Aanjager van duurzaam ondernemen

Groningse bedrijven
en instellingen
hebben duurzaamheid
hoog in het vaandel

Marktonderzoek toont een ‘groene’ mindset
met ruimte voor verdere stappen
Groningen – December 2020

Aanjager van duurzaam ondernemen

Introductie
Groningen Werkt Slim, een initiatief van de provincie, de gemeente Groningen en de vier
Groninger bedrijvenverenigingen ZO, WEST, GCC en VBNO, zet zich als platform met een
groot netwerk in om verduurzamen binnen bedrijven en instellingen te agenderen en te
stimuleren. Via het platform worden ondernemers, managers en bestuurders geïnspireerd,
gefaciliteerd en geadviseerd op het gebied van verduurzamen. Zo moet het platform een
belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie in gemeente en
Provincie Groningen om zo de klimaatdoelstellingen te halen.

Doel onderzoek
Om beter inzicht te krijgen in houding en gedrag omtrent verduurzamen, heeft Groningen
Werkt Slim in samenwerking met de Hanzehogeschool een enquête uitgevoerd onder
bedrijven en instellingen in en om de gemeente Groningen. Wij delen in dit rapport de
belangrijkste resultaten van dit onderzoek. In bijlage 1 is de vragenlijst weergegeven en
in bijlage 2 zijn de antwoorden visueel weergegeven.

Achtergrond van het onderzoek
Deze opdracht is in de vorm van een afstudeeropdracht opgezet en uitgevoerd. Als onderdeel van de totaalopdracht zal na dit onderzoek een passende campagne op basis van de
uitkomsten worden ontworpen voor Groningen Werkt Slim.
Over de deelnemers aan het onderzoek: 52 respondenten hebben de (anonieme)
online enquête in november 2020 ingevuld. De enquête heeft met 52 respondenten een
betrouwbaarheidspercentage van 85%. Daarnaast is de enquête via diverse kanalen
verspreid waardoor representativiteit zoveel mogelijk gewaarborgd is.
Van de groeprespondenten behoort 40,4% tot de dienstverlenende sector, 17,3% tot
de technische sector en 7,7% tot de sector onderwijs, cultuur en wetenschap. Dit komt
overeen met het landelijk gemiddelde waar deze drie sectoren ook in de top 4 staan
(CBS, 2020).
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CO2-uitstoot verminderen

Definitie en belang van duurzaamheid
Maar liefst 82,7% geeft aan dat duurzaamheid voor hen ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ inhoudt. Daarnaast is ‘milieubewust werken t.b.v. het klimaat’ ook een
accurate omschrijving volgens 71,2%.
Vervolgens is gevraagd in hoeverre de respondenten duurzaamheid belangrijk vinden.
Maar liefst 36,5% geeft duurzaamheid een prioriteit van 4 uit 5 en 53,8% een prioriteit
CO2-uitstoot
verminderen
van
5 uit 5. Vrijwel alle respondenten vinden duurzaamheid belangrijk (98%).
Bijendit
percentage moet er rekening worden gehouden dat de respondenten een
Zuiniger omgaan met grondstoffen
materialen
voorliggende interesse hebben in het thema duurzaamheid. Zo kan deze uitkomst
Financiële besparingen
enigszins vertekend zijn. Desalniettemin blijft het resultaat met een eventuele correctie
Milieubewust werken t.b.v. het klimaat
nog steeds indrukwekkend.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1 = niet belangrijk, 5 = heel belangrijk

Ook is gevraagd om welke redenen organisaties duurzame oplossingen zouden overwegen.
De meest gekozen antwoorden zijn: positieve impact op milieu of klimaat (90,4%), positieve
Positieve impact op milieu of klimaat
impact op de maatschappij (76,9%), innovatie (50%) en financieel profijt (40,4%).

