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In 2050 moet 100% van de energie  
die in Nederland wordt gebruikt,  

duurzaam opgewekt zijn. Voor de  
energietransitie die hieraan ten grond-

slag ligt, zijn niet alleen verschillende 
energieinnovaties noodzakelijk, maar 

ook de wil om deze innovaties in te 
zetten en te gebruiken. Want de beschik-

baarheid van nieuwe technologische 
ontwikkelingen alleen is geen garantie 

voor een succesvolle innovatie. 

 

Minstens zo belangrijk is het wegnemen 
van knelpunten die de introductie van 
vernieuwingen in de weg staan en het 
voldoen aan de wensen van de eind

gebruikers van energie. Ook moet  
worden geappelleerd aan de motieven 
van de eindgebruikers van energie.

Belemmeringen voor duurzame 
energie in het MKB

Topsector Energie
De Topsector Energie versnelt de energietransitie naar een duurzaam,  
betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem. In de Topsector Energie  
werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid actief samen aan drie agenda’s:

1. Innovatieagenda: het programmeren en ontwikkelen van projecten rond  
technologische en sociale innovaties op gebied van duurzame energie en 
energiebesparing;

2. Exportagenda: kansen creëren voor innovatieve Nederlandse bedrijven op 
buitenlandse markten;

3. Human Capital Agenda: het stimuleren van aanbod van voldoende geschoold 
personeel voor de toekomst door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs
leven te agenderen en te faciliteren.  
Kijk voor meer informatie op www.topsectorenergie.nl.

http://www.topsectorenergie.nl
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In de literatuurstudie ‘Betrokkenheid van 
eindgebruikers van duurzame energie in 
het MKB, en hoe dit gestimuleerd kan 
worden’ uitgevoerd op verzoek van het 
innovatieprogramma Samenwerking 
Topsector Energie en Maatschappij 
(STEM) onderdeel Topsector Energie, 
onderzoeken Christi VeldhuisVan Essen 
en Ruud Hoevenagel welke belemmerin
gen MKBbedrijven ervaren. Wanneer 
stagneren of vertragen investeringen in 
duurzame energie bij deze doelgroep?  
En welke mogelijke ‘hefboomeffecten’ zijn 
er om deze investeringen bij hen juist te 
versnellen? Dit voorliggende document is 
een samenvatting van deze studie.

Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM)
Het innovatieprogramma STEM is het onderdeel van de Topsector 
Energie dat door onderzoek en praktijkprojecten kennis en ervaring 
ontwikkelt om maatschappelijke, sociale of economische belemme
ringen weg te nemen. Of liever nog, om deze te voorkomen door bij 
de energietransactie uit te gaan van wensen en randvoorwaarden 
van alle (toekomstige) betrokkenen. En door bij de implementatie 
van innovaties, kennis te hebben van de reactiviteit van individuen 
en groepen. 

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
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Op het gebied van wensen en (latente) 
behoeften van MKB-ondernemers is 

zeer weinig te vinden qua onderzoek.  
Als er al onderzoek naar is gedaan dan 

is het vaak onderdeel van grotere  
onderzoeken, of komen uitkomsten 

impliciet naar voren uit onderzoek naar 
bijvoorbeeld duurzaam en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen in het 
algemeen of onderzoek naar energie-

besparing. Er is wel veel belangstelling: 
een derde van het MKB geeft aan te 

willen investeren in duurzame energie, 
vooral in zonnepanelen. 

Er is dus interesse om met duurzame 
energie aan de slag te gaan, maar er  
is nog een groot verschil met de daad
werkelijk genomen maatregelen. Een 
vijfde van de MKBondernemers geeft  
aan al stappen ondernomen te hebben 
naar duurzame energie. Het gaat dan 
echter vooral om overstappen naar 
leveranciers van groene energie of  
investeren in energiebesparing. Per  
saldo heeft slechts 5% van de MKB
ondernemers daadwerkelijk in duurzame 
energie geïnvesteerd. 

