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MKB Green Deals in trek bij ondernemers  

De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het 
project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar met het verbruik 
van 2.000 huishoudens. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van MKB-Nederland, 
één van de initiatiefnemers van het project. Dat is veel meer dan verwacht. De 
initiatiefnemers rekenden erop dat  500 deelnemers zo’n 20 procent gingen besparen 
op hun energierekening. Met simpele maatregelen houden ondernemers veel geld in 
eigen zak. De deelnemende bedrijven hebben met elkaar in een half jaar tijd al zo’n € 
210.000 bespaard. Dit bedrag is gebaseerd op de besparingsgegevens van ongeveer 
150 deelnemers. Nog lang niet alle gegevens zijn verwerkt en veel deelnemers 
moeten nog concreet aan de slag met de voorgestelde besparingsmaatregelen. Als 
alle geplande maatregelen zijn uitgevoerd, dan kan het bespaarde bedrag oplopen tot 
ruim € 1,5 miljoen. 

De resultaten op een rij: 

•  21 projectplannen in uitvoering♣ 
•  37 Green Deals♣ 
•  625 betrokken ondernemers♣ 
•  149 ondernemers al aan het♣ besparen 
• ♣ € 210.000 bespaard 
•  Met 625 deelnemers♣ € 1.761.164 besparingspotentieel 

 

Meer weten? Download Infoblad MKB Green Deal of kijk 
op   www.mkb.nl/greendeal   

 

 

 

Investering grootste drempel om energie te besparen 

MKB-Nederland heeft onderzocht wat ondernemers in het mkb 
ervan weerhoudt om energie te gaan besparen. Grootste drempel 
blijkt de investering die hier volgens ondernemers mee gemoeid 
zou zijn. 

MKB-Nederland krijgt steeds meer inzicht in de drempels die 
ondernemers ervaren als zij energie willen gaan besparen. Met dit 
inzicht gaat zij, samen met de partners binnen het MKB-Green 

 



Deal project concreet aan de slag om deze drempels weg te nemen. 
Een groot deel van de drempels wordt binnen de MKB Green Deal 
projecten al getackeld met simpele oplossingen, die over het 
algemeen weinig geld kosten.  

 
Energie besparen levert geld op  

Energieverspilling kost mkb-bedrijven jaarlijks veel geld. 
Met kleine en snel terug te verdienen ingrepen in de 

energievoorziening houden ondernemers dit geld in eigen 
zak. 

Denk bij aanpassingen aan de verlichting, airco of 
koeling, maar ook aan een simpele tijdschakelaar op de 

koffiemachine. Alleen al door aanpassingen in de 
verlichtingsinstallatie besparen ondernemers 40 tot 60 

procent op die energiekosten. 

MKB-Nederland heeft de 10 beste besparingstips uit de 
MKB-Green Dealprojecten voor u op een rij gezet. 

 

 

Nieuws uit de MKB Green Deal projecten 

 

 

MKB Energiescans in Overijssel groot succes! 

In de periode november 2011 tot en met half mei 2013 zijn er bijna 
1000 energiescans uitgevoerd bij MKB-ondernemers in Overijssel. 
De scans zijn praktisch en geven snel inzicht in het energiegebruik 
van ondernemers en mogelijke maatregelen om dit gebruik te 
verlagen. Iets wat ondernemers erg aanspreekt. Vanwege dit succes 
is besloten de regeling voort te zetten tot eind 2013.  
De energiescans hebben bij de diverse bedrijven al veel 
besparingen opgeleverd. De economische impuls door dit project 
bedraagt circa € 7,2 miljoen, terwijl de gemiddelde besparing per 
bedrijf ongeveer € 2.400,-- per jaar is. Download ook het Infoblad 
‘Energiescan Overijssel’. 

 



Clean Campagne: topclubs belonen ondernemingen die 
‘clean’ worden 

De vier grote stads-Groningse topsportclubs gaan bedrijven die 
met succes ‘verduurzamen’ belonen met gratis publiciteit. Dat 

is de opzet van de Clean Campagne. 
FC Groningen (voetbal), GasTerra Flames (basketbal), Abiant 
Lycurgus (volleybal) en Nic (korfbal), zetten ondernemers die 

‘clean’ worden in het zonnetje. Dit kan bijvoorbeeld via een 
artikel in het clubblad of een vermelding op een LED-

reclamebord. De bedrijven moeten die aandacht wel verdienen. 
Daarvoor krijgen de bedrijven steun van coaches die hen helpen 

om te besparen op energie. De Clean Campagne hanteert in de 
aanpak drie fases, waarin een bedrijf ‘duurzaam’ wordt. Eerst 
wordt geïnventariseerd hoe ‘groen’ het bedrijf is en wordt een 

actieplan opgesteld. In fase twee worden aan de slag gegaan 
met maatregelen uit het actieplan die snel besparingen 

opleveren. De derde richt zich op investeringen die een lange 
terugverdientijd (tot vijf jaar) hebben. Hoe verder een bedrijf 
gevorderd is, hoe meer aandacht het krijgt. Als het ‘klaar’ is 

mag het met zijn medewerkers op bezoek bij één van de clubs. 
Lees meer 

 

 

"Het leuke van deze ´zonne-
energiefabriek´ is, dat je elke 
dag kunt zien hoeveel je 
bespaart of zelfs verdient! 
Da’s leuk, toch?!” Pieter 
Snoeijen van Gigant 
International 

Hoe verduurzaam ik mijn bedrijfspand? 
Verduurzamingsadvies Brinkgroep slaat aan 

Brink Groep en MKB-Nederland ondertekenden 
samen de Green Deal Zakelijke Dienstverlening 
Kantoren. Een deal met als inzet het verduurzamen 
van bestaand kantoorvastgoed van het mkb. De Brink 
Groep biedt ondernemers in het mkb een 
verduurzamingsadvies aan. 
Dit advies kan bestaan uit een duurzaamheidsscan van 
het vastgoed het opstellen van een business case voor 
het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak. Zo 
krijgen mkb-ers met concrete plannen voor het 
verduurzamen van hun vastgoed snel en voordelig 
inzicht in de mogelijkheden en het bijbehorende 
kostenplaatje. Inmiddels zijn de eerste resultaten van 
onze Green Deal zichtbaar! Lees meer over  goede 
voorbeelden en de ervaringen van enkele deelnemers, 
waaronder Gigant.  

 



E-Team in Actie: veel belangstelling voor 
energiebesparing 

Ruim veertig Metaalunieleden hebben hun 
energievraagstukken aan het E-Team gezonden. Het 

E-Team helpt leden van de Metaalunie om te 
besparen op energie of met het verduurzamen van 

energie- en materiaalstromen. Het E-team is een 
initiatief van de Metaalunie, dat mogelijk is gemaakt 

door financiële steun vanuit de MKB Green 
Deal.  De inzet van het E-Team bestaat uit een 
Energiescan, een concreet besparingsadvies en 

begeleiding door het team. Daarnaast adviseert de 
Metaalunie op basis van de ingestuurde 

vraagstukken al haar leden direct of indirect over 
energiebesparing.  Lees meer 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen bij Alblas 
Belastingadvies & Administraties 

Gerard Alblas, directeur Alblas 
Belastingadvies & Administraties, was 
direct enthousiast over het Green Deal 
BWP project, een project waarin bedrijven 
20% energie gaan besparen. Gerard Alblas 
sloot zich als deelnemer aan bij het Green 
Deal BWP project. Vooral de verlichting 
en koeling van het kantoor zorgen voor 
het hoge verbruik. Er is een keuze 
gemaakt voor zonnepanelen op het dak, 
wel 40 stuks. De energiekosten dalen 
direct als de panelen in werking zijn. Lees 
meer. 

 
Goed om te weten 

 



 

Subsidie voor ondernemers die energie willen besparen 

Investeert u als ondernemer in 2013 in energiebesparing? 
Dan kunt u niet alleen energie, maar ook geld besparen door 
gebruik te maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). 
De EIA is bedoeld om energiebesparing en de inzet van 
duurzame energie door ondernemers te stimuleren. Voor 
2013 is 151 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling. 
Meer informatie over de regeling kunt u lezen in het 
infoblad EIA.  

 

 
Nieuws van het ministerie van EZ: Green Deal, meer 
kwaliteit en impact 

De Green Deal is een stimuleringsproject van het ministerie van 
Economische Zaken voor het realiseren van duurzame 
initiatieven. MKB-Nederland heeft met EZ een ‘eigen’ Green 
Deal afgesloten om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het 
verbeteren van hun energie-efficiency. Deze MKB Green Deal is 
slechts één van de Green Deals die het ministerie mogelijk maakt. 
De Green-Deal aanpak slaat aan. Daarom hebben Minister Kamp 
van EZ en staatssecretaris Mansveld van I&M met hun brief over 
de groene groei-ambities van het kabinet aangegeven verdere 
uitvoering te geven aan de Green Deal-aanpak. Daarbij wordt 
onder andere gestreefd naar Green Deal-initiatieven met zo een 
zo groot mogelijke kwaliteit en impact. Lees meer over de andere 
Green Deals van EZ in de Green Deal nieuwsbrief van het 
ministerie. 

 

  

 
Ander nieuws over duurzaam ondernemen 

Heel veel ondernemers en andere partijen houden zich bezig met energie besparen en 
duurzaam ondernemen. Ook buiten de MKB Green Deals. Deze initiatieven brengen 
we graag onder de aandacht. In deze nieuwsbrief aandacht voor Duurzom. Duurzom is 
een initiatief van en voor ondernemers op het gebied van duurzame energie.  

Download ook het infoblad 'Ondernemend Groen', voor nog meer informatie over 
duurzaam ondernemen. Heeft u ook een goed initiatief? Laat dit dan weten, wie weet 
staat u in de volgende nieuwsbrief (MKB Green Deal plaatst geen berichten met 
commerciële doeleinden).  
 



"Duurzaamheid is een 
leidend principe geworden 
bij alles wat ik doe." Roelof 
de Vries, directeur Schilders 
de Vries.  

Duurzom en Schilders de Vries: in drie stappen naar 
duurzaamheid 

Roelof de Vries, directeur van schilders- en 
onderhoudsbedrijf Schilders de Vries heeft zich 
aangesloten bij Duurzom, om zijn duurzame ambities te 
realiseren. Hij is enthousiast over de aanpak van 
Duurzom. Eerst worden de duurzame intenties van zijn 
bedrijf besproken. Daarna is een actieplan gemaakt voor 
de komende vijf jaar. Hiermee kon De Vries direct aan 
de slag. Verder ontmoeten de deelnemende ondernemers 
elkaar regelmatig. Op deze manier wordt snel duidelijk 
welke ambities elke ondernemer heeft en hoe anderen 
hierbij met kennis en ervaring kunnen helpen. Lees meer 

 
Wie wordt de best besparende ondernemer? 

De ondernemer die op de meest effectieve wijze 
energie bespaart maakt naast kans op de ‘Easy to be 

green award’ voor de best besparende ondernemer. De 
winnaar ontvangt een leuke geldprijs en flink wat 

publiciteit. Bent u deelnemer aan één van de MKB Green 
Deal projecten en wilt u kans maken op de award? Maak 
dit dan kenbaar aan uw de contactpersoon van uw Green 

Deal project bij MKB-Nederland. Meedoen kan 
eenvoudig met een (you tube) filmpje over de 

besparingsaanpak van uw 
bedrijf. Zijn uw besparingsacties creatief, innovatief en 

makkelijk op te pakken door andere ondernemers, laat dit 
dan zien in het filmpje. Van alle inzendingen wordt per 

project één bedrijf genomineerd voor de award. Uit deze 
21 nominaties maakt een vakkundige jury bestaande uit 

kopstukken uit politiek en bedrijfsleven en 
ervaringsdeskundigen op het gebied van duurzaamheid en 

energiebesparing een keuze. Voor vragen kunt u ook 
terecht bij uw eigen MKB Green Deal adviseur. Meer 

informatie volgt in de MKB Green Deal nieuwsbrief van 
juli.  

 

 
Uw besparingsacties in de nieuwsbrief? 

Heeft u goede besparingsacties en tips, laat dit ons weten. Dan nemen wij deze mee in 
de volgende nieuwsbrief. Deze verschijnt begin juli. In deze nieuwsbrief weer veel 
aandacht voor ondernemers die meedoen aan één van de MKB Green Deal projecten. 

 



 

CONTACTGEGEVENS 
 
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

Bezuidenhoutseweg 12 

Postbus 93002 

2509 AA Den Haag 

Telefoon: 015-2191212 

E-mail: bureau@mkb.nl  
 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U KIJKEN OP WWW.MKB.NL/GREENDEAL.   

 