Positieve impact op de maatschappij
Financieel profijt

Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente

Het is interessant om te weten welke maatregelen organisaties al doorgevoerd hebben.
Innovatie
De duurzame maatregelen die door de respondent al het vaakst toegepast zijn, zijn:
Druk van medewerkers
•
Duurzame verlichting (80,8%)
Druk van klanten of concurrenten
•
Reduceren van stroomverbruik (78,8)
•
Reduceren van afval (67,3%)
•
Gebruik van duurzame apparaten (57,7%)
•
Reduceren van gasverbruik (55,8%)
•
Elektrisch fietsen (stimuleren) (53,8%)
• doorvoeren
Zonnepanelen installeren (50%)
Duurzame verlichting

Gebruik van duurzame apparaten
Reduceren van afval
Reduceren van stroomverbruik
Reduceren van gasverbruik
Inkoop van duurzame energie
Inkoop van duurzame producten
Isoleren
Zonnepanelen installeren
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Positieve impact op milieu of klimaat
Financieel profijt
Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Innovatie
Druk van medewerkers
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Druk van klanten of concurrenten

Duurzame verlichting doorvoeren
Gebruik van duurzame apparaten
Reduceren van afval
Reduceren van stroomverbruik
Hoewel financieel belang niet de voornaamste reden is voor de meeste respondenten om
Reduceren van gasverbruik
duurzame maatregelen toe te passen, is het ontbreken van financieel draagvlak wel
Inkoop van duurzame energie
het
grootste bezwaar. Zo meldt 53,8% dat financieel draagvlak ontbreekt. Een kwart van de
Inkoop van duurzame producten
Isoleren
respondenten
laat weten een gebrek aan kennis en ondersteuning te ervaren. Een ander
Zonnepanelen installeren
bezwaar, waar ook een kwart van de respondenten tegenaan loopt, is een gebrek aan tijd.
Warmtepomp installeren
Elektrisch rijden stimuleren
(Elektrisch) fietsen stimuleren
Gebruik van OV stimuleren
Hergebruik (recyclen) stimuleren

Obstakels bij verduurzamen

Ontbreken van financieel draagvlak
Ontbreken van kennis en ondersteuning
Onvoldoende vraag van stakeholders
Ontbrekend belang van duurzaamheid
Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Tijd
Geen
Anders

6 (11,4%)

Lokaledan
kranten
Meer
de helft van de respondenten laat weten dat een beter inzicht in hun CO2Vakbladen
uitstoot hen kan motiveren om duurzame maatregelen toe te passen. Dit maakt het belang
Online platformen
van de online CO2- thermometer van Groningen Werkt Slim een belangrijk product om fors
Bedrijvenvereniging
op in Collega’s
te zetten in 2021.

Bijeenkomsten
Via de gemeente of provincie
55,8% Van
de
Anders

respondenten laat
weten waarde te hechten aan een keurmerk voor
8 (15,2%)
duurzaam ondernemen. Een keurmerk biedt de mogelijkheid voor organisaties om aan
haar omgeving te laten zien dat zij duurzame maatregelen hebben doorgevoerd. Groningen
Was u voor uWerkt
over dit
onderzoek
vernam
al bekendaan
meteen
deeigen
organisatie
Groningen
Werktdit
Slim?
Slim
werkt al aan
de ontwikkeling
keurmerk.
In 2021 wordt
keurmerk voor het eerst officieel uitgereikt aan duurzame bedrijven en instellingen.
Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij op een schaal van 1 tot 5 behoefte hebben
aan onafhankelijk advies over duurzaamheid. Een groot deel is hierin geïnteresseerd.
Zo laat 65,4% weten in ieder geval enigszins behoefte te hebben in advies over duurzaam
ondernemen.
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Conclusie
Concluderend laten de cijfers zowel een positieve houding als positief gedrag zien
tegenover duurzaamheid. Ook geeft het onderzoek inzicht in de manieren hoe
duurzaamheid verder bevorderd kan worden in het bedrijfsleven en waar verdere duurzame
maatregelen toegepast kunnen worden. Alle informatie over dit onderzoek staat op:
https://groningenwerktslim.com/marktonderzoek2020.html
Alles over Groningen Werkt Slim is te vinden op www.groningenwerktslim.com

Contact
Wilt u in contact komen met het platform, stuur dan een email naar
info@groningenwerktslim.com of bel naar het telnummer 14 050.
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Bijlage 1: Vragenlijst
1. In welke branche is het bedrijf/de organisatie actief?
• Gezondheidszorg en welzijn
• Handel en dienstverlening
• ICT
• Justitie, veiligheid en openbaar bestuur
• Landbouw, natuur en visserij
• Media en communicatie
• Onderwijs, cultuur en wetenschap
• Techniek, productie en bouw
• Toerisme, recreatie en horeca
• Transport en logistiek
• Anders, namelijk: .......
2. Wat betekent duurzaamheid voor u?
• Verminderen van CO2-uitstoot
• Zuiniger omgaan met grondstoffen en materialen
• Financiële besparingen
• Milieubewust werken t.b.v. klimaat
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Anders, namelijk:
3. Vindt u duurzaamheid belangrijk in uw bedrijfsvoering?
• 1-5
4. Om welke van de onderstaande redenen zou u duurzame oplossingen overwegen?
• Positieve impact op de maatschappij
• Positieve impact op milieu of klimaat
• Financieel profijt
• Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
• Innovatie
• Druk van medewerkers
• Druk van klanten of concurrenten
• Anders, namelijk: .......
5. Welke van de volgende maatregelen heeft u al toegepast in uw organisatie?
• Duurzame verlichting doorvoeren
• Gebruik van duurzame apparaten
• Reduceren van afval
• Reduceren van stroomverbruik
• Reduceren van gasverbruik
• Inkoop van duurzame energie
• Inkoop van duurzame producten
• Isoleren
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•
•
•
•
•
•
•

Zonnepanelen installeren
Warmtepomp aanschaffen
Elektrisch rijden stimuleren
(Elektrisch) fietsen stimuleren
Gebruik van openbaar vervoer stimuleren
Hergebruik (recyclen) stimuleren
Anders, namelijk:

6. Over welke van de volgende duurzame maatregelen zou u meer over willen weten?
• Duurzame verlichting doorvoeren
• Gebruik van duurzame apparaten
• Reduceren van afval
• Reduceren van stroomverbruik
• Reduceren van gasverbruik
• Inkoop van duurzame energie
• Inkoop van duurzame producten
• Isoleren
• Zonnepanelen installeren
• Warmtepomp aanschaffen
• Elektrisch rijden stimuleren
• (Elektrisch) fietsen stimuleren
• Gebruik van openbaar vervoer stimuleren
• Hergebruik (recyclen) stimuleren
• Anders, namelijk:
7. Welke bezwaren ondervindt u bij de toepassing van duurzame maatregelen?
• Ontbreken van financieel draagvlak
• Ontbreken van kennis en ondersteuning
• Onvoldoende vraag van stakeholders
• Ontbrekend belang van duurzaamheid
• Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente.
• Tijd
• Geen
• Anders, namelijk:
8. Welk van de bezwaren benoemd in de vorige vraag weegt voor u het zwaarst bij de
toepassing van duurzame maatregelen?
• Ontbreken van financieel draagvlak
• Ontbreken van kennis en ondersteuning
• Onvoldoende vraag van stakeholders
• Ontbrekend belang van duurzaamheid
• Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente.
• Tijd
• Geen
• Anders, namelijk:

7

Aanjager van duurzaam ondernemen

9. Zou een beter inzicht in de CO2-uitstoot van uw bedrijf u kunnen motiveren
om duurzame maatregelen toe te passen?
• Ja
• Nee
• Weet ik niet
10. Welke van de volgende kanalen gebruikt u voor het verkrijgen van informatie
over duurzaam ondernemen?
• Lokale kranten
• Vakbladen
• Online platformen
• Eigen netwerk
• Bedrijvenvereniging
• Collega’s
• Bijeenkomsten
• Via de gemeente/Via de provincie
• Anders, namelijk:
11. Zou u waarde hechten aan een keurmerk voor duurzaam ondernemen?
• ja/nee
12. Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies over duurzaam ondernemen door
een niet-commerciële organisatie?
• 1-5 zeer negatief/negatief /neutraal /positief /zeer positief
13. Was u voordat u over dit onderzoek vernam al bekend met de organisatie
Groningen Werkt Slim?
• Ja/nee
14. Zo ja, waar kent u Groningen Werkt Slim van?
• Lokale krant
• Bijeenkomsten
• Via de gemeente/Via de provincie
• Via een van de bedrijvenverenigingen
• Netwerk
• Niet
• Anders, namelijk:
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Bijlage 2: Diagrammen en grafieken

CO2-uitstoot verminderen
Zuiniger omgaan met grondstoffen en materialen
CO2-uitstoot verminderen
Financiële besparingen
Zuiniger omgaan met grondstoffen en materialen
Milieubewust
werken t.b.v.
het klimaat
CO2-uitstoot
verminderen
Financiële besparingen
Maatschappelijk
verantwoord
Zuiniger
omgaan met grondstoffen
enondernemen
materialen
Milieubewust werken t.b.v. het klimaat
Financiële besparingen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Milieubewust werken t.b.v. het klimaat

1 = niet belangrijk, 5 = heel belangrijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1 = niet belangrijk, 5 = heel belangrijk

1 = niet belangrijk, 5 = heel belangrijk

Positieve impact op de maatschappij
Positieve impact op milieu of klimaat
Positieve impact op de maatschappij
Financieel profijt
Positieve impact op milieu of klimaat
Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
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Milieubewust
werken t.b.v.
klimaat
Zuiniger omgaan
met grondstoffen
en het
materialen
Maatschappelijk verantwoord
Financiële ondernemen
besparingen

1 = niet belangrijk,
= heel
belangrijk
Milieubewust
werken t.b.v.5 het
klimaat
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aanjager5 van
duurzaam
1 = niet belangrijk,
= heel
belangrijkondernemen
1 = niet belangrijk, 5 = heel belangrijk

Positieve impact op de maatschappij
Positieve impact op milieu of klimaat
Financieel profijt
Positieve impact op de maatschappij
Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Positieve impact op milieu of klimaat
Innovatie
Financieel profijt
Druk
van
medewerkers
Positieve impact op de maatschappij
Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Druk van
klanten
of concurrenten
Positieve
impact
op milieu
of klimaat
Innovatie
Financieel profijt
Druk van medewerkers
Vanwege het beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Druk van klanten of concurrenten
Innovatie
Druk van medewerkers
Druk van klanten of concurrenten
Duurzame verlichting doorvoeren
Gebruik van duurzame apparaten
Reduceren van afval
Reduceren van stroomverbruik
Duurzame verlichting doorvoeren
Reduceren van gasverbruik
Gebruik van duurzame apparaten
Inkoop van duurzame energie
Reduceren van afval
Inkoop van duurzame producten
Reduceren van stroomverbruik
Duurzame verlichting doorvoeren
Isoleren
Reduceren van gasverbruik
Gebruik Zonnepanelen
van duurzame installeren
apparaten
Inkoop van duurzame energie
Reducereninstalleren
van afval
Warmtepomp
Inkoop van duurzame producten
Reduceren
van
stroomverbruik
Elektrisch
rijden
stimuleren
Isoleren
Reduceren
van gasverbruik
(Elektrisch)
fietsen
stimuleren
Zonnepanelen installeren
Inkoop
van van
duurzame
energie
Gebruik
OV stimuleren
Warmtepomp installeren
Inkoop van (recyclen)
duurzame stimuleren
producten
Hergebruik
Elektrisch rijden stimuleren
Isoleren
(Elektrisch) fietsen stimuleren
Zonnepanelen installeren
Gebruik van OV stimuleren
Warmtepomp installeren
Hergebruik (recyclen) stimuleren
Elektrisch rijden stimuleren
(Elektrisch) fietsen stimuleren
Gebruik van OV stimuleren
Hergebruik (recyclen) stimuleren
Ontbreken van financieel draagvlak
Ontbreken van kennis en ondersteuning
Onvoldoende vraag van stakeholders
Ontbrekend belang van duurzaamheid
Ontbreken van financieel draagvlak
Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Ontbreken van kennis en ondersteuning
Tijd
Onvoldoende vraag van stakeholders
Geen
Ontbrekend belang van duurzaamheid
Ontbreken van financieel draagvlak
Anders
Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Ontbreken van kennis en ondersteuning
Tijd
Onvoldoende vraag van stakeholders
Geen
Ontbrekend belang van duurzaamheid
Anders
Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Tijd
Geen
Anders
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Lokale kranten
Vakbladen
Online platformen
Bedrijvenvereniging
Lokale kranten
Collega’s
Vakbladen
Bijeenkomsten
Online platformen
Via de gemeente of provincie
Bedrijvenvereniging

6 (11,4%)

6 (11,4%)

6 (11,4%)

Isoleren
Warmtepomp
Gebruik
van OV installeren
stimuleren
Zonnepanelen
installeren
Elektrisch
rijden stimuleren
Hergebruik
(recyclen)
Warmtepomp
installeren
(Elektrisch)
fietsen stimuleren
Elektrisch
stimuleren
Gebruik
vanrijden
OV stimuleren
(Elektrisch)
fietsenstimuleren
stimuleren
Hergebruik
(recyclen)
Gebruik van OV stimuleren
Hergebruik (recyclen) stimuleren

Ontbreken van financieel draagvlak
Ontbreken van kennis en ondersteuning
Onvoldoende vraag van stakeholders
Ontbrekenbelang
van financieel
draagvlak
Ontbrekend
van duurzaamheid
Ontbreken
van kennis
en ondersteuning
Beleid vanuit
de overheid,
provincie
of gemeente
Ontbreken vraag
van financieel
draagvlak
Onvoldoende
van stakeholders
Tijd
Ontbreken
kennis
enduurzaamheid
ondersteuning
Ontbrekendvan
belang
van
Geen
vraag vanofstakeholders
Beleid vanuitOnvoldoende
de overheid, provincie
gemeente
Anders
Ontbrekend belang van duurzaamheid
Tijd
Beleid vanuit de overheid, provincie of gemeente
Geen
Tijd
Anders
Geen
Anders

Lokale kranten
Vakbladen
Online platformen
Lokale kranten
Bedrijvenvereniging
Vakbladen
Collega’s
Lokale
kranten
Online
platformen
Bijeenkomsten
Vakbladen
Bedrijvenvereniging
Via de gemeente of provincie
Online platformen
Collega’s
Anders
Bedrijvenvereniging
Bijeenkomsten
Collega’s
Via de gemeente of provincie
Bijeenkomsten
Anders
de gemeente
of dit
provincie
WasVia
u voor
u over
onderzoek
Anders

6 (11,4%)

6 (11,4%)
6 (11,4%)

8 (15,2%)

8 (15,2%)

vernam al bekend met de organisatie Groningen Werkt Slim?
8 (15,2%)

Was u voor u over dit onderzoek vernam al bekend met de organisatie Groningen Werkt Slim?
Was u voor u over dit onderzoek vernam al bekend met de organisatie Groningen Werkt Slim?

Lokale kranten
Bijeenkomsten
Lokale
kranten
Via de gemeente
of provincie
Bijeenkomsten
Via één van de bedrijvenverenigingen
Lokale kranten
Via de gemeente
of provincie
Netwerk
Bijeenkomsten
Via één van
Niet
Viade
debedrijvenverenigingen
gemeente of provincie
Netwerk
Via één van de bedrijvenverenigingen
Niet
Netwerk
Niet
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