Waarom overstappen?
Er zijn verschillende redenen die onder
nemers in het MKB aansporen om te 
investeren in duurzame energie. 
Bijvoorbeeld de intrinsieke motivatie van 
de MKBondernemer speelt hierbij een 
rol. Denk aan de wens om bij te dragen 
aan een beter milieu, het sociale netwerk 

van de ondernemer in de vorm van  
klanten en medewerkers en de positieve 
bijdrage aan het bedrijfsimago. Daarnaast 
kunnen ook prijsprikkels en het verhogen 
van het inzicht in de energieprestaties van 
het eigen bedrijf en kennis over  duur
zame energie de overgang stimuleren.  
Ten slotte kan ook een door het bedrijf 
gewenste onafhankelijkheid van de 
energieleverancier om zo leverings en 
prijszekerheid te verkrijgen de drijfveer 
zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te 
schaffen of te investeren in windenergie. 

Belangrijkste belemmeringen  
en knelpunten
Onderzoek toont aan dat er vijf belang
rijke belemmeringen zijn om over te 
investeren in duurzame energietechnieken 
of over te gaan op groene energie.

Overstappen op duurzame energie
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Gebrek aan kennis en ondersteuning
Een gebrek aan duidelijkheid en definities 
van energieverbruiksgegevens vormt een 
barrière voor bedrijven om naar duurzame 
alternatieven over te stappen. Onderzoek 
laat zien dat juist bij het thema energie er 
veel interesse vanuit het MKB is voor 
ondersteuning. Ook is het thema energie 
hét thema waarbij de bedrijven het vaakst 
aangeven dat men hulp zoekt bij de 
daad werkelijke uitvoering van interessante 
maat regelen. 

Moeilijkheidsgraad
Veel MKBbedrijven vinden het introdu
ceren van duurzame productiepraktijken 
zeer moeilijk. Het gevolg daarvan is dat 
veel MKBbedrijven niet eens een poging 
doen om dergelijke initiatieven in te voeren.

Kosten
Ook hogere kosten voor duurzame  
energie kunnen MKBbedrijven ervan 
weerhouden de overstap te maken. 
Kosten verlagingen van technologieën 
voor hernieuwbare energiebronnen  
zijn daarom van groot belang voor  
een transitie naar duurzame energie.

Gebrek aan kapitaal
Het gebrek aan kapitaal vormt in sommige 
gevallen een belemmering voor met  
name de aanschaf van technologie voor 
duurzame energie. Veel ondernemers  
en managers zien financiering als het 
voornaamste obstakel om een duurzaam 
energieproject te starten of te implemen 
teren.

Afhankelijkheid van gebouw eigenaar  
en vergunningen
Belemmeringen kunnen ook ontstaan als 
eigenaren van bedrijfspanden niet akkoord 
gaan met aanpassingen aan het pand voor 
duurzame energiebronnen op verzoek van 
de huurder. Een andere remmende factor  
is het niet verkrijgen van vergunningen  
van de gemeente om voorzieningen voor 
duurzame energie te realiseren.

Een onderzoek onder het kantoorhoudende MKB laat de behoefte aan ondersteuning 
op het gebied van duurzame energie zien:
• 35% van de bedrijven heeft behoefte aan kennis over mogelijk heden op het  

gebied van duurzame energie;
• 31% heeft behoefte aan informatie over kostenbatenver houdingen of terug  ver

dientijden rond duurzame energie;
• 15% heeft behoefte aan hulp bij uitvoering bij de overgang naar duurzame energie.
 
Ook op het gebied van energiebesparing is er overigens onder steuningsbehoefte  
bij ondernemers, maar dit is iets minder dan het geval is bij ondersteuning rond 
duurzame energiebronnen/ technologie:
• 28% van de MKBbedrijven heeft behoefte aan kennis over energie  besparings 

mogelijkheden
• 31% heeft behoefte aan informatie over kostenbatenverhoudingen of terug

verdientijden
• 14% heeft behoefte aan ondersteuning bij uitvoering van energiebesparings

mogelijkheden
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De tien belemmeringen van MKB-bedrijven om energie te besparen
In onderzoek van Jonkers et al (2001: De energieke MKB ondernemer, (on)mogelijkheden rond (on)bewust energiezuinig  
handelen) naar energiebesparing zijn verschillende belemmeringen in kaart gebracht aan de hand van diepteinterviews met 
ondernemