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Projectdoel

• Het sensibiliseren van ondernemers in het MKB in Limburg teneinde 

meer inzet te krijgen voor het terugdringen van het energieverbruik 

enerzijds en het opwekken van duurzame energie anderzijds en het 

verankeren van duurzaam ondernemen op langere termijn.

• Het op structurele wijze inbedden van duurzaam ondernemen binnen 

het onderwijs teneinde ook op langere termijn de inzet van deskundige 

medewerkers inzake duurzaamheid binnen het MKB veilig te stellen.

• Uitvoering in de periode: Februari 2016 t/m november 2017
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Projectambities en behaalde resultaten; 
1. Sensibilisering

• Minimaal 150 ondernemers in het MKB nemen deel aan bijeenkomsten 

en overige activiteiten.

Resultaat: 600 ondernemers

• Themabijeenkomsten energiebesparing (Baarlo d.d.  5-7-2016) en inzet duurzame 

energiebronnen (Sittard d.d. 17-5-2017)  met 80 ondernemers;

• Bedrijfsbezoeken en activiteiten pilot Venlo: 115 ondernemers

• Bedrijfsbezoeken en activiteiten pilot Maasgouw: 160 ondernemers

• Bedrijfsexcursie Duurzaam ondernemen aan Brightlands Chemelot Campus 

(Sittard d.d. 27-9-2016): 75 ondernemers

• Symposium Duurzaam ondernemen (Panningen d.d. 31-10-2017) met 160 

ondernemers



Projectambities en behaalde resultaten; 
2. Kennisdeling samenwerkende ondernemers

• In 2 gemeenten worden als pilot een energieplatform ingericht waarin bedrijven in het MKB onderling 

samenwerken en kennis en ervaring delen bij het invullen van duurzame energie. 

Resultaat: Energieplatform Venlo en energieplatform Maasgouw.

• Energieplatform Venlo:

- overleggroep van 35 ondernemers die 2 - 3 per jaar bijeen komen

- bedrijfsbezoek aan duurzaam stadskantoor  Venlo (d.d. 29-9-2016)

- workshop voor bedrijven op bedrijventerrein Spikweijen in Lomm (d.d. 9-5-2017) 

- workshop best practices (november 2016)

- inzet social media

- inzet platvorm op sensibilisering en implementatie van concrete besparingsmaatregelen 

• Energieplatform Maasgouw:

- inrichting online platform 

- ondernemersbijeenkomst Bedrijvig Maasgouw inzake duurzaam ondernemen d.d. 1-6-2016 

- bedrijfsexcursie bouwbedrijf Leon Corstjens Panheel d.d. 15-7-2016 

- ondernemersbijeenkomst Maasgouw Ondernemers bij WellColl Groep Sittard d.d. 4-11-2016 

- inzet platform op sensibilisering en technische ondersteuning via Maasgouw Energie 



Projectambities en behaalde resultaten; 
3. Implementatie bij individuele ondernemers
• Er is een energiescan speciaal voor het MKB ontwikkeld die door minimaal 25 ondernemers in het MKB is ingevuld en 

waar zij een rapport met quick wins aan energiemaatregelen hebben verkregen

• Minimaal 10 bedrijven in het MKB hebben concrete investeringen gepleegd in energiebesparing en/of inzet duurzame 

energiebronnen (beiden minimaal 10%)

• Minimaal 5 bedrijven  hebben daarbij minimaal   100.000,- euro geïnvesteerd in energiebesparing resp. duurzame 

energie (inspanningsverplichting).   

Resultaat:  de energiescan is ontwikkeld en operationeel; 

44 ondernemers hebben tot nu toe de energiescan ingevuld en hebben  rapport met quick wins

ontvangen;   

19 bedrijven hebben concrete investeringen gepleegd in energiebesparing  en/of inzet duurzame

energie;

10 bedrijven hebben volgens inschatting minimaal 100.000,- euro geïnvesteerd

• Zie bijlage met namen deelnemende bedrijven en met overzicht genomen maatregelen.

• Een onbekend aantal ondernemers is bij één of meerdere bijeenkomsten/activiteiten geïnspireerd om duurzaam ondernemen in het eigen 

bedrijf toe te passen, van kleine tot grotere investeringen.  In februari/maart as volgt nog een bijeenkomst voor bedrijven van het 

Parkmanagement Weert. De energiescan blijft door energieadviesbureaus aangewend worden voor belangstellende bedrijven. 



Projectambities en behaalde resultaten; 
3. Implementatie bij individuele ondernemers; globaal overzicht van 
genomen besparingsmaatregelen 

• Maatregelen gericht op verwarming en koeling

• Maatregelen gericht op verlichting

• Maatregelen gericht op overige installaties en processen

• Maatregelen gericht op gedrag en bewustwording

• Maatregelen gericht op duurzaam ondernemen breed

• In de bijlage is een meer uitgewerkt overzicht opgenomen van maatregelen door de 

deelnemende bedrijven in de pilot Venlo



Projectambities en behaalde resultaten; 
4. Scholingsinfrastructuur duurzaam ondernemen

• Er is op MBO-niveau een opleidings- of scholingstraject ontwikkeld binnen het reguliere onderwijs op het 

gebied van duurzame (energie-)toepassing voor bedrijven (bijscholing medewerkers).   

Resultaat:  het scholingstraject Duurzaam ondernemen is door Citaverde College ontwikkeld. Dit betreft een

bijscholingstraject voor ondernemers en medewerkers inzake duurzaam ondernemen, C2C en

energiebesparing/duurzame energiebronnen; 

het eerste traject start op 7 december as. De inschrijvingsronde staat open. 

• Zie bijlage met uitnodiging scholingstraject en vakinhoudelijke blokken.

• In dit scholingstraject is ook de energiescan ingebouwd. Bij voldoende belangstelling is dit voor de komende jaren een 

scholingstraject voor bedrijven in het MKB om noodzakelijke kennis te verkrijgen rondom duurzaam ondernemen teneinde 

dit in het eigen bedrijf (meer) te gaan toepassen.  



Overige inzet 

• Via netwerken van MKB-Limburg, Innovatiehuis MKB, gemeenten Venlo en 

Maasgouw, Parkmanagement Weert en energieadviesbureaus is bij 2500 MKB-

ondernemers expliciet aandacht gevraagd voor het belang van duurzaam 

ondernemen en energiebesparing; 

• Binnen het reguliere onderwijs (Citaverde) is nu een actueel scholingstraject 

ontwikkeld dat ook ingezet kan worden voor het reguliere onderwijsaanbod;

• Binnen het MKB-Limburg, Innovatiehuis  MKB, Parkmanagement Weert, 

bedrijventerrein Spikweijen Lomm en EnergieDeal Venlo is duurzaam ondernemen 

nadrukkelijk onder de aandacht gebracht en zal naar verwachting als thema de 

komende jaren verder worden opgepakt;

• Via online nieuwsbrieven, websites en social media wordt duurzaam ondernemen 

blijvend onder de aandacht gebracht bij MKB-ondernemers.   



Leermomenten

• Bewustwording bij bedrijven in het MKB is minder ver ontwikkeld dan oorspronkelijk ingeschat. 

Energiekosten vormen (thans) slechts een relatief klein aandeel van de totale kosten. 

Kostenbesparing op bv. inkoop en personeel krijgt meer prioriteit.  

• Sensibilisering van het belang van duurzaam ondernemen als kader (waarbinnen energiebewust 

ondernemen onderdeel vormt) vraagt derhalve bij MKB-ondernemers blijvende aandacht de 

komende jaren om substantiële stappen te kunnen zetten;

• Passieve aandacht is één, actieve implementatie in het bedrijf is twee! Concrete instrumenten 

(waaronder de energiescan) en projecten gericht op het MKB zijn daarbij meer dan behulpzaam.   

• Ondernemers die duurzaam ondernemen/energiebesparing reeds succesvol hebben ingevoerd, 

vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere ondernemers.  Deze voorbeeldfunctie mag 

verder worden uitgebouwd. Misschien dat Duurzaam Door 2 daar mogelijkheden voor biedt.

• Samenwerking tussen ondernemers bij het investeren in duurzame energiebronnen kan 

drempelverlagend werken. Ditzelfde geldt ook voor het stimuleren van innovatieve concepten 

voor het MKB inzake duurzame energieopwekking. Beide elementen mogen verder uitgebouwd 

worden!



Tijdlijn



Vooruit kijken

• Uitbouw van de voorbeeld- en 

netwerkfunctie binnen het MKB

• Versterking van het innovatievermogen 

binnen het MKB op het gebied van 

duurzame energie

• Inbedding van deze functies in Limburg 

binnen Duurzaam Door 2? 


