Resultaten en lessen
DE START

Het “Bedrijven Platform Duurzaamheid” werd door de gemeente Soest gestart in het kader
van haar Duurzaamheidsplan 2010 - 2014: “Soest, Doe Maar Duurzaam”. Dit
Duurzaamheidplan van de gemeente had vier pijlers: de Gemeentelijke Organisatie, Wonen,
Leven en Werken. Het Bedrijven Platform Duurzaamheid Soest werd opgericht in het kader
van de pijler ‘Werken’ met als doel kennis en kunde van ondernemers op het gebied van
duurzaamheid te vergroten en met elkaar te kunnen delen. Daarnaast was er een doel om in
2015 tien ISO14001 gecertificeerde bedrijven in Soest te hebben en de laatste doelstelling
betrof het stimuleren van bedrijven om alternatieve brandstoffen te gebruiken.
Het Bedrijven Platform Duurzaamheid werd al snel overgenomen door Soester bedrijven
onder leiding van een stuurgroep. Gedurende de periode 2011 - 2013 bestond het uit een
harde kern van ongeveer 20 bedrijven met daarnaast ongeveer 30 geïnteresseerden. De
harde kern ondertekende een convenant dat op 11/11/11 werd getekend. In dat convenant
committeerden deelnemende bedrijven zich aan het verduurzamen van het eigen bedrijf en
aan het meten van deze verduurzaming (o.a. meten van CO2-uitstoot, brandstofverbruik,
water, etc.).
EERSTE RESULTATEN (PERIODE 11/11/2011 TOT EN MET 2013)

In het kader van het Duurzaamheidsplan 2010-2014 van de gemeente Soest ging het
Bedrijven Platform Duurzaamheid succesvol aan de slag met drie projecten.






Project WE 1 Bedrijvenplatform Duurzaamheid De lunchbijeenkomsten die vier keer
per jaar werden georganiseerd rondom duurzame thema’s, werden over het
algemeen goed bezocht. Het populairst waren de bijeenkomsten waar één of meer
van de leden de bijdragen van hun bedrijf aan duurzaamheid presenteerde aan de
andere leden (bijvoorbeeld als gastheer).
Project WE 2 ISO 14001 bedrijven De doelstelling (10 nieuwe bedrijven met ISO
certificatie) is niet gehaald. Het aantal bedrijven met een ISO 14001 certificaat is wel
gestegen: van 4 per januari 2011 naar 7 per september 2013.
Project WE 3 Alternatieve Brandstoffen in uw wagenpark. Op dit onderdeel is
onmiskenbaar vooruitgang geboekt, met name door bedrijven die veel onderweg
zijn. Interessant is te melden dat het dan zowel gaat om het aanschaffen van zuiniger
en minder vervuilend materieel (waaronder elektrische auto’s), maar ook over
gedragsverandering bij chauffeurs.
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Er zijn daarnaast resultaten behaald, die niet direct onder deze projecten vallen te
rangschikken:








Bedrijven hebben certificaten behaald zoals het MVO certificaat, de MVO
prestatieladder, footprint en diverse branchegerichte normen over duurzaamheid
Diverse ondernemingen hebben LED-verlichting geïnstalleerd.
Er hebben onderzoeken plaatsgevonden naar duurzamere en innoverende
verdienmodellen. Concrete resultaten op dit gebied zijn er nog niet, een lange adem
is nodig om nieuwe verdienmodellen te introduceren. (Denk o.a. overgang op biogas,
elektrisch rijden, enzovoorts).
Bedrijven verhuizen naar duurzamere locaties. (gaat wel langzaam, maar dat komt
door de slechte economische toestand).
Bouwbedrijven hebben een concept ontwikkeld om duurzame huizen te kunnen
bouwen.
Over 2013 hebben in totaal 12 bedrijven in de vorm van een presentatie concrete
resultaten overlegd in lunchbijeenkomsten
LESSEN

Het Bedrijvenplatform boekte in de eerste jaren dus mooie resultaten. Maar deze jaren
waren ook een leerschool. De belangrijkste les: bedrijven werken graag aan verduurzaming
op hun eigen manier. Afspraken over resultaten moeten pragmatisch en maatwerk zijn. Er is
bij bedrijven niet veel animo om extra administratieve last op zich te nemen, zoals de
toegepaste CO2 barometer. Sommige bedrijven zijn te klein om capaciteit vrij te maken,
andere bedrijven zijn te groot en meten bijvoorbeeld resultaten op de wijze die door hun
branche-organisatie of moederbedrijf wordt opgelegd.
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