt met verbredingsthema’s (figuur 3.33). Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat meer dan driekwart van de MJA2-bedrijven ervaart dat het bevoegd gezag in de 
vergunningverlening en de handhaving niet of weinig rekening houdt met verbredingsthema’s. Tussen de MJA2-
branchegroepen doen zich hierbij geen grote verschillen voor. 
 
Figuur 3.33 In welke mate houdt het bevoegd gezag bij vergunningverlening en handhaving rekening met 
verbredingsthema’s? 
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Hoofdstuk 4: MJA1 
 
4.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een onderzoek onder MJA1-bedrijven naar de effecten van het door 
Novem uitgevoerde VT-beleid. In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over in totaal 270 bedrijven die de 
vragenlijst, hetzij telefonisch, hetzij via internet, hebben ingevuld.  
 
Tabel 4.1 Respons MJA1-bedrijven per branchegroep 
branche benaderd meegedaan %
MJA CBL supermarkten 19 5 26%
MJA NVB (Banken) 3 1 33%
MJA VVV (Verzekeraars) 11 4 36%
MJA Overige diensten 33 10 30%

 
MJA HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) 25 12 48%
MJA BVE (Beroepsonderw. en volw. educ.) 62 32 52%
MJA WO (Wetenschappelijk Onderwijs) 8 6 75%
MJA Onderwijs 95 50 53%

 
MJA ZORG (Intramurale gezondheidszorg) 388 167 43%
MJA Zorg 388 167 43%

 
MJA1 Asfaltindustrie 3 0 0%
MJA1 Bierbrouwerijen 2 0 0%
MJA1 Cacao 1 0 0%
MJA1 Chemie 18 5 28%
MJA1 Fijn-keramische industrie 3 0 0%
MJA1 Frisdrankenindustrie 1 1 100%
MJA1 Groenten-en Fruitverwerk Ind. 3 1 33%
MJA1 Grof-keramische Industrie 6 0 0%
MJA1 Kalkzandsteenindustrie 4 1 25%
MJA1 Koel- en Vrieshuizen 2 0 0%
MJA1 Metallurgische Industrie 1 0 0%
MJA1 MVO 3 0 0%
MJA1 Natwasserijen 4 1 25%
MJA1 Olie- en Gaswinningsindustrie 1 1 100%
MJA1 Oppervlaktebehandelende Ind. 47 20 43%
MJA1 Overige Industrie 9 3 33%
MJA1 Papier- en Kartonindustrie 2 2 100%
MJA1 Philips Nederland BV 2 0 0%
MJA1 Rubber- en Kunststof Industrie 2 1 50%
MJA1 Tapijtindustrie 1 0 0%
MJA1 Textielindustrie 2 1 50%
MJA1 Vleesindustrie 16 5 31%
MJA1 Zuivelindustrie 1 1 100%
MJA1 Industrie 134 43 32%

 

MJA 1 TOTAAL 650 270 42%
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Waar wij in dit hoofdstuk per branchegroep grafieken presenteren wordt een onderscheid gemaakt in de 
volgende groepen van MJA1-branchegroepen: 
• Onderwijs 
• Zorg 
• Overige diensten 
• Industrie 
 
Voor deze branchegroep-indeling is gekozen in overleg met Novem. In de industrie zijn relatief veel kleinere 
bedrijven aangeschreven (10-19 medewerkers). Voor onderwijs en overige diensten geldt dat zowel kleine, 
middelgrote als grotere bedrijven en instellingen zijn aangeschreven. In het onderwijs zijn veel instellingen 
aangeschreven met 200-499 medewerkers. In de branchegroep zorg is over het algemeen het hoofd technische 
dienst benaderd voor deelname aan het onderzoek. In de branchegroep industrie is veelal de directeur 
aangeschreven. 
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4.2 Bekendheid met VT-beleid 

 
Aan MJA1-bedrijven is de vraag voorgelegd in hoeverre het bedrijf met bekend is met de term 
‘verbredingsthema’s’. Uit het onderzoek komt naar voren dat 14 procent van de MJA1-bedrijven zegt goed of 
zeer goed bekend te zijn met VT (figuur 4.1). Wat opvalt is dat VT-bekendheid bij industrie met 25 procent 
aanmerkelijk  groter is dan bij de andere branchegroepen.  
 
Figuur 4.1 Bekendheid van MJA1-bedrijven met het EZ-VT beleid (n=230. 
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4.3 Doelrealisatie 
 
Met behulp van de AIDA-systematiek kan gerapporteerd worden over de mate van VT-doelrealisatie bij MJA1-
bedrijven. AIDA maakt een onderscheid in vijf VT-stadia:  
 
A VT-investeringen gedaan 
B  VT-budget aanwezig 
C  VT-plannen aanwezig 
D VT-visie aanwezig 
E  Geen visie of beleid 
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Figuur 4.2 geeft voor elk van de vier verbredingsthema’s de verdeling van de MJA1-bedrijven op de AIDA-
schaal. De grafiek laat zien dat 43 procent van de MJA1-bedrijven in 2004 reeds investeert in duurzame energie. 
Een even groot deel van de MJA1-bedrijven heeft plannen klaarliggen.  
 
Het thema duurzame bedrijventerreinen laat een heel ander beeld zien. Dertien procent van de bedrijven 
investeert in dit thema. Een klein deel van de bedrijven heeft uitgewerkte plannen of een visie op duurzame 
bedrijventerreinen ontwikkeld. Ruim driekwart van de bedrijven heeft nog geen stappen gezet. Het grote aantal 
bedrijven dat niets doet met dit thema wordt waarschijnlijk verklaard doordat lang niet alle MJA1-bedrijven op 
een bedrijventerrein zijn gevestigd, zodat dit thema niet voor alle MJA1-bedrijven relevant is.  
 
Figuur 4.2 Stadium van VT-ontwikkeling bij MJA2-bedrijven (n=198) 
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Van de MJA1-bedrijven investeert 27 procent in het thema optimalisatie transport logistiek en ketens. Een 
beperkt deel van de MJA1-bedrijven (7 procent) heeft wel plannen op papier, maar nog geen budget. Een kleine 
groep (zo’n vier procent) heeft wel al een visie ontwikkeld, maar deze nog niet uitgewerkt in een plan. 
Tweederde van de MJA1-bedrijven is nog niet actief met optimalisatie transport logistiek en ketens.  
 
Het vierde verbredingsthema is duurzame producten. Een kwart van de MJA1-bedrijven (28 procent) investeert 
reeds in dit thema. Minder dan vijf procent van de MJA1-bedrijven heeft een visie of plannen op het 
verbredingsthema Duurzame Producten. Ruim de helft is niet actief bezig met het thema duurzame producten. 
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4.4 Oriëntatie stakeholders 
 
Stakeholders, zoals aandeelhouders of leveranciers, maar ook overheden en branche-organisaties, kunnen 
invloed uitoefenen op de mate waarin verbredingsthema’s worden opgepakt door MJA1-bedrijven. Per thema 
kan zowel de aard als de omvang van deze invloed verschillen. Wat betreft de aard van de invloed kunnen 
stakeholders de oriëntatie op verbredingsthema’s zowel bevorderen als belemmeren. Wat betreft de omvang, kan 
de invloed groot of klein zijn. 
 
Aan de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen is per thema de vraag voorgelegd welke stakeholder de 
toepassing van het verbredingsthema het meest stimuleerde en welke stakeholder de toepassing het meest 
belemmerde.  
 
Tabel 4.1 Welke van de volgende partijen stimuleert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=161) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=75) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=90) 

Duurzame 
producten (n=118) 

Aandeelhouders 0% 4% 10% 4%
Leveranciers 22% 9% 9% 18%
Afnemers 2% 3% 6% 9%
Gemeente 7% 17% 13% 7%
Provincie 1% 3% 4% 1%
Rijk 34% 17% 17% 27%
Branche 12% 12% 6% 12%
Anders 22% 35% 36% 22%
Totaal 100% 100% 100% 100%

 
Tabel 4.1 geeft een beeld welke stakeholders, in de perceptie van MJA1-bedrijven de toepassing van VT het 
meest stimuleren. Wat opvalt is dat per verbredingsthema andere stakeholders worden genoemd. Duurzame 
energie en optimalisatie transport, logistiek en ketens wordt volgens de MJA1-bedrijven het meest bevorderd 
door het rijk. Ook leveranciers stimuleren MJA1-bedrijven in het kader van duurzame energie. Bij duurzame 
bedrijventerreinen spelen naast het rijk de gemeente en de brancheorganisatie ook een stimulerende rol. 
Investeren in duurzame producten wordt het meest door het rijk en door leveranciers gestimuleerd.  
 
In de categorie ‘anders’ noemen MJA1-bedrijven vaak de eigen directie, of Novem als de stakeholder die VT het 
meest stimuleert. Per saldo zijn het rijk, de leveranciers en gemeenten de belangrijkste stakeholders als het gaat 
om het stimuleren van verbredingsthema’s. 
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Tabel 4.2 laat zien welke stakeholders, volgens de MJA1-bedrijven, de toepassing van VT het meest 
belemmeren. Ook hier verschilt het beeld per verbredingsthema. Investeren in duurzame energie wordt volgens 
de MJA1-bedrijven het meest belemmerd door de rijksoverheid, die ook al genoemd is als de stakeholder die dit 
thema het meest stimuleert. Duurzame bedrijventerreinen worden eveneens belemmerd door het rijk en de 
brancheorganisaties. Hier is de categorie ‘anders’ opvallend groot. Sommige MJA1-bedrijven melden hier dat zij 
geen belemmering ondervinden. Optimalisatie van transport, logistiek en ketens en duurzame producten worden 
het sterkst tegengewerkt door afnemers, gevolgd door het rijk. Ook bij duurzame producten wordt het rijk het 
meest genoemd als partij die MJA1-bedrijven het meest belemmert. 
 
 Tabel 4.2 Welke van de volgende partijen belemmert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=95) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=46) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=44) 

Duurzame producten 
(n=70) 

Aandeelhouders 7% 4% 2% 6%
Leveranciers 10% 2% 2% 9%
Afnemers 2% 9% 23% 14%
Gemeente 3% 4% 14% 6%
Provincie 4% 4% 0% 1%
Rijk 52% 17% 18% 34%
Branche 1% 11% 5% 6%
Anders 25% 48% 36% 24%
Totaal 100% 100% 100% 100%
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Aan de MJA1-bedrijven in het onderzoek is ook de vraag voorgelegd of men vindt dat de (rijks-)overheid 
verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële stimuleringsregelingen. Figuur 4.3 geeft een overzicht 
van de antwoorden per branchegroep. Van de MJA1-bedrijven is 90 procent van mening dat het rijk 
verbredingsthema’s onvoldoende financieel stimuleert. In de branchegroepen industrie en overige diensten vindt 
driekwart van de bedrijven dat het rijk verbredingsthema’s onvoldoende stimuleert. In de branchegroep 
onderwijs vindt elk bedrijf/instelling dat de rijksoverheid onvoldoende financiële impulsen geeft om 
investeringen in verbredingsthema’s te stimuleren. 
 
Figuur 4.3 Heeft uw bedrijf de indruk dat de overheid verbredingthema’s voldoende bevordert door financiële 
stimuleringsregelingen? (n=139) 
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4.5 Duurzame energie 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame energie. Eerst wordt ingegaan 
op de bekendheid van MJA1-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin MJA1-
bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
MJA1-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame energie. Figuur 
4.4 geeft het percentage bedrijven dat goed of zeer goed bekend is met dit thema. Gemiddeld over alle 
branchegroepen is 50 procent van de MJA1-bedrijven goed of zeer goed bekend met duurzame energie. Tussen 
de branchegroepen doen zich wel verschillen voor maar deze zijn niet groot. Bij industrie is dit thema het minst 
bekend: 43 procent is goed of zeer goed bekend met duurzame energie. Bij de branchegroep zorg is duurzame 
energie het best bekend. Hier zegt 52 procent van de bedrijven goed of zeer goed bekend te zijn met dit thema. 
 
Figuur 4.4 Bekendheid van MJA1-bedrijven met het verbredingsthema duurzame energie (n=247), percentage 
goed of zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame energie. 
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Zijn er grote verschillen tussen de branchegroepen als het gaat om de vraag of MJA1-bedrijven investeren in 
duurzame energie? Figuur 4.5 geeft een beeld van de verschillen tussen branchegroepen bij de implementatie 
van duurzame energie. Uit het onderzoek blijkt het volgende. Zoals hiervoor al is getoond, heeft een minderheid 
van de MJA1-bedrijven al geïnvesteerd in dit verbredingsthema. Figuur 4.5 laat zien dat er tussen de 
branchegroepen geen grote verschillen zijn in de implementatie van dit MJA2-thema. In de branchegroep 
overige dienstverlening is het aandeel MJA1-bedrijven dat niet actief is met het dit thema het grootst (meer dan 
25%). 
 
Figuur 4.5 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij MJA1-bedrijven (n=270) 
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Figuur 4.6 geeft een beeld van de door MJA1-bedrijven verwachte ontwikkeling van de implementatie van 
duurzame energie per branchegroep. Opvallend is dat in alle branchegroepen het aandeel bedrijven dat verwacht 
dat het aandeel van duurzame energie in de totale energieconsumptie stabiel blijft ongeveer even groot is als het 
aandeel bedrijven dat denkt dat het aandeel duurzame energie in de totale energieconsumptie zal toenemen. Dit 
ondanks het gegeven dat de meeste bedrijven plannen hebben om te investeren in duurzame energie. Bedrijven 
in de branchegroepen onderwijs en zorgen verwachten vaker dat het aandeel duurzame energie zal toenemen.  
 
Figuur 4.6 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij MJA1-bedrijven (n=233) 
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Aan MJA1-bedrijven is gevraagd wat de belangrijkste reden is om geen duurzame energie in te kopen. Figuur 
4.7 geeft een beeld van de antwoorden op deze vraag. De meeste bedrijven (26 procent) zeggen dat financiële 
motieven de doorslag geven om niet (geheel of gedeeltelijk) over te schakelen op duurzame energie. Veertig 
procent van de bedrijven noemt andere redenen om niet op duurzame energie over te schakelen. Sommige 
bedrijven plegen binnenkort nieuwbouw. Voor andere bedrijven is een omschakeling naar eigen zeggen niet 
rendabel in verband met een beperkt energiegebruik.  
 
Figuur 4.7 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen duurzaam gas of duurzame warmte inkoopt?  
(n=69) 
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Aan de MJA1-bedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van duurzame 
energie. Hier noemen de meeste MJA1-bedrijven (52 procent) financiële knelpunten. Een kwart noemt andere 
problemen. Sommige bedrijven zeggen dat het onzeker is hoe prijzen op de energiemarkt zich ontwikkelen. 
Andere bedrijven noemen de ondoorzichte toelevanciers/energiemarkt. 
 
Figuur 4.8 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren bij de 
implementatie van duurzame energie installaties?  (n=98) 
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4.6 Duurzame bedrijventerreinen 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. Eerst 
wordt ingegaan op de bekendheid van MJA1-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate 
waarin MJA1-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA1-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame 
bedrijventerreinen. Figuur 4.9 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is ongeveer een 
kwart van de MJA1-bedrijven goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema. De branchegroep 
industrie is het meest bekend met dit thema (46 procent). Bedrijven in de branchegroepen overige diensten en 
onderwijs zijn minder bekend met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen.   
 
Figuur 4.9 Bekendheid van MJA1-bedrijven met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen (n=216), 
percentage goed of zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. 
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Zoals we hiervoor al toonden, is het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen het minst ontwikkeld. 
Figuur 4.10 toont in 2004 de stand van zaken voor de verschillende MJA1-branchegroepen. Rond driekwart van 
de MJA-bedrijven heeft nog geen initiatieven ontplooit op dit thema. Zoals al eerder gezegd heeft dit gedeeltelijk 
te maken met het gegeven dat er bedrijven in de steekproef zitten voor wie dit verbredingsthema niet relevant is 
omdat de bedrijven niet op een bedrijventerrein gevestigd zijn. In de branchegroepen industrie, zorg en 
onderwijschemie is op geringe schaal (tot 15 procent) ervaring met duurzame bedrijventerreinen. 
 
Figuur 4.10 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij MJA1-
bedrijven (n=270) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame bedrijventerrein zich bij MJA1-bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 
4.11 laat zien zijn er slechts beperkte verschillen tussen de branchegroepen als het gaat om de toekomstige 
ontwikkelingen van duurzame bedrijventerreinen. Voor alle branchegroepen geldt dat meer dan tweederde van 
de bedrijven verwacht dat er in de toekomst niet meer in duurzame bedrijventerreinen geinvesteerd zal worden. 
Ongeveer een kwart van de MJA1-bedrijven verwacht een toename in de investeringen in duurzame 
bedrijventerreinen. In de industrie verwacht ruim een derde van de bedrijven meer investeringen in duurzame 
bedrijventerreinen.  
 
Figuur 4.11 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij MJA1-bedrijven 
(n=204) 
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Aan MJA1-bedrijven is gevraagd waarom zij niet samenwerken op het thema duurzame bedrijventerreinen. 
Organisatorische redenen worden veel genoemd om niet in duurzame bedrijventerreinen te investeren. Daarnaast 
wordt ook relatief vaak wet- en regelgeving genoemd. Uit het onderzoek komt niet duidelijk naar voren welke 
specifieke wetten en regels het investeren in dit thema belemmert. Andere redenen om niet te investeren in dit 
thema worden door MJA1-bedrijven weinig genoemd. In de categorie anders vinden wij vooral bedrijven die 
niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd. 
 
Figuur 4.12 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf niet samenwerkt op het thema duurzame 
bedrijventerreinen?  (n=149) 
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4.7 Optimalisatie transport, logistiek en ketens 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en 
ketens. Eerst wordt ingegaan op de bekendheid van MJA1-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij 
de mate waarin MJA1-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA1-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Figuur 4.13 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is 
ongeveer een derde van de MJA1-bedrijven (31 procent) goed of zeer goed op de hoogte van dit 
verbredingsthema. Evenals bij twee hiervoor besproken verbredingsthema’s zijn de verschillen tussen de 
branchegroepen  zorg en onderwijs klein. De branchegroep overige industrie is het meest bekend met het 
verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens (67 procent). Ook bedrijven in de industrie zijn 
relatief goed bekend met dit thema (44 procent). 
 
Figuur 4.13 Bekendheid van MJA1-bedrijven met het verbredingsthema duurzame optimalisatie transport, 
logistiek en ketens (n=206), percentage goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 4.14 toont de stand van zaken rond optimalisatie transport, logistiek en ketens  in 2004 voor de 
verschillende MJA1-branchegroepen. Hierbij valt gelijk op dat de er tussen de branchegroepen aanzienlijke 
verschillen bestaan. In de branchegroepen industrie en overige diensten heeft bijna de helft van de bedrijven 
reeds investeringen in het verbredingthema optimalisatie transport, logistiek en ketens gedaan. Ongeveer een 
vijde van de bedrijven in de branchegroep overige diensten heeft plannen . In de branchegroepen zorg en 
onderwijs hebben de meeste bedrijven (tot 80 procent voor de branchegroep onderwijs) nog geen initiatieven 
rond dit thema ontplooid.  
 
Figuur 4.14 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
MJA1-bedrijven  (n=270) 
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Hoe zal het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens zich bij MJA1-bedrijven ontwikkelen? 
Zoals figuur 4.15 toont, zien veel MJA1-bedrijven kansen voor de implementatie van dit verbredingsthema. 
Tussen de 22 (branchegroep onderwijs) en 50 procent (branchegroep overige diensten) verwacht de komende tijd 
een toename van CO2-besparingen door investeringen in optimalisatie transport, logistiek en ketens. In de 
branchegroepen zorg, onderwijs en industrie verwacht het merendeel dat de komende tijd CO2 besparingen door 
het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens stabiel zullen blijven. 
 
Figuur 4.15 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
MJA1-bedrijven (n=208) 
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Aan MJA1-bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Veel bedrijven (41 procent) noemen organisatorische knelpunten. Nog meer 
bedrijven (50 procent) wijzen op ‘andere’ knelpunten.  Een veelgenoemde ‘andere’ reden om niet in 
optimalisatie transport, logistiek en ketens  te investeren is dat vervoer is uitbesteed en er geen sprake is van 
eigen transport.  
 
Figuur 4.16 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens?  (n=101) 
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4.8 Duurzame producten 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame producten. Eerst wordt 
ingegaan op de bekendheid van MJA1-bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin 
MJA1-bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan MJA1-bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame producten. 
Figuur 4.17 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. In totaal is ruim een derde van de MJA1-
bedrijven (37 procent) goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. De bekendheid van dit 
verbredingthema is bij de branchegroepen overige diensten, zorg en onderwijs nagenoeg gelijk. Bedrijven in de 
branchegroep industrie geven vaker aan (62 procent) (zeer) goed bekend te zijn met het verbredingsthema 
duurzame producten. 
  
Figuur 4.17 Bekendheid van MJA1-bedrijven met het verbredingsthema duurzame producten (n=206), 
percentage goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 4.18 toont de stand van zaken rond duurzame producten in 2004 bij de verschillende MJA1-
branchegroepen. Hier valt vooral op dat er verschillen zijn tussen de branchegroepen, waardoor het voor dit 
thema moeilijk is om algemene uitspraken te doen over de voortgang. De branchegroep industrie investeert 
aanzienlijk in duurzame producten (44 procent investeert, ongeveer een derde is niet actief met dit thema). 
Eenderde van de bedrijven (30 procent) in de branchegroep overige diensten  investeert in duurzame producten. 
Minder actief zijn bedrijven in de branchegroepen zorg en onderwijs. Hier is het beeld dat ongeveer 25 procent 
investeert. Bij deze branchegroepen heeft 58 tot 64 procent nog geen concrete initiatieven ontplooid. 
 
Figuur 4.18 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij MJA1-bedrijven  
(n=270) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame producten zich bij MJA1-bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 4.19 
toont, zien ook bij dit thema veel MJA1-bedrijven kansen voor de implementatie, met name de branchegroep 
industrie. Tussen de 36 en 83 procent verwacht de komende tijd een toename van CO2-besparingen door 
investeringen in duurzame producten.  
 
Figuur 4.19 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij MJA1-bedrijven 
(n=206) 
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Aan MJA1-bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via investeringen 
in duurzame producten. De meest genoemde reden is van financiële  (23 procent) aard. Veel bedrijven (36 
procent) noemen ‘andere’ dan deze oorzaken.  Een veelgenoemede ‘andere’ reden is dat het bedrijf/instelling 
zelf niet produceert. 
 
Figuur 4.20 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via duurzame 
producten?  (n=82) 
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4.9 Omgevingsinvloeden 
 
Aan de MJA1-bedrijven is gevraagd om één of meer Novem VT-producten te noemen, om zo de spontane 
bekendheid met Novem VT-producten te meten. Uit figuur 4.21 komt naar voren dat de helft van de MJA1-
bedrijven (54 procent) wel één of meer VT-producten kan noemen als hen hiernaar wordt gevraagd.  
 
Figuur 4.21 Spontane bekendheid Novem VT-producten (n=270) 
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Novem is niet de enige partij die informatie verstrekt over verbredingsthema’s. Ook het rijk, provincies, 
gemeenten, branche-organisaties en maatschappelijke organisaties kunnen bedrijven informeren over 
verbredingsthema’s. Aan de MJA1-bedrijven is gevraagd hoe actief deze partijen zijn bij het verstrekken van 
informatie over verbredingsthema’s. Uit figuur 4.22 komt naar voren dat MJA1-bedrijven geen van de partijen 
zien als een actieve vertrekker van informatie over verbredingsthema’s. Een kwart van de MJA1-bedrijven (25 
procent) is van mening dat branche-organisaties actief of zeer actief zijn in het verstrekken van informatie over 
verbredingsthema’s. Brancheorganisaties zijn hiermee in de ogen van de MJA1-bedrijven het meest actief in het 
verstrekken van informatie over de verbredingthema’s in het afgelopen jaar. 
 
Figuur 4.22 Hoe actief zijn de volgende partijen met het verstrekken van informatie over de verbredingthema’s 
in het afgelopen jaar? (weergegeven: het percentage actief of zeer actief; n=199) 
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Tenslotte is aan de MJA1-bedrijven gevraagd om te beoordelen in hoeverre het bevoegd gezag 
(vergunningverlenende overheden) rekening houdt met verbredingsthema’s (figuur 4.23). Uit dit onderzoek komt 
naar voren dat meer dan 80 procent van de MJA1-bedrijven ervaart dat het bevoegd gezag in de 
vergunningverlening en de handhaving niet of weinig rekening houdt met verbredingsthema’s.   
 
Figuur 4.23 In welke mate houdt het bevoegd gezag bij vergunningverlening en handhaving rekening met 
verbredingsthema’s? 
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Hoofdstuk 5: Benchmarkbedrijven 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het deelonderzoek bij Benchmarkbedrijven. Bedrijven met een hoger 
energiegebruik dan 0,5 PJ  per jaar en een wens om in het kader van een convenant afspraken te maken met de 
overheid, dienen zich in principe aan te sluiten bij het convenant Benchmarking energie efficiency. In dit 
hoofdstuk worden uitspraken gedaan over in totaal 21bedrijven die de vragenlijst telefonisch, hetzij via internet, 
het zij schriftelijk hebben ingevuld. Vanwege het, absoluut gezien, geringe aantal enquêtes zullen de resultaten 
niet worden uitgesplitst naar branches of branchegroepen. 
 
 
5.2 Bekendheid met VT-beleid 
 
Aan de bedrijven is de vraag voorgelegd in hoeverre in welke mate zij bekend zijn met verbredingsthema’s . Uit 
het onderzoek komt naar voren dat de helft van de bedrijven (50 procent) goed of zeer goed bekend is met VT 
(figuur 5.1).  
 
Figuur 5.1: Bekendheid van bedrijven met het EZ-VT beleid (n=21. 
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5.3 Doelrealisatie 
Met behulp van de AIDA-systematiek kan gerapporteerd worden over de mate van VT-doelrealisatie bij 
bedrijven. AIDA maakt een onderscheid in vijf VT-stadia:  
 
A. VT-investeringen gedaan 
B. VT-budget aanwezig 
C. VT-plannen aanwezig 
D. VT-visie aanwezig 
E. Geen visie of beleid 
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Figuur 5.2 geeft per verbredingsthema de verdeling van de bedrijven op de AIDA-schaal. De grafiek laat zien dat 
10 procent van de bedrijven in 2004 investeert in duurzame energie. Tweederde van de bedrijven (67 procent) 
heeft plannen klaarliggen voor duurzame energie.  
 
Het thema duurzame bedrijventerreinen laat een ander beeld zien. Tweederde van de benchmarkbedrijven 
investeert reeds in het thema duurzame bedrijventerreinen. Ongeveer 15 procent van de bedrijven is niet actief 
bezig met dit verbredingsthema.  
 
Van de bedrijven in de steekproef investeert 62 procent in het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek 
en ketens. Een kwart van de bedrijven (24 procent) heeft wel plannen op papier, maar nog geen budget. Een op 
de zeven bedrijven  (14 procent) is niet actief met het verbredingsthema optimalisatie transport logistiek en 
ketens.  
 
Het vierde verbredingsthema is duurzame producten. Bijna tweederde bedrijven (62 procent) investeert reeds in 
dit thema. Vijf procent heeft budget gereserveerd, zonder reeds te investeren. Negentien procent heeft 
uitgewerkte plannen klaarliggen. Eén op de tien benchmarkbedrijven is niet actief met het thema duurzame 
producten. 
 
Figuur 5.2 Stadium van VT-ontwikkeling bij benchmarkbedrijven (n=21) 
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5.4 Oriëntatie stakeholders 
 
Stakeholders, zoals aandeelhouders of leveranciers, maar ook overheden en branche-organisaties, kunnen 
invloed uitoefenen op de mate waarin verbredingsthema’s worden opgepakt door bedrijven. Per thema kan zowel 
de aard als de omvang van deze invloed verschillen. Wat betreft de aard van de invloed kunnen stakeholders de 
oriëntatie op verbredingsthema’s zowel bevorderen als belemmeren. Wat betreft de omvang, kan de invloed 
groot of klein zijn. 
 
Ook aan de bedrijven die aan dit deelonderzoek deelnamen is per thema de vraag voorgelegd welke stakeholder 
de toepassing van het verbredingsthema het meest stimuleert en welke stakeholder de toepassing het meest 
belemmert.  
 
Tabel 5.2 Welke van de volgende partijen stimuleert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=18) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=17) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=17) 

Duurzame 
producten (n=19) 

Aandeelhouders 0% 24% 18% 16% 
Leveranciers 0% 0% 0% 0% 
Afnemers 11% 0% 24% 37% 
Gemeente 11% 18% 6% 0% 
Provincie 11% 18% 12% 11% 
Rijk 22% 18% 24% 16% 
Branche 11% 12% 12% 11% 
Anders 33% 12% 6% 11% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 5.2 geeft een beeld welke stakeholders, in de perceptie van bedrijven de toepassing van VT het meest 
stimuleren. Duurzame energie wordt volgens de bedrijven het meest bevorderd door het rijk, maar ook door 
afnemers, gemeenten, de provincie en brancheorganisaties. Duurzame bedrijventerrein worden voor alle drie 
overheidslagen (gemeenten, provincies en rijk) gestimuleerd. Optimalisatie van transport, logistiek en ketens 
wordt naast aandeelhouders bevorderd door het rijk en afnemers. Investeringen in het thema duurzame producten 
worden vooral gestimuleerd door afnemers. 
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Tabel 5.3 laat zien welke stakeholders, volgens de bedrijven, de toepassing van VT het meest belemmeren. 
Investeren in duurzame energie wordt, volgens de bedrijven het meest belemmerd door de aandeelhouders. Het 
thema duurzame bedrijventerreinen wordt door meerdere partijen belemmerd. Aandeelhouders, gemeente en 
provincie worden even vaak genoemd. De thema’s optimalisatie van transport, logistiek en ketens en duurzame 
producten worden het sterkst tegengewerkt door afnemers.  
 
 Tabel 5.3 Welke van de volgende partijen belemmert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=13) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=10) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=10) 

Duurzame producten 
(n=14) 

Aandeelhouders 23% 20% 10% 21% 
Leveranciers 0% 0% 0% 0% 
Afnemers 15% 10% 30% 29% 
Gemeente 8% 20% 10% 0% 
Provincie 8% 10% 0% 0% 
Rijk 15% 20% 0% 14% 
Branche 0% 0% 0% 0% 
Anders 31% 20% 50% 36% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 

 
Aan de bedrijven in het onderzoek is ook de vraag voorgelegd of men vindt dat de (rijks-)overheid 
verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële stimuleringsregelingen (figuur 5.3). Een derde van de 
bedrijven is van mening dat het rijk verbredingsthema’s voldoende financieel stimuleert. Tweederde van de 
bedrijven is van mening dat het rijk verbredingsthema’s onvoldoende financieel stimuleert. 
 
Figuur 5.3 Heeft uw bedrijf de indruk dat de overheid verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële 
stimuleringsregelingen? (n=20) 
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5.5 Duurzame energie 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame energie. Eerst wordt ingegaan 
op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin bedrijven actief zijn 
met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
De bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame energie. Figuur 5.4 
geeft het percentage bedrijven dat goed of zeer goed bekend is met dit thema. Tweederde van de bedrijven (65 
procent)  van de bedrijven is (zeer) goed bekend met het verbredingsthema duurzame energie. Een klein deel van 
de benchmarkbedrijven (5 procent) is slecht bekend met dit thema. 
 
Figuur 5.4 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame energie (n=19) 
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Figuur 5.5 geeft een beeld van de door bedrijven verwachte ontwikkeling van de implementatie van duurzame 
energie. Zestig procent van de benchmarkbedrijven verwacht dat het aandeel van duurzame energie in de totale 
energieconsumptie stabiel blijft. Veertig procent verwacht een toename van duurzame energie.  
 
Figuur 5.5 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij benchmarkbedrijven (n=20) 
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Aan bedrijven is gevraagd wat de belangrijkste reden is om geen duurzame energie in te kopen. Figuur 5.6 geeft 
een beeld van de antwoorden op deze vraag. De benchmarkbedrijven zeggen dat financiële motieven de doorslag 
geven om niet (geheel of gedeeltelijk) over te schakelen op duurzame energie.  
 
Figuur 5.6 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen duurzaam gas of duurzame warmte inkoopt?  
(n=2) 
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Aan de bedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van duurzame energie. 
Hier noemen de meeste bedrijven (67 procent) financiële knelpunten.  
 
Figuur 5.7 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren bij de 
implementatie van duurzame energie installaties?  (n=15) 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

anders

organisatorisch

w et- en regelgeving

financieel

technisch

 



 

 78

5.6 Duurzame bedrijventerreinen 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. Eerst 
wordt ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin 
bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. 
Figuur 5.8 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Tweederde van de benchmarkbedrijven is (zeer) 
goed op de hoogte van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen.  
 
Figuur 5.8 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen (n=21). 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

benchmarkbedrijven

zeer goed goed neutraal slecht zeer slecht
 

 
Hoe zal het verbredingsthema duurzame bedrijventerrein zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 5.9 laat 
zien dat meer dan tweederde van de bedrijven (70 procent) verwacht dat er in de toekomst meer in duurzame 
bedrijventerreinen geïnvesteerd zal worden. Nergens wordt een afname verwacht. Ongeveer een derde (30 
procent) verwacht geen toe- of afname.  
 
Figuur 5.9 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij 
benchmarkbedrijven (n=20) 
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Aan de bedrijven is gevraagd waarom zij niet samenwerken op het thema duurzame bedrijventerreinen (figuur 
5.10). Organisatorische redenen worden veel genoemd als oorzaak om niet in duurzame bedrijventerreinen te 
investeren (60 procent van de bedrijven noemt deze factor).  
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Figuur 5.10 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf niet samenwerkt op het thema duurzame 
bedrijventerreinen?  (n=5) 
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Aan de bedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de samenwerking in het kader van 
duurzame bedrijventerreinen. Er worden in dit kader verschillende knelpunten genoemd, zowel financieel, 
juridisch als organisatorisch van aard (figuur 5.11).  
 
Figuur 5.11 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren samenwerking in 
het kader van duurzame bedrijventerreinen?  (n=15) 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

anders

organisatorisch

w et- en regelgeving

financieel

technisch

 
 
 
 
 
 



 

 80

5.7 Optimalisatie transport, logistiek en ketens 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en 
ketens. Eerst wordt ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate 
waarin bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema optimalisatie transport, 
logistiek en ketens. Figuur 5.12 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Tweederde van de 
bedrijven (70 procent) is goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema.  
 
Figuur 5.12 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame optimalisatie transport, logistiek en 
ketens (n=19). 
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Hoe zal het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals 
figuur 5.13 toont, zien veel bedrijven kansen voor de implementatie van dit verbredingsthema. Tweederde van 
de bedrijven (63 procent) verwacht de komende tijd een toename van CO2-besparingen door investeringen in 
optimalisatie transport, logistiek en ketens. Geen enkel bedrijf verwacht een afname. 
 
Figuur 5.13 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
bedrijven (n=19) 
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Aan bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Bedrijven noemen hier financiële en organisatorische redenen. Ook wijzen 
bedrijven op ‘andere’ knelpunten.  
 
Figuur 5.14 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens?  (n=4) 
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Aan de benchmarkbedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van 
optimalisatie transport, logistiek en ketens. Er worden in dit kader verschillende knelpunten genoemd, maar zijn 
voornamelijk organisatorisch van aard (figuur 5.15).  
 
Figuur 5.15 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren bij de 
implementatie van optimalisatie transport logistiek en ketens?  (n=13) 
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5.8 Duurzame producten 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame producten. Eerst wordt 
ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin bedrijven 
actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame producten. Figuur 
5.16 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. In totaal is ruim driekwart van de bedrijven (76 
procent) goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. Minder dan vijf procent van de 
benchmarkbedrijven is slecht op de hoogte van dit thema. 
 
Figuur 5.16 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame producten (n=21). 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame producten zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 5.17 toont, zien 
ook bij dit thema veel bedrijven kansen voor de implementatie: 67 procent verwacht de komende jaren een 
toename van activiteiten op dit gebied. Er zijn geen benchmarkbedrijven die verwachten dat de activiteiten op dit 
gebied zullen afnemen. 
 
Figuur 5.17 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij bedrijven (n=21) 
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Aan bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via investeringen in 
duurzame producten. De meest genoemde reden is van financiële aard (50 procent) aard. Ook technische redenen 
worden genoemd (17 procent).  
 
Figuur 5.18 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via duurzame 
producten?  (n=6) 
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Aan de benchmarkbedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van het 
verbredingsthema duurzame producten. Er worden in dit kader verschillende knelpunten genoemd, maar zijn 
voornamelijk  technisch en financieel van aard (figuur 5.19).  
 
Figuur 5.19 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft bij de implementatie van 
duurzame producten?  (n=13) 
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5.9 Omgevingsinvloeden 
 
Naast Novem kunnen ook het rijk, provincies, gemeenten, branche-organisaties en maatschappelijke organisaties 
bedrijven informeren over verbredingsthema’s. Aan de bedrijven is gevraagd hoe actief deze partijen zijn bij het 
verstrekken van informatie over verbredingsthema’s.  
 
Uit figuur 5.20 komt naar voren dat bedrijven vooral de eigen brancheorganisatie als een actieve partij 
beoordelen: ruim veertig procent van de bedrijven noemt de brancheorganisatie als een partij die informatie 
verstrekt over verbredingsthema’s. Ook andere partijen als maatschappelijke organisaties en provincies worden 
door ongeveer een kwart van de benchmarkbedrijven genoemd.  
 
Figuur 5.20 Hoe actief zijn de volgende partijen met het verstrekken van informatie over de verbredingsthema’s 
in het afgelopen jaar? (weergegeven: het percentage actief of zeer actief) 
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Tenslotte is aan de bedrijven gevraagd om te beoordelen in hoeverre het bevoegd gezag (vergunningverlenende 
overheden) rekening houdt met verbredingsthema’s (figuur 5.21). Uit dit onderzoek komt naar voren dat meer 
dan 80 procent van de bedrijven ervaart dat het bevoegd gezag in de vergunningverlening en de handhaving niet 
of weinig rekening houdt met verbredingsthema’s.  
 
Figuur 5.21 In welke mate houdt het bevoegd gezag bij vergunningverlening en handhaving rekening met 
verbredingsthema’s? 
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Hoofdstuk 6: Overige bedrijven 
 
 
6.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het deelonderzoek bij bedrijven die niet aan MJA1 of MJA2 
deelnemen, de overige bedrijven. Dit zijn bedrijven die geen energie-efficiency convenant hebben ondertekend.  
In dit hoofdstuk worden uitspraken gedaan over in totaal 290 bedrijven die de vragenlijst, hetzij telefonisch, 
hetzij via internet hebben ingevuld.  
 
Waar wij in dit hoofdstuk per branchegroep grafieken presenteren wordt een onderscheid gemaakt in de 
volgende groepen van branchegroepen: 
• Voedings- en genotmiddelen 
• Bouwmaterialen, keramiek en glas 
• Chemie, olie, gas en metaal 
• Textiel rubber kunststof en papier 
• Natwasserijen, koel en vries, tankopslag 
• Machines en apparaten 
 
Tabel 6.1 Respons overige bedrijven per branchegroep 
branche benaderd meegedaan % 

  
Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 114 32 28% 
Voedings- en genotmiddelen 114 32 28% 

  
Vervaardiging van textiel en textielprodukten 32 7 22% 
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk 43 17 40% 
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 58 19 33% 
Vervaardiging van produkten van rubber en kunststof 71 21 30% 
Textiel rubber kunststof, papier en afval 204 64 31% 

  
Vervaardiging van chemische produkten 118 37 31% 
Vervaardiging van metalen in primaire vorm (en produkten) 23 10 43% 
Vervaardiging van transportmiddelen 48 18 38% 
Vervaardiging van meubels en van overige goederen n.e.g. 79 25 32% 
Chemie, olie, gas en metaal 268 90 34% 

  
Vervaardiging van glas, aardewerk, cement- en gipsprodukten 61 25 41% 
Bouwmaterialen, keramiek en glas 61 25 41% 

  
Vervaardiging van machines en apparaten 244 71 29% 
Machines en apparaten 244 71 29% 

  
Vervoer, opslag en communicatie 29 8 28% 
Natwasserijen, koel en vries en tankopslag 29 8 28% 

  

OVERIGE BEDRIJVEN TOTAAL 920 290 32% 
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Voor deze branchegroepindeling is gekozen in overleg met Novem. De bedrijven in de verschillende 
branchegroepen hebben gemiddeld 150 medewerkers. Uitzondering hierop zijn de branchegroepen chemie en 
natwasserijen/ koel en vries, opslag waar relatief meer mensen werken. In dit deelonderzoek is de bedrijfsleider, 
eigenaar of vestigingsmanager benaderd met het verzoek om deel te namen. 
 
De branchegroep natwasserijen, koel en vries, en tankopslag is met acht bedrijven een kleine groep in de 
steekproef. Daarom kunnen in de grafieken soms uitschieters optreden bij deze branchegroep. Hierdoor kunnen 
uitspraken over deze branchegroep niet worden gegeneraliseerd. 
 
 
6.2 Bekendheid met VT-beleid 
 
Aan de bedrijven is de vraag voorgelegd in hoeverre in welke mate zij bekend zijn met verbredingsthema’s . Uit 
het onderzoek komt naar voren dat één op de zes bedrijven (18 procent) goed of zeer goed bekend is met VT 
(figuur 6.1). De verbredingsthema’s zijn het meest bekend bij de branchegroep chemie, olie, gas, metaal, waar 
een kwart van de bedrijven (25 procent) goed tot zeer goed bekend is met VT. 
 
Figuur 6.1 Bekendheid van bedrijven met het EZ-VT beleid (n=290), percentage goed of zeer goed bekend met 
het VT-beleid. 
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6.3 Doelrealisatie 
Met behulp van de AIDA-systematiek kan gerapporteerd worden over de mate van VT-doelrealisatie bij 
bedrijven. AIDA maakt een onderscheid in vijf VT-stadia:  
A. VT-investeringen gedaan 
B. VT-budget aanwezig 
C. VT-plannen aanwezig 
D. VT-visie aanwezig 
E. Geen visie of beleid 
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Figuur 6.2 geeft per verbredingsthema de verdeling van de bedrijven op de AIDA-schaal. De grafiek laat zien dat 
29 procent van de bedrijven in 2004 reeds investeert in duurzame energie. Ruim de helft van de bedrijven (53 
procent) heeft plannen klaarliggen voor duurzame energie.  
 
Het thema duurzame bedrijventerreinen laat een ander beeld zien. Hoewel evenals bij duurzame energie 29 
procent investeert in duurzame bedrijventerreinen heeft slechts zeven procent concrete plannen uitgewerkt. Een 
groot deel van de bedrijven (60 procent) is niet actief bezig met dit verbredingsthema.  
 
Van de bedrijven in de steekproef investeert 52 procent in het verbredingsthema optimalisatie, transport logistiek 
en ketens. Twee procent heeft wel budget gereserveerd maar investeert nog niet. Een beperkt deel van de 
bedrijven (negen procent) heeft wel plannen op papier, maar nog geen budget. Een kleine groep (zo’n één 
procent) heeft wel al een visie ontwikkeld, maar deze nog niet uitgewerkt in een plan. Een derde van de 
bedrijven is niet actief met het verbredingsthema optimalisatie transport logistiek en ketens.  
 
Het vierde verbredingsthema is duurzame producten. De helft van de bedrijven (52 procent) investeert reeds in 
dit thema. Drie procent heeft budget gereserveerd, zonder reeds te investeren. Twaalf procent heeft uitgewerkte 
plannen klaarliggen. Vier procent heeft een visie ontwikkeld op het verbredingsthema Duurzame Producten. 
Ongeveer eenderde (29 procent) is niet actief met het thema duurzame producten. 
 
Figuur 6.2 Stadium van VT-ontwikkeling bij overige bedrijven (n=290) 
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6.4 Oriëntatie stakeholders 
 
Stakeholders, zoals aandeelhouders of leveranciers, maar ook overheden en branche-organisaties, kunnen 
invloed uitoefenen op de mate waarin verbredingsthema’s worden opgepakt door bedrijven. Per thema kan zowel 
de aard als de omvang van deze invloed verschillen. Wat betreft de aard van de invloed kunnen stakeholders de 
oriëntatie op verbredingsthema’s zowel bevorderen als belemmeren. Wat betreft de omvang, kan de invloed 
groot of klein zijn. 
 
Ook aan de bedrijven die aan dit deelonderzoek deelnamen is per thema de vraag voorgelegd welke stakeholder 
de toepassing van het verbredingsthema het meest stimuleert en welke stakeholder de toepassing het meest 
belemmert.  
 
Tabel 6.2 Welke van de volgende partijen stimuleert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=193) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=147) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=188) 

Duurzame 
producten (n=200) 

Aandeelhouders 10% 12% 38% 20%
Leveranciers 19% 3% 9% 2%
Afnemers 3% 2% 20% 41%
Gemeente 15% 33% 2% 2%
Provincie 3% 6% 1% 3%
Rijk 22% 8% 5% 14%
Branche 15% 14% 8% 10%
Anders 14% 23% 17% 10%
Totaal 100% 100% 100% 100%

 
Tabel 6.2 geeft een beeld welke stakeholders, in de perceptie van bedrijven de toepassing van VT het meest 
stimuleren. Duurzame energie wordt volgens de bedrijven het meest bevorderd door het rijk en door 
leveranciers. Duurzame bedrijventerrein worden voor door gemeenten gestimuleerd. Optimalisatie van transport, 
logistiek en ketens wordt bevorderd door aandeelhouders en afnemers. Investeringen in het thema duurzame 
producten worden vooral gestimuleerd door afnemers. 
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Tabel 6.3 laat zien welke stakeholders, volgens de bedrijven, de toepassing van VT het meest belemmeren. 
Investeren in duurzame energie wordt volgens de bedrijven het meest belemmerd door de aandeelhouders. Het 
thema duurzame bedrijventerreinen wordt eveneens vooral belemmerd door aandeelhouders. Optimalisatie van 
transport, logistiek en ketens wordt het sterkst tegengewerkt door afnemers. Hetzelfde geldt voor duurzame 
producten, die door afnemers ook het meest gestimuleerd worden. 
 
Tabel 6.3 Welke van de volgende partijen belemmert uw bedrijf het meest om VT toe te passen? 

 Duurzame energie 
(n=115) 

Duurzame 
bedrijventerreinen 
(n=74) 

Optimalisatie transport 
logistiek en ketens 
(n=98) 

Duurzame producten 
(n=111) 

Aandeelhouders 31% 19% 13% 10%
Leveranciers 8% 7% 8% 19%
Afnemers 9% 5% 42% 42%
Gemeente 7% 10% 3% 1%
Provincie 7% 10% 0% 1%
Rijk 17% 12% 17% 18%
Branche 2% 4% 1% 1%
Anders 20% 34% 15% 8%
Totaal 100% 100% 100% 100%
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Aan de bedrijven in het onderzoek is ook de vraag voorgelegd of men vindt dat de (rijks-)overheid 
verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële stimuleringsregelingen. Figuur 6.3 geeft een overzicht 
van de antwoorden per branchegroep. Van de bedrijven is 86 procent van mening dat het rijk verbredingsthema’s 
onvoldoende financieel stimuleert. In de branchegroepen voedings- en genotmiddelen vindt driekwart van de 
bedrijven dat het rijk verbredingsthema’s onvoldoende stimuleert. In de andere branchegroepen vindt meer dan 
80 procent dat verbredingsthema’s onvoldoende gestimuleerd worden.  
 
Figuur 6.3 Heeft uw bedrijf de indruk dat de overheid verbredingsthema’s voldoende bevordert door financiële 
stimuleringsregelingen? (n=199) 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

machines en apparaten

natw asserijen, koel- en
vrieshuizen, tankopslag

textiel, rubber, kunststof,
papier, afval

chemie, olie, gas, metaal

bouw , keramiek, glas

voedings- en
genotmiddelen

Ja Nee
 



 

 93

6.5 Duurzame energie 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame energie. Eerst wordt ingegaan 
op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin bedrijven actief zijn 
met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
De bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame energie. Figuur 6.4 
geeft het percentage bedrijven dat goed of zeer goed bekend is met dit thema. Gemiddeld over alle 
branchegroepen is 53 procent van de bedrijven goed of zeer goed bekend met duurzame energie. Tussen de 
branchegroepen doen zich verschillen voor in de bekendheid met dit verbredingsthema. De branchegroep bouw, 
keramiek en glas is het minst bekend met het verbredingsthema duurzame energie: 38 procent zegt goed of zeer 
goed met dit thema bekend te zijn. In de branchegroep chemie, olie, gas en metaal is de bekendheid met het 
thema duurzame energie het grootst. Van de bedrijven in deze branchegroep is 61 procent goed of zeer goed 
bekend met het thema.  
 
Figuur 6.4 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame energie (n=274), percentage goed of 
zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame energie. 
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Figuur 6.5 geeft een beeld van de verschillen tussen branchegroepen bij de implementatie van duurzame energie. 
In de branchegroep textiel, rubber, kunststof, papier en afval heeft 40 procent geïnvesteerd in duurzame energie. 
Zij lopen daarmee voorop. In andere branchegroepen heeft 19 tot 30 procent in duurzame energie geïnvesteerd. 
De meeste bedrijven die nog niet geïnvesteerd hebben, beschikken wel al over concrete plannen. Het betreft 
gemiddeld zo’n 60 procent van de bedrijven. Grote verschillen tussen de branchegroepen doen zich niet voor. 
Het percentage bedrijven dat niets doet met duurzame energie varieert van 11 procent (textiel, rubber, kunststof, 
papier en afval) tot 25 procent (natwasserijen, koel- en vrieshuizen en tankopslag). 
 
Figuur 6.5 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij bedrijven (n=290) 
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Figuur 6.6 geeft een beeld van de door bedrijven verwachte ontwikkeling van de implementatie van duurzame 
energie per branchegroep. In vrijwel alle branchegroepen wordt verwacht dat het aandeel van duurzame energie 
in de totale energieconsumptie stabiel blijft of stijgt. Daarbij zijn bedrijven in de branchegroep textiel, rubber, 
kunststof, papier, en afval en in de branchegroep machines en apparaten iets minder optimistisch dan de 
bedrijven in andere branchegroepen. Gemiddeld over alle branchegroepen verwacht 32 procent een toename van 
duurzame energie.  
 
Figuur 6.6 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame energie bij bedrijven (n=233) 
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Aan bedrijven is gevraagd wat de belangrijkste reden is om geen duurzame energie in te kopen. Figuur 6.7 geeft 
een beeld van de antwoorden op deze vraag. De meeste bedrijven (35 procent) zeggen dat financiële motieven de 
doorslag geven om niet (geheel of gedeeltelijk) over te schakelen op duurzame energie. Een derde van de 
bedrijven (32 procent) noemt andere redenen om niet op duurzame energie over te schakelen. Sommige 
bedrijven plegen binnenkort nieuwbouw: zij zijn onbekend met het fenomeen, zijn zelfvoorziend, hebben het 
nooit aangeboden gekregen of zitten vast aan lopende contracten.  
 
Figuur 6.7 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen duurzaam gas of duurzame warmte inkoopt?  
(n=77) 
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Aan de bedrijven is ook gevraagd wat het belangrijkste knelpunt is bij de implementatie van duurzame energie. 
Hier noemen de meeste bedrijven (49 procent) financiële knelpunten. Eén op de zes bedrijven (18 procent) 
noemt andere problemen, vooral dat het moeilijk toepasbaar blijkt in het bedrijf.  
 
Figuur 6.8 Wat is het belangrijkste knelpunt dat uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft ervaren bij de 
implementatie van duurzame energie installaties?  (n=98) 
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6.6 Duurzame bedrijventerreinen 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. Eerst 
wordt ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin 
bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. 
Figuur 6.9 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is ongeveer de helft van de 
bedrijven (43 procent) goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema. Bekendheid met duurzame 
bedrijventerrein is het hoogst in de branchegroep chemie, olie, gas, metaal (56 procent is goed of zeer goed 
bekend met dit thema) en het laagst in de branchegroep natwasserijen, koel- en vrieshuizen, tankopslag (13 
procent is goed of zeer goed bekend met dit thema).  
 
Figuur 6.9 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen (n=268), 
percentage goed of zeer goed bekend met het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen. 
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Zoals we hiervoor al toonden, is het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen het minst ontwikkeld. 
Figuur 6.10 toont in 2004 de stand van zaken voor de verschillende branchegroepen. Tussen de 10 en 40 procent 
van de bedrijven in de verschillende branchegroepen investeren in duurzame bedrijventerreinen. In de 
branchegroepen machines en apparaten, chemie, olie, gas, metaal en textiel, rubber, kunststof, papier en afval 
wordt het meest in dit thema geïnvesteerd (29 tot 37 procent is actief). Wat verder opvalt is dat geen van de 
branchegroepen veel aandacht besteed aan planvorming: men doet het of men doet het niet. Mede daardoor zijn 
er veel bedrijven die helemaal niet actief zijn op dit thema. Voor een deel heeft dit te maken met het gegeven dat 
dit verbredingsthema alleen relevant is voor bedrijven die op een bedrijventerrein zijn gevestigd. 
 
Figuur 6.10 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij bedrijven 
(n=290) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame bedrijventerrein zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 6.11 laat 
zien zijn er verschillen tussen de branchegroepen als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen van duurzame 
bedrijventerreinen. Voor alle branchegroepen geldt dat meer dan tweederde van de bedrijven (39 procent) 
verwacht dat er in de toekomst meer in duurzame bedrijventerreinen geïnvesteerd zal worden. Vrijwel nergens 
wordt een afname verwacht. De meerderheid (60 procent) verwacht geen toe- of afname. De branchegroepen 
waar men het meest optimistisch is over de toekomst van het thema duurzame bedrijventerreinen zijn bouw, 
keramiek en glas en chemie, olie, gas en metaal. Hier verwacht respectievelijk 46 en 51 procent van de bedrijven 
een toename van activiteiten op dit thema. 
 
Figuur 6.11 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame bedrijventerreinen bij bedrijven 
(n=269) 
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Aan de bedrijven is gevraagd waarom zij niet samenwerken op het thema duurzame bedrijventerreinen (figuur 
6.12). Belemmerende regelgeving wordt veel genoemd als oorzaak om niet in duurzame bedrijventerreinen te 
investeren (28 procent van de bedrijven noemt deze factor). Technische, financiële of organisatorische redenen 
blijken relatief weinig voor te komen. Veel bedrijven noemen als andere redenen om niet samen te werken op dit 
thema, dat zij niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd. 
 
Figuur 6.12 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf niet samenwerkt op het thema duurzame 
bedrijventerreinen?  (n=141) 
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6.7 Optimalisatie transport, logistiek en ketens 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en 
ketens. Eerst wordt ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate 
waarin bedrijven actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema optimalisatie transport, 
logistiek en ketens. Figuur 6.13 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. Gemiddeld is de helft van 
de bedrijven (49 procent) goed of zeer goed op de hoogte van dit verbredingsthema. Bij drie branchegroepen is 
de bekendheid van dit thema duidelijk groter. Het betreft de branchegroepen voedings- en genotmiddelen, bouw, 
keramiek, glas en chemie, olie, gas, metaal. In deze branchegroepen is meer dan 60 procent van de bedrijven 
bekend met optimalisatie transport, logistiek en ketens.  
 
Figuur 6.13 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens 
(n=269), percentage goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 6.14 toont de stand van zaken rond optimalisatie transport, logistiek en ketens  in 2004 voor de 
verschillende branchegroepen. Hierbij valt gelijk op dat de er tussen de branchegroepen aanzienlijke verschillen 
bestaan. De  branchegroepen bouw, keramiek en glas, voedings- en genotmiddelen en natwasserijen, koel- en 
vrieshuizen, tankopslag zijn het meest actief met dit thema. Meer dan 60 procent heeft reeds in dit thema 
geïnvesteerd. Met name de branchegroep machines en apparaten blijft hier duidelijk bij achter (37 procent 
investeert in dit thema). Evenals bij het thema duurzame bedrijventerreinen valt ook hier op dat bedrijven weinig 
aan planvorming doen: men is actief of juist niet. 
 
Figuur 6.14 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame optimalisatie transport, logistiek en 
ketens bij bedrijven  (n=270) 
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Hoe zal het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals 
figuur 6.15 toont, zien veel bedrijven kansen voor de implementatie van dit verbredingsthema. Tussen 45 en 71 
verwacht de komende tijd een toename van CO2-besparingen door investeringen in optimalisatie transport, 
logistiek en ketens.  
 
Figuur 6.15 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens bij 
bedrijven (n=268) 
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Aan bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens. Veel bedrijven (48 procent) noemen organisatorische knelpunten. Ook wijzen veen 
bedrijven (39 procent) op ‘andere’ knelpunten.  Een veelgenoemde ‘andere’ reden om niet in optimalisatie 
transport, logistiek en ketens te investeren is dat vervoer is uitbesteed en er geen sprake is van eigen transport.  
 
Figuur 6.16 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via optimalisatie 
transport, logistiek en ketens?  (n=87) 
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6.8 Duurzame producten 
 
Deze paragraaf behandelt een aantal aspecten van het verbredingsthema duurzame producten. Eerst wordt 
ingegaan op de bekendheid van bedrijven met dit thema. Vervolgens beschrijven wij de mate waarin bedrijven 
actief zijn met dit thema, de verwachte ontwikkelingen en de knelpunten.  
 
Aan bedrijven is gevraagd in welke mate zij bekend zijn met het verbredingsthema duurzame producten. Figuur 
6.17 toont de resultaten van de antwoorden op deze vraag. In totaal is ruim een de helft van de bedrijven (60 
procent) goed of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. Tussen de branchegroepen loopt de mate van 
bekendheid met dit thema uiteen van 50 procent tot 67 procent.  
  
Figuur 6.17 Bekendheid van bedrijven met het verbredingsthema duurzame producten (n=272), percentage goed 
of zeer goed bekend met dit verbredingsthema. 
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Figuur 6.18 toont de stand van zaken rond duurzame producten in 2004 bij de verschillende branchegroepen. 
Hier valt vooral op dat er grote verschillen zijn tussen de branchegroepen, waardoor het voor dit thema moeilijk 
is om algemene uitspraken te doen over de voortgang. De branchegroep bouw, keramiek, glas is zeer actief met 
duurzame producten: bijna driekwart (72 procent) investeert in dit verbredingsthema. In de branchegroep 
natwasserijen, koel- en vrieshuizen, tankopslag investeert een minderheid van de bedrijven (25 procent) in 
duurzame producten. 
 
Figuur 6.18 Stadium van ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij bedrijven  (n=290) 
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Hoe zal het verbredingsthema duurzame producten zich bij bedrijven ontwikkelen? Zoals figuur 6.19 toont, zien 
ook bij dit thema veel bedrijven kansen voor de implementatie: 60 procent verwacht de komende jaren een 
toename van activiteiten op dit gebied. Tussen de branchegroepen doen zich wel verschillen voor. De hiervoor 
genoemde branchegroepen die al actief zijn op dit thema verwachten vaker een toename dan bedrijven in de 
branchegroepen die weinig activiteiten ontplooien rondom duurzame producten.  
 
Figuur 6.19 Verwachte ontwikkeling van het verbredingsthema duurzame producten bij bedrijven (n=270) 
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Aan bedrijven is gevraagd waarom zij geen vermindering van CO2-emissies realiseren via investeringen in 
duurzame producten. De meest genoemde reden is van technische aard (36 procent). Ook organisatorische (22 
procent) en technische redenen (17 procent) worden betrekkelijk vaak genoemd. Een kwart van de bedrijven (26 
procent) noemt ‘andere’ dan deze oorzaken, zoals onvoldoende vraag bij afnemers en onvoldoende kennis bij het 
bedrijf. Veel bedrijven geven ook aan dat dit thema niet relevant is voor het bedrijf omdat er geen tastbare 
producten gemaakt worden.  
 
Figuur 6.20 Wat is de belangrijkste reden waarom uw bedrijf geen CO2-vermijding realiseert via duurzame 
producten?  (n=82) 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

anders

organisatorisch

w et- en regelgeving

financieel

technisch

 
 



 

 110

6.9 Omgevingsinvloeden 
 
Naast Novem kunnen ook het rijk, provincies, gemeenten, branche-organisaties en maatschappelijke organisaties 
bedrijven informeren over verbredingsthema’s. Aan de bedrijven is gevraagd hoe actief deze partijen zijn bij het 
verstrekken van informatie over verbredingsthema’s.  
 
Uit figuur 6.21 komt naar voren dat bedrijven vooral de eigen branche-organisatie als een actieve partij 
beoordelen: eenderde van de bedrijven noemt de branche-organisatie als een partij die informatie verstrekt over 
verbredingsthema’s. Andere partijen worden aanmerkelijk minder vaak genoemd.  
 
Figuur 6.21 Hoe actief zijn de volgende partijen met het verstrekken van informatie over de verbredingsthema’s 
in het afgelopen jaar? (weergegeven: het percentage actief of zeer actief; n=270) 
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Tenslotte is aan de bedrijven gevraagd om te beoordelen in hoeverre het bevoegd gezag (vergunningverlenende 
overheden) rekening houdt met verbredingsthema’s (figuur 6.22). Uit dit onderzoek komt naar voren dat meer 
dan 80 procent van de bedrijven ervaart dat het bevoegd gezag in de vergunningverlening en de handhaving niet 
of weinig rekening houdt met verbredingsthema’s. Tussen de branchegroepen doen zich in dit opzicht geen grote 
verschillen voor.  
 
Figuur 6.22 In welke mate houdt het bevoegd gezag bij vergunningverlening en handhaving rekening met 
verbredingsthema’s? 
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Hoofdstuk 7 
Bevoegd gezag Wet Milieubeheer, branche-organisaties en  Novem   
 
 
7.1 Inleiding 
 
In het kader van de nulmeting beleidseffectbepaling en klanttevredenheid voor MJA2 Verbredingsthema’s is een 
schriftelijke vragenlijst uitgezet onder brancheorganisaties en het bevoegd gezag (gemeenten en provincies). 
Voor deze doelgroepen is slechts van belang de klanttevredenheid te meten, waardoor de vragenlijst ten opzichte 
van de bedrijven is ingekort. Ten behoeve van een gap-analyse is ook 10 medewerkers van Novem gevraagd 
naar hun perceptie van de klanttevredenheid. Dit is gebeurd met een spiegelende vragenlijst ten opzichte van de 
brancheorganisaties.  
 
Zoals vermeld zijn de drie doelgroepen benaderd met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek door een 
schriftelijke vragenlijst in te vullen. Brancheorganisaties, provincies, gemeenten en Novemmedewerkers die na 1 
maand nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek is nogmaals telefonisch gevraagd de vragenlijst 
ingevuld te retourneren. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de respons.  
 
Tabel 7.1 Respons per doelgroep 

Doelgroep verstuurd retour Respons 

Brancheorganisaties 27 17 62% 

Provincies 12 8 75% 

Gemeenten 27 19 70% 

Novem-medewerkers 10 10 100% 

 
De onderwerpen waarover vragen zijn gesteld kunnen worden samengevat worden in vijf thema’s: 
Effecten MJA, Bekendheid en knelpunten verbredingsthema’s, dienstverlening Novem, producten Novem en 
communicatie. In dit hoofdstuk zullen de resultaten per thema worden besproken. 
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7.2 Effecten MJA 
 
Het kenmerk van een verbredingthema is dat energie efficiency niet slechts binnen maar ook buiten de 
bedrijfspoort van een individueel bedrijf gerealiseerd wordt. Aan het bevoegd gezag en de Novemmedewerkers 
is gevraagd in welke mate bedrijven in de toekomst op deze wijze energie efficiency kunnen realiseren (figuur 
7.1). Ruim driekwart van de Novemmedewerkers is van mening dat bedrijven in (zeer) hoge mate VT’s kunnen 
realiseren. Provincies, maar vooral gemeenten zijn minder vaak van mening dat bedrijven in de toekomst energie 
efficiency door verbredingsthema’s kunnen realiseren.  
 
Figuur 7.1 Percentage dat verwacht dat bedrijven in de toekomst in (zeer) hoge mate energie efficiency kunnen 
realiseren. 

0% 25% 50% 75% 100%

Gemeenten

Provincies

Novem

 



 

 114

In het kader van het VT beleid adviseert Novem gemeenten en provincies over milieuvergunningen en 
handhaving. Wij vroegen het bevoegd gezag of zij door adviezen van Novem betere vergunningen kan 
formuleren en of zij dit door de adviezen van Novem dit efficiënter kan doen. Ook is gevraagd of het bevoegd 
gezag deze milieuvergunningen beter en efficiënter kan handhaven door de adviezen van Novem (figuur 7.2).  
 
Ongeveer tweederde van de gemeenten is van mening dat de adviezen van Novem resulteren in betere en 
efficiëntere vergunningverlening. Een beperkt deel (een kwart) van de gemeenten verwacht dat de handhaving 
door de  adviezen van Novem beter en efficiënter wordt. In de ogen van provincies zijn de adviezen van Novem 
minder bruikbaar. Een kwart van de provincies is van mening dat de adviezen van Novem leiden tot betere en 
efficiëntere vergunningverlening en handhaving. Toch is slechts een zeer klein deel van de gemeenten en 
provincies (minder dan 15 procent) bereid te betalen voor Novem producten en activiteiten (niet in figuur 
weergegeven). 
 
Figuur 7.2 Percentage eens /zeer eens dat vergunningen en handhaving door adviezen Novem beter en efficiënter 
worden. 
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7.3 Bekendheid en knelpunten Verbredingsthema’s 
 
Aan het bevoegd gezag is spontaan de vraag voorgelegd welke verbredingsthema’s men kent. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 7.2. De meeste respondenten kennen wel één of meer verbredingsthema’s. Respondenten 
die werkzaam zijn bij een gemeente melden echter ook een aantal keer dat zij het begrip Verbredingthema’s niet 
kennen. 
 

Tabel 7.2 Welke verbredingsthema’s kent u? 
Gemeenten Provincies 

• duurzame bedrijventerreinen, duurzame producten/energie • beperken brandstof, minder grondstoffengebruik, 

energiezuinigere producten en verlengen levensduur producten 

• duurzame energie, duurzame bedrijventerreinen, optimalisatie 

transport, optimalisatie product 

• dematerialisatie, ketenbeheer, logistiek 

• duurzame energie, energiezuinige product ontwikkeling • duurzame energie, energiezuinig productontwikkeling 

• duurzame producten, duurzame energie, duurzame 

bedrijventerreinen, optimalisatie transport 

• duurzame energie, energiezuinige productontwikkeling, 

verkeer en vervoersmanagement, duurzame bedrijfsterreinen 

• duurzame productontwikkeling duurzame energietoepassingen 

zoals zonne- of windenergie 

• duurzame energie, ketenbeheer 

• energiebesparing, waterbesparing, vervoersmanagement, 

afvalbeperking 

• duurzame energie, transport/logistiek, duurzame 

productontwikkeling 

• energiebesparing/-efficientie, grondstoffenbesparingen, 

vervoersmanagement, afvalstoffenreductie/ -scheiding 

• productketenbenadering, samenwerking op bedrijfsterreinen 

• energiezuinige productontwikkeling, duurzame energie schn. • verkeer & vervoer / transportefficiency, duurzame 

bedrijventerreinen, grondstoffen / ketenbeheer, duurzame 

energie 

• energiezuinige productontwikkeling duurzame energie  

• handel in restwarmte, duurzame bedrijfsterreinen, 

mobiliteitsplan -> woon-werkverkeer 

 

• Kan geen specifieke thema's noemen  

• kent het begrip verbredingthema’s niet  

• kent het begrip verbredingthema’s niet  

• kent het begrip verbredingthema’s niet ( "de relatie tussen 

deze term en de inhoud was niet direct duidelijk. Uiteraard 

wordt wel met de thema's gewerkt") 

 

• levenscyclus analyses (LCA's), duurzame energie  

• vervoer, grondstoffenverbruik  
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Ook aan Novemmedewerkers is gevraagd of zij bekend zijn met de verschillende verbredingthema’s, zie tabel 
7.3. De bekendheid van de verbredingsthema’s is onder Novemmedewerkers hoog.  
 

Tabel 7.3 Bekendheid verbredingthema’s Novemmedewerkers 
Thema’s % bekendheid 

Verbredingsthema’s algemeen 90 

Duurzame energie 100 

Duurzame Bedrijventerreinen 100 

Optimalisatie transport en logistiek 90 

Duurzame producten 80 
 
Aan het bevoegd gezag en de brancheorganisaties is gevraagd welke knelpunten men in het algemeen ziet bij de 
realisatie van energie efficiency door toepassing van de verbredingthema’s. Aan de brancheorganisaties is 
daarnaast gevraagd welke knelpunten men ziet per verbredingthema. 
 
Tabel 7.4 geeft een opsomming van de knelpunten die het bevoegd gezag en de brancheorganisaties in het 
algemeen zien bij verbredingthema’s. Het bevoegd gezag noemt vaak knelpunten als onvoldoende kennis en 
capaciteit. Brancheorganisaties zien de opbrengsten vs. de kosten als een algemeen knelpunt bij de realisatie van 
energie efficiency. 
 
Tabel 7.4 Knelpunten bij de verbredingthema’s in het algemeen 
Gemeenten 
(te) hoge kosten voor energieonderzoek, bedrijven hebben nauwelijks inzicht in hun energieverbruik, medewerkers v/h bevoegde gezag 

hebben te weinig kennis en/of ervaring met (concrete) energiebesparingmogelijkheden bij bedrijven. 

afhankelijkheid van andere partijen, afdwingbaarheid 

angst om afhankelijk te worden v.e. ander bedrijf, onkunde, geen stimulans van buitenaf, onduidelijke en strak fluctuerend overheidsbeleid 

draagvlak bij de bedrijven, niet alleen directie moet erachter staan, maar ook de mensen op de werkvloer 

FTE's 

haalbaarheid / binnen bedrijven 

het overtuigen van bedrijven zich hiervoor in te zetten 

niet vanuit MJA2, maar vanuit revitalisering (duurzame bedrijventerreinen) -> blijvende samenwerking is nog afwachten 

onbekend maakt onbemind, het wordt nog gezien als iets voor milieufreaks, kost veel meer dan het oplevert, denken velen 

ontbreken verplichtende regelgeving en sanctiemogelijkheden 

onwetendheid 

overtuigen van potentiële deelnemers 

Past niet binnen de Wet milieubeheer. Niet binnen Nederland op te lossen -> Europees -> Wereldniveau. Kennisgebrek: leren anders te 

kijken naar totstandkoming van product. 

te weinig capaciteit op de afdeling 

'ver van mijn bed'-principe 
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Vervolg tabel 7.4 

Provincies 

onduidelijkheid over de waardering van de inspanning binnen de systematiek van de Wet Milieubeheer  

gebrek aan inzicht in wat het oplevert / kan opleveren wat vooral hinderlijk is bij meekrijgen van bedrijven 

capaciteitsgebrek eigen personeel valt (nog) buiten de wettelijke bevoegdheid (WM) 

de Wet Milieubeheer, alleen de aandacht richten op energiebesparing, zie ook BMP's 

ec. omstandigheden. Bedrijven investeren minder/ niet in innovatie 

gebrek aan kennis, gebrek aan informatie van bedrijven onderling 

nog geen idee. Ik vind dit onderzoek nogal te vroeg. Met VT-thema's is nog niet gewerkt, dan wel invulling aan gegeven. 

uitwerking in vergunningverlening, tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven, inzicht in ketens etc. 

versnipperde uitvoering 

Brancheorganisaties 

beschikbaarheid van mensen en middelen 

Complexiteit onderwerp + aanspelen verkeerde functionarissen binnen het bedrijf = de standaard energie functionaris <- hij is dus NIET 

verantwoordelijk. WEL de Business manager 

de (on-)mogelijkheid om als schakel invloed uit te oefenen op het functioneren van andere schakels i/d keten 

de hoeveelheid overlevingsproblemen van dit moment (marktontwikkelingen, tarieven heffingen, intern. concurrentie) 

geringe (resterende) mogelijkheden tot energiebesparing in het algemeen, absolute afhankelijkheid van huidige productietechnologie 

heterogene bedrijfstak; mkb; tijd en personeel 

hoogte van investeringen in relatie met de terugverdientijd 

hygiëne van product en grondstof, ligging van de fabrieken 

implementatie in bedrijf gezien afhankelijkheid van partners in de keten 

organisatie door de keten heen en kosten versus opbrengsten op korte termijn negatief 

return on investment tijd 

toerekenen energiebesparing in de keten 

toerekening naar ketenpartijen 

verkrijgen van commitment van voldoende participanten 
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Aan de brancheorganisaties is ook gevraagd welke specifieke knelpunten zij zien bij de realisatie van de 
verschillende verbredingthema’s. De knelpunten die de brancheorganisaties hebben genoemd zijn weergegeven 
in tabel 7.5. 
 
Tabel 7.5 Knelpunten per verbredingsthema 

Duurzame energie 
aan land wordt groene stroom betrokken, zee niet 
de beperkte schaalgrootte v.d. MKB bedrijven 
evt. beschikbaar "groen aardgas" 
investeringen  
kosten versus opbrengsten 
onzekerheid omtrent financiële stim.reg. overheid 
vergunningverlening werkt gefrustreerd 
vergunningverlening, daarom bij aanbod marktconform 
Duurzame bedrijventerreinen 
afspraken maken en nakomen moeilijk 
een fabriek is niet zomaar te verhuizen 
geen combimogelijkheden 
het ontbreken van een leidende partij/onderneming 
huidige locatie bedr. (solitair in uiterwaarden) 
olie&gaswinning is niet op een bedrijventerrein 
organisatie 
sterk lokaal bepaald 
tijd voor overleg met andere partijen 
weinig opties 
Optimalisatie Transport Logistiek en Ketens 
commerciële aspecten spelen een rol 
de producent is opdrachtgever van Nekovri-bedrijven 
Gevestigde belangen zitten niet op verandering te wachten 
het bewustzijn van (korte) voordelen en traagheid 
moet nog blijken 
mogelijkheid realisering aanlegsteigers vaak belemmerd 
Nma 
organisatie 
verg.. op land eist vaak dat prod. water elders moet 
wel interessant, maar economisch gewicht gering 
Duurzame producten 
"modewensen" van de consument 
bereidheid tot deelname van alle ketenpartners 
hier goede mogelijkheden/marktacceptatie 
onze produktie install. zijn gemaakt voorn. staal 
prod. worden meer ontwikkeld in samenwerking met afnemers. 
toerekenen in de keten 
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7.4 Dienstverlening Novem 
 
In de vragenlijst is een aantal vragen gesteld over producten en activiteiten van Novem in het kader van de 
verbredingthema’s. Zo zijn er vragen gesteld over de bekendheid en de frequentie van contact met Novem en de 
bekendheid met en oordeel over producten en diensten van Novem.  
 
Figuur 7.3 geeft inzicht in de bekendheid van Novem bij provincies en gemeenten. Ongeveer driekwart van de 
respondenten is goed tot zeer goed bekend met de organisatie Novem. Ongeveer tweederde van de gemeenten en 
provincies die deel hebben genomen aan het onderzoek geeft aan contact met Novem te hebben over 
verbredingsthema’s. Gemeenten hebben overigens frequenter contact met Novem over de verbredingsthema’s 
dan provincies (figuur 7.4). Meer dan de helft van de gemeenten heeft minimaal één keer per kwartaal contact 
met Novem. Een kwart van de provincies heeft minimaal vier keer per jaar overleg met Novem (figuur 7.5). 
 
Figuur 7.3 Bekendheid met Novem (percentage (zeer) goed) 
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Figuur 7.4 Contact met Novem, percentages 
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Figuur 7.5 Frequentie contact met Novem (minimaal 1 keer per kwartaal) 
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Belang en kwaliteit dienstverleningsaspecten medewerkers 
Aan het bevoegd gezag, brancheorganisaties en de Novemmedewerkers is gevraag hoe belangrijk zij 
verschillende aspecten van dienstverlening vinden bij medewerkers van een organisatie die bedrijven helpt bij 
het realiseren van energie efficiency. Respondenten konden hier het belang aangeven op een vijfpuntsschaal (1= 
zeer onbelangrijk, 2=onbelangrijk, 3=neutraal, 4=belangijk en 5= zeer belangrijk). Figuur 7.6 geeft de resultaten 
weer. Snelheid, Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid van medewerkers wordt door de respondenten belangrijk 
gevonden. Deskundigheid van medewerkers wordt zeer belangrijk gevonden. De verschillen tussen bevoegd 
gezag, Novemmedewerkers en brancheorganisaties in het belang van de verschillende dienstverleningsaspecten 
is beperkt. 
 
Figuur 7.6 Belang dienstverleningsaspecten (1= zeer onbelangrijk, 5= zeer belangrijk). 
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 121

Nadat gevraagd is wat het belang is van de verschillende dienstverleningsaspecten bij de medewerkers is ook 
gevraagd hoe dit bij de Novemmedewerkers wordt gewaardeerd (figuur 7.7). De respondenten konden een 
oordeel geven op een vijfpuntsschaal (1=zeer slecht, 2=slecht, 3=neutraal, 4=goed en 5=zeer goed). Op deze 
manier is belang en waardering goed met elkaar te vergelijken. De deskundigheid en klantvriendelijkheid van de 
Novemmedewerkers wordt goed gewaardeerd. De bereikbaarheid en snelheid van afhandeling wordt neutraal tot 
goed gewaardeerd. Gemiddeld beoordelen brancheorganisaties de dienstverlening van Novemmedewerkers iets 
hoger dan het bevoegd gezag en de Novemmedewerkers zelf.  
 
Figuur 7.7 Oordeel dienstverleningsaspecten (1= zeer slecht, 5= zeer goed). 
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7.5 Producten Novem 
 
Aan het bevoegd gezag en aan de brancheorganisaties is een lijst met producten en activiteiten van Novem 
voorgelegd. Eerst is gevraagd welke producten en diensten bekend zijn. Aansluitend is over de producten en 
diensten die bekend zijn een oordeel gevraagd.   
 
In figuur 7.8 is weergeven welk deel van de respondenten bekend is met producten en activiteiten van Novem. 
Adviezen over milieuvergunningen per MJA bedrijf, Workshops en Congressen/Seminars zijn diensten van 
Novem in het MJA2-VT beleid die het meest bekend zijn (bij meer dan 50 procent van de respondenten). De 
overige diensten zijn minder goed bekend.  
 
Figuur 7.8 Bekendheid Novem producten/diensten MJA2 –VT beleid 
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Het oordeel van de respondenten over de bij hen bekende diensten en producten is in figuur 7.9 weergegeven. De 
respondenten konden een oordeel geven op een vijfpuntsschaal (1=zeer slecht, 2=slecht, 3=neutraal, 4=goed en 
5=zeer goed). De meeste activiteiten en producten van Novem worden gemiddeld tot goed beoordeeld. De 
beoordeling van Novemmedewerkers van de producten en diensten is vergelijkbaar met de beoordeling van 
provincies en gemeenten. 
 
Figuur 7.9 Oordeel over Novem producten/diensten MJA2 –VT beleid 
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Ook aan de brancheorganisaties is gevraagd welke producten van Novem zij kennen en hoe zij die producten 
waarderen (figuur 7.10 en 7.11). Algemene Novem ondersteuning, Financiële ondersteuning en Ondersteuning 
MJP is bij bijna alle brancheorganisaties bekend. Het product Duurzame energiescan, Levenscyclus energie 
scan, All in MJA Scan en Energiek is bij minder dan een kwart van de brancheorganisaties bekend. 
 
Figuur 7.10 Bekendheid van Novem producten bij brancheorganisaties 
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De brancheorganisaties die hebben aangegeven dat ze een product van Novem kennen, is hierover een oordeel 
gevraagd op een vijfpuntsschaal (1=zeer slecht, 2=slecht, 3=neutraal, 4=goed en 5=zeer goed). In figuur 7.11 
zijn de resultaten weergegeven. De brancheorganisaties beoordelen de producten van Novem over het algemeen 
goed. 
 
Figuur 7.11 Oordeel van brancheorganisaties over Novem producten/diensten MJA2 –VT beleid 
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Over het aanbod van producten en activiteiten die Novem in het kader van haar MJA2-VT beleid aanbiedt is de 
respondenten een viertal stellingen voorgelegd.  
• Het assortiment aan producten en activiteiten is voldoende breed (consitentie) 
• Het assortiment aan producten en activiteiten is actueel (actualiteit) 
• Het assortiment aan producten en activiteiten is toegankelijk (toegankelijkheid) 
• Novem is de enige aanbieder van de producten en activiteiten (exclusiviteit) 
 
Men kon aangeven in welke mate men het eens is met de stellingen (1=zeer oneens, 2=oneens, 3=neutraal, 
4=eens en 5= zeer mee eens), zie figuur 7.12.  Het bevoegd gezag, de branchorganisaties en Novemmedewerkers 
vinden het assortiment van Novem producten en activiteiten constistent en actueel. Men is over het algemeen 
neutraal over de toegankelijkheid. Men is het niet eens met de stelling dat Novem de enige aanbieder is van de 
producten en activiteiten. 
 
Figuur 7.12 Stellingen aanbod producten/activiteiten Novem 
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Tot slot is gevraagd of men nog producten mist in het Novem assortiment voor het stimuleren van 
verbredingsthema’s (figuur 7.13). Tweederde van de Novemmedewerkers mist producten in het Novem 
assortiment. Een kwart van de brancheorganisaties, gemeenten en provincies geeft aan producten te missen. 
Tabel 7.6 geeft een overzicht van de producten die gemist worden. 
 
Figuur 7.13 Percentage dat producten mist in het assortiment van Novem 
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Tabel 7.6 Producten die gemist worden in het Novem VT programma 
Gemeenten 
via internet iets meer detail beschrijving van regelingen (b.v. Subsidie) 
Factsheets, goede telefonische vraagbaak 
makkelijk toegankelijke + toepasbare informatie 
alles behalve adviezen MJA + duurz. en scan: was voorheen niet bekend 
Branches 
integrale benadering (naast fragmentarisch) 
project aanpak met financiële ondersteuning 
Maatwerkprojecten branche t.b.v. groep bedrijven. Er wordt teveel in regelingen geperst. 
betere integratie tussen energie & andere thema's bijv. milieu 
mede verbeteren overheidsvergunningenbeleid 
Novem 
dienstenscan 
via de relatiebeheerder van Novem 
lange termijn visies per branche 2020 om ambities aan te wijzen waarvoor LESS, EIS, etc. noodz. zijn 
voor LNV branchegroepen kleine projecten (niet AKK) 
getrapte informatie b.v. brochure met goede verwijzing naar diepgaande informatie op onze website. 
meer toespitsen op de problemen van bedrijven. De elementen uit de tools AIMS/EIS etc. meer inzetten 
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7.6 Communicatie 
Novem informeert via verschillende mediakanalen haar klanten over het VT beleid. Het bevoegd gezag en de 
medewerkers van Novem is gevraagd of de mix van communicatie media voldoet aan hun wensen (figuur 7.14). 
Bijna alle gemeenten, driekwart van de Novemmedwerkers en ongeveer tweederde van de provincies is tevreden 
over de communicatie-mix van Novem.  
 
Figuur 7.14 Tevredenheid communicatie-mix Novem 

0% 25% 50% 75% 100%

Provincies

Novem

Gemeenten

 
Aan het bevoegd gezag is aansluitend gevraagd via welk mediakanaal men het afgelopen jaar de meeste 
informatie heeft ontvangen over verbredingsthema’s (figuur 7.15). Gevraagd is de zes mediakanalen te 
rangschikken van 1 tot 6 (van laag tot hoog). Gemeenten informeren zich vooral via telefonisch contact en de 
website over de verbredingsthema’s. Provincies informeren zich met name door bedrijfsbezoeken en 
groepsbijeenkomsten.  
 
Figuur 7.15 Belang mediakanaal voor informatie VT 
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De meerderheid van de respondenten heeft aangegeven tevreden te zijn met de communicatie-mix van Novem. 
Dat wil niet zeggen dat een medium meer benut zou kunnen worden. Gevraagd is welk communicatiemedium in 
de ogen van de respondenten meer door Novem benut zou kunnen worden (figuur 7.16). Met name de 
brancheorganisaties vinden dat de groepsbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken beter benut kunnen worden. De 
andere media worden door minder dan een kwart van de gemeenten, provincies en Novemmedewerkers 
genoemd. 
 
Figuur 7.16 Welk communicatie medium zou meer benut kunnen worden? 
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Tot slot is gevraagd of andere organisaties (naast Novem) wel eens worden geraadpleegd voor 
informatievoorziening over verbredingsthema’s (tabel 7.7). Provincies, gemeenten en brancheorganisaties 
noemen vooral Infomil en externe (advies)bureaus. Reden om ook andere organisaties te raadplegen zijn voor 
provincies en de brancheorganisaties erg divers. Gemeenten raadplegen organisaties vooral omdat die informatie 
praktischer is.  
 
Tabel 7.7 Andere organisaties die worden geraadpleegd voor informatievoorziening over VT’s. 
Gemeenten 
Milieuadviesdienst, internet 
Infomil 
TLN. / Amsterdam Consultants / TMS, Min. Verkeer & Waterstaat / Adviesbureau PMA 
Infomil 
Infomil 
Milieuadviesdienst 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (Milieudienst Regio Eindhoven) + VNG 
Infomil 
Infomil 
ext. adviesbureaus 
DHV (i.h.k.v. Combinatieproject Verruimde Reikwijdte) 
Infomil, milieuadviesbureau's 
Energie bureau Limburg 
PDE, W/E 
Provincies 
Infomil, brancheverenigingen 
www.milieuwinst.nl / Product & milieu 
FO-industrie 
tot nu toe weinig ervaring nee, dus geen. 
energieprojecten, adviesbureaus, collega's, vakbladen 
verschillende internetsites 
VNCL-website 
Branches 
adviesbureaus 
Ceelie Management Consultants 
THO-MEP, KWA 
adviesbureau 
adviesbureaus 
Vrom, enkele commerciële adviesbureaus 
Adviesbureaus 
V&W, EVO, Energiecentrum 
collega branches, EZ/VROM, adviseurs 
Synters/Senten 
TKT, TU Twente, TNO 
Arcadis, KWA 
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Respondenten die hebben aangegeven ook informatie van andere organisaties te gebruiken is gevraagd in 
hoeverre die informatie toegankelijk is (figuur 7.17). Bijna alle gemeenten vinden de informatie van de andere 
organisatie die geraadpleegd worden voor informatie over de verbredingsthema’s (zeer) toegankelijk. Dit gelt 
voor tweederde van de brancheorganisaties en de helft van de provincies. 
 
Figuur 7.17 Toegankelijkheid informatie andere organisaties (% (zeer) toegankelijk) 
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Hoofdstuk 8: Samenvatting en conclusies 
 
 
Inleiding 
 
Dit rapport vormt een onderdeel van de monitor Verbredingsthema’s. Het betreft een nulmeting bij bedrijven, 
bevoegde gezagen, branche-organisaties en Novem-medewerkers naar de effecten van het VT-beleid en de 
klanttevredenheid met NOVEM/EZ-diensten die in het kader van het MJA2-VT beleid worden aangeboden aan 
bedrijven.  
 
Het onderzoek is in 2004 uitgevoerd door het CSTM/Universiteit Twente en I&O Research. Het veldwerk 
bestond uit telefonische interviews en internetenquêtes In totaal is door 779 bedrijven, 19 gemeenten, 8 
provincies, 17 branche-organisaties en 10 Novemmedewerkers aan deze nulmeting deelgenomen.  
 
Deze samenvatting beschrijft op hoofdlijnen de uitkomsten van de nulmeting. Het onderzoek kende de volgende 
onderdelen: 
- deelonderzoek MJA2-bedrijven 
- deelonderzoek MJA1-bedrijven 
- deelonderzoek benchmarkbedrijven 
- deelonderzoek overige bedrijven 
- deelonderzoek bevoegd gezag, branche-organisaties en Novem 
 
De MJA2-bedrijven vormen de primaire doelgroep van dit onderzoek. Dit deelonderzoek omvat zowel de 
beleidseffectmodule als de klanttevredenheidsmodule. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de maanden 
februari en maart 2004. In totaal hebben 198 MJA2-bedrijven aan de nulmeting deelgenomen. De bedrijven zijn 
per brief geïnformeerd over het onderzoek en konden gelijk via internet deelnemen. Aanvullend zijn de 
bedrijven die nog niet via internet deel hebben genomen aan het onderzoek telefonisch benaderd.  
 
In totaal hebben 270 MJA1-bedrijven aan de nulmeting deelgenomen. Aan deze bedrijven zijn vragen 
voorgelegd over de VT’s. Het veldwerk voor dit deelonderzoek vond plaats in januari en februari 2004. 
Bedrijven konden zowel via internet als telefonisch deelnemen aan het onderzoek. 
 
Benchmarkbedrijven zijn schriftelijk benaderd met het verzoek deel te nemen aan het onderzoek. Enkele 
benchmarkbedrijven zijn via overige bedrijven dan wel MJA1-selectie benaderd. In totaal hebben 21 
benchmarkbedrijven aan dit onderzoek deelgenomen. Het veldwerk voor dit deelonderzoek vond plaats tussen 
februari en april 2004. 
 
Naast MJA1 en MJA2 bedrijven is ook een steekproef van overige bedrijven benaderd voor deelname aan de 
nulmeting. Dit zijn bedrijven die geen energie-efficiency convenant hebben ondertekend. De branches zijn in 
overleg met Novem geselecteerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in oktober en november 2003. Aan de 
nulmeting is door 290 overige bedrijven deelgenomen. Bedrijven konden telefonisch en via internet deelnemen.  
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Het bevoegd gezag Wet Milieubeheer (gemeenten en provincies) heeft een schriftelijke vragenlijst van Novem 
ontvangen met het verzoek de ingevulde vragenlijst op te sturen naar I&O Research. I&O Research heeft 
gemeenten en provincies die nog niet hadden deelgenomen telefonisch gevraagd dit als nog te doen. Op verzoek 
is in enkele gevallen een nieuwe vragenlijst opgestuurd. Het veldwerk liep in december 2003 en januari 2004. De 
brancheorganisaties  hebben een schriftelijke vragenlijst van Novem ontvangen. I&O Research heeft organisaties 
die nog niet hadden deelgenomen telefonisch gevraagd dit als nog te doen. Op verzoek is in enkele gevallen een 
nieuwe vragenlijst opgestuurd. Het veldwerk liep in december 2003 en januari 2004. Ten behoeve van een Gap-
analyse hebben tien medewerkers van Novem ook een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Dit deelonderzoek liep 
in december en januari 2004. 
 
Per deelonderzoek beschrijven wij hierna puntsgewijs de belangrijkste bevindingen. 
 
 
MJA2-bedrijven 
 
Bekendheid met VT-beleid:  
- uit het onderzoek komt naar voren dat 45 procent van de MJA2-bedrijven zegt goed of zeer goed bekend te 

zijn met VT; het VT-beleid VT-beleid is bij natwasserijen, koel- en vrieshuizen en tankopslagbedrijven met 
25 procent aanmerkelijk lager is dan bij de andere branchegroepen. 

 
Doelrealisatie: 
- duurzame energie: 12 procent van de MJA2-bedrijven investeert 2004 reeds in duurzame energie, zes 

procent investeert nog niet maar heeft wel budget voor duurzame energie beschikbaar, de meeste andere 
MJA2-bedrijven (82 procent) hebben plannen klaarliggen;  

- duurzame bedrijventerreinen: vijf procent van de MJA2-bedrijven investeert in dit thema, eveneens vijf 
procent heeft budget gereserveerd. Tien procent heeft uitgewerkte plannen voor investeringen in duurzame 
bedrijventerreinen. Zes procent heeft een visie op duurzame bedrijventerreinen ontwikkeld en driekwart van 
de MJA2-bedrijven (75 procent) heeft nog geen stappen gezet; 

- optimalisatie transport, logistiek en ketens: 18 procent van de MJA2-bedrijven investeert in 2004 in dit VT, 
14 procent heeft hiervoor wel budget beschikbaar gesteld, maar investeert nog niet, 13 procent heeft wel 
plannen op papier, maar nog geen budget, vier procent heeft wel al een visie ontwikkeld, maar deze nog niet 
uitgewerkt in een plan en de helft van de MJA2-bedrijven is nog niet actief met optimalisatie van transport 
logistiek en ketens; 

- duurzame producten: 25 procent van de MJA2-bedrijven investeert reeds in dit thema, 13 procent heeft 
budget gereserveerd voor duurzame producten, 13 procent heeft er nog geen budget voor vrijgemaakt, maar 
heeft wel plannen op papier gezet, 10 procent heeft wel een visie ontwikkeld, maar nog geen plannen 
gemaakt en 40 procent is niet actief bezig met dit VT. 

 
Stakeholders:  
- het rijk, de branche-organisaties, gemeenten, afnemers en aandeelhouders de belangrijkste stakeholders als 

het gaat om het stimuleren of belemmeren van verbredingsthema’s;  
- ongeveer een kwart van de MJA2-bedrijven is van mening dat de overheid VT’s voldoende bevordert door 

financiële stimuleringsregelingen. 
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Novem-producten:  
- 83 procent van de MJA2-bedrijven is bekend met de VT-producten van Novem;  
- de EBP-ondersteuning en de Novem VT-website zijn de meestgebruikte Novem-producten. Beide producten 

zijn in 2003 door ruim 70 procent van de MJA2-bedrijven gebruikt. De minst gebruikte Novem-producten 
zijn de Levenscyclus Energie Systeem Scan en de All in MJA Scan, die in 2003 door minder dan vijf 
procent van de MJA2-bedrijven werden gebruikt; 

- de kwaliteit van de meeste VT-producten wordt positief beoordeeld door MJA2-bedrijven. Het meest 
positief zijn respondenten over de EBP-ondersteuning, de VT-workshops, de VT-website en de VT-
congressen. Het minst positief is de beoordeling van de Levenscyclus Energie Systeem Scan en de All in 
MJA Scan;  

- de kwaliteit van het totale Novem-productenaanbod wordt door MJA2-bedrijven op drie van de vier 
aspecten zonder meer als positief beoordeeld. De actualiteit, consistentie en toegankelijkheid worden 
gemiddeld met een 3, 4 of hoger beoordeeld (op een schaal van 1 tot 5). Alleen de exclusiviteit van het 
productenaanbod wordt met een 2,9 duidelijk lager gewaardeerd. 

 
Novem-dienstverlening:  
- MJA2-bedrijven zijn tevreden over de kwaliteit van de Novem-dienstverlening. De deskundigheid van 

Novem wordt het meest gewaardeerd (gemiddeld 3,7 op een schaal van 1 tot 5). Maar over ook de 
klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en de snelheid van afhandeling zijn de meeste MJA2-bedrijven 
tevreden.  

 
Communicatie:  
- MJA2-bedrijven ontvangen de meeste informatie via schriftelijke communicatie (folders, brochures, brieven 

etc). Ook via de Novem VT-website, e-mail en de groepsbijeenkomsten ontvangen MJA2-bedrijven relatief 
veel informatie. Duidelijk minder informatie is via telefonische contacten en Novem bedrijfsbezoeken 
ontvangen.  

- vrijwel alle MJA2-bedrijven (87 procent) zijn tevreden over de door Novem aangeboden mix van 
communicatiekanalen. Minder dan 10 procent van de MJA2-bedrijven is van mening dat bepaalde 
communicatiemedia intensiever door Novem benut moeten worden;  

 
 
MJA1-bedrijven 
 
Bekendheid met VT-beleid:  
- 14 procent van de MJA1-bedrijven zegt goed of zeer goed bekend te zijn met VT. De VT-bekendheid bij in 

de sector industrie met 25 procent aanmerkelijk  groter dan bij de andere MJA1-sectoren; 
 
Doelrealisatie: 
- duurzame energie: 43 procent van de MJA1-bedrijven investeert in 2004 reeds in duurzame energie. Een 

even groot deel van de MJA1-bedrijven heeft plannen daarvoor klaarliggen; 
- duurzame bedrijventerreinen: 13 procent van de bedrijven investeert in dit thema, een paar procent van de 

bedrijven heeft uitgewerkte plannen of een visie op duurzame bedrijventerreinen ontwikkeld. Ruim 
driekwart van de bedrijven heeft nog geen stappen gezet;  
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- optimalisatie transport,logistiek en ketens: van de MJA1-bedrijven investeert 27 procent in het thema 
optimalisatie transport logistiek en ketens, 7 procent heeft wel plannen op papier, maar nog geen budget, 
vier procent heeft wel al een visie ontwikkeld, maar deze nog niet uitgewerkt in een plan. Tweederde van de 
MJA1-bedrijven is nog niet actief met optimalisatie transport logistiek en ketens; 

- duurzame producten: 28 procent van de MJA1-bedrijven investeert reeds in dit thema. Minder dan vijf 
procent van de MJA1-bedrijven heeft een visie of plannen op dit verbredingsthema. Ruim de helft is niet 
actief bezig met het thema duurzame producten. 

 
Stakeholders:  
- per saldo zijn het rijk, de leveranciers en gemeenten voor MJA1-bedrijven de belangrijkste stakeholders als 

het gaat om het stimuleren van verbredingsthema’s. Het rijk en afnemers worden door MJA1-bedrijven het 
meest genoemd als stakeholders die de toepassing van verbredingsthema’s het meest belemmeren;  

- Van de MJA1-bedrijven is 90 procent van mening dat het rijk verbredingsthema’s onvoldoende financieel 
stimuleert. 

 
 
Benchmarkbedrijven 
 
Bekendheid met VT-beleid:  
- bekendheid met VT-beleid: de helft van de benchmarkbedrijven is goed of zeer goed bekend is met VT. 
 
Doelrealisatie: 
- duurzame energie: 10 procent van de bedrijven investeert in 2004 in duurzame energie, 67 procent heeft 

plannen klaarliggen voor het toepassen van duurzame energie; 
- duurzame bedrijventerreinen: tweederde van de benchmarkbedrijven investeert reeds in het thema duurzame 

bedrijventerreinen. Ongeveer 15 procent van de bedrijven is niet actief bezig met dit verbredingsthema;  
- optimalisatie transport, logistiek en ketens: Van de bedrijven in de steekproef investeert 62 procent in het 

verbredingsthema optimalisatie transport, logistiek en ketens. Een kwart van de bedrijven (24 procent) heeft 
wel plannen op papier, maar nog geen budget. Een op de zeven bedrijven  (14 procent) is niet actief met het 
verbredingsthema optimalisatie transport logistiek en ketens;  

- duurzame producten: Bijna tweederde bedrijven (62 procent) investeert reeds in dit thema. Vijf procent 
heeft budget gereserveerd, zonder reeds te investeren. Negentien procent heeft uitgewerkte plannen 
klaarliggen. Eén op de tien benchmarkbedrijven is niet actief met het thema duurzame producten. 

 
Stakeholders:  
- duurzame energie wordt volgens de bedrijven het meest bevorderd door het rijk, maar ook door afnemers, 

gemeenten, de provincie en brancheorganisaties. Duurzame bedrijventerrein worden voor alle drie 
overheidslagen (gemeenten, provincies en rijk) gestimuleerd. Optimalisatie van transport, logistiek en ketens 
wordt naast aandeelhouders bevorderd door het rijk en afnemers. Investeringen in het thema duurzame 
producten worden vooral gestimuleerd door afnemers. Het thema duurzame bedrijventerreinen wordt door 
meerdere partijen belemmerd. Aandeelhouders, gemeente en provincie worden even vaak genoemd. De 
thema’s optimalisatie van transport, logistiek en ketens en duurzame producten worden het sterkst 
tegengewerkt door afnemers;  
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- eenderde van de benchmarkbedrijven is van mening dat het rijk verbredingsthema’s voldoende financieel 
stimuleert. 

 
 
Overige bedrijven 
 
Bekendheid met VT-beleid:  
- 18 procent van de overige bedrijven is goed of zeer goed bekend is met VT. 
 
Doelrealisatie:  
- duurzame energie: 29 procent van de overige bedrijven heeft in 2004 reeds investeert in duurzame energie, 

53 procent heeft plannen klaarliggen voor duurzame energie;  
- duurzame bedrijventerreinen: 29 procent investeert in duurzame bedrijventerreinen, zeven procent heeft 

concrete plannen uitgewerkt en 60 procent is niet actief bezig met dit verbredingsthema;  
- optimalisatie transport, logistiek en ketens: 52 procent van de overige bedrijven investeert in het 

verbredingsthema optimalisatie, transport logistiek en ketens. Twee procent heeft wel budget gereserveerd 
maar investeert nog niet. Een beperkt deel van de bedrijven (negen procent) heeft wel plannen op papier, 
maar nog geen budget. Een derde van de bedrijven is niet actief met het verbredingsthema optimalisatie 
transport logistiek en ketens; 

- duurzame producten: 52 procent investeert in dit thema, drie procent heeft budget gereserveerd, zonder 
reeds te investeren, 12 procent heeft uitgewerkte plannen klaarliggen, vier procent heeft een visie 
ontwikkeld en 29 procent is niet actief met het thema duurzame producten. 

 
Stakeholders:  
- duurzame energie wordt volgens de bedrijven het meest bevorderd door het rijk en door leveranciers. 

Duurzame bedrijventerrein worden voor door gemeenten gestimuleerd. Optimalisatie van transport, logistiek 
en ketens wordt bevorderd door aandeelhouders en afnemers. Investeringen in het thema duurzame 
producten worden vooral gestimuleerd door afnemers. Het thema duurzame bedrijventerreinen wordt 
eveneens vooral belemmerd door aandeelhouders. Optimalisatie van transport, logistiek en ketens wordt het 
sterkst tegengewerkt door afnemers. Hetzelfde geldt voor duurzame producten, die door afnemers ook het 
meest gestimuleerd worden;  

- van de overige bedrijven is 14 procent van mening dat de overheid verbredingsthema’s voldoende bevordert 
door financiële stimuleringsregelingen. 

 
 
Bevoegd gezag Wet Milieubeheer, branche-organisaties en  Novem 
 
Verbredingsthema’s:  
- meer dan driekwart van de Novemmedewerkers is van mening dat bedrijven in (zeer) hoge mate VT’s 

kunnen realiseren. Provincies, maar vooral gemeenten zijn duidelijk minder vaak van mening dat bedrijven 
in de toekomst energie efficiency door verbredingsthema’s kunnen realiseren;  

- de meeste gemeenten en provincies zijn bekend met de verbeteringsthema’s; 
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- het bevoegd gezag noemt vaak knelpunten als onvoldoende kennis en capaciteit. Brancheorganisaties zien 
de opbrengsten vs. de kosten als een algemeen knelpunt bij de realisatie van energie efficiency; 

- driekwart van de gemeenten en ongeveer een kwart van de provincies verwacht een positief effect van 
Novem-adviezen over VT op de vergunningverlening. Een kwart van de gemeenten en een op de tien 
provincies verwacht een positief effect van Novem-adviezen over VT op de handhaving van 
milieuvergunningen. 

 
Novem-dienstverlening: 
- driekwart van de gemeenten en provincies is bekend met Novem. Tweederde van de gemeenten en 

provincies heeft contact met Novem over verbredingsthema’s. Gemeenten hebben frequenter contact met 
Novem over de verbredingsthema’s dan provincies;  

- de deskundigheid en klantvriendelijkheid van de Novemmedewerkers wordt positief gewaardeerd. De 
bereikbaarheid en snelheid van afhandeling wordt neutraal tot positief gewaardeerd. Gemiddeld beoordelen 
brancheorganisaties de dienstverlening van Novemmedewerkers iets hoger dan het bevoegd gezag en de 
Novemmedewerkers zelf; 

- adviezen over milieuvergunningen per MJA bedrijf, Workshops en Congressen/Seminars zijn diensten van 
Novem in het MJA2-VT beleid die het meest bekend zijn (bij meer dan 50 procent van de gemeenten en 
provincies). De overige diensten zijn minder goed bekend. Novem ondersteuning, Financiële ondersteuning 
en Ondersteuning MJP is bij bijna alle brancheorganisaties bekend. Het product Duurzame energiescan, 
Levenscyclus energie scan, All in MJA Scan en Energiek is bij minder dan een kwart van de 
brancheorganisaties bekend; 

- de meeste activiteiten en producten van Novem worden gemiddeld goed beoordeeld. De beoordeling van 
Novemmedewerkers van de producten en diensten is vergelijkbaar met de beoordeling van provincies en 
gemeenten. De brancheorganisaties beoordelen de producten van Novem over het algemeen goed; 

- het bevoegd gezag, de branchorganisaties en Novemmedewerkers vinden het assortiment van Novem 
producten en activiteiten constistent en actueel. Men is over het algemeen neutraal over de toegankelijkheid. 
Men is het niet eens met de stelling dat Novem de enige aanbieder is van de producten en activiteiten. 
Tweederde van de Novemmedewerkers mist producten in het Novem assortiment. Een kwart van de 
brancheorganisaties, gemeenten en provincies geeft aan producten te missen. 

 
Communicatie:  
- bijna alle gemeenten, driekwart van de Novemmedewerkers en ongeveer tweederde van de provincies is 

tevreden over de communicatie-mix van Novem. Gemeenten informeren zich vooral via telefonisch contact 
en de website over de verbredingsthema’s. Provincies informeren zich met name door bedrijfsbezoeken en 
groepsbijeenkomsten. Met name de brancheorganisaties vinden dat de groepsbijeenkomsten en 
bedrijfsbezoeken beter benut kunnen worden. De andere media worden door minder dan een kwart van de 
gemeenten, provincies en Novemmedewerkers genoemd. 

 
 
 
 
 
 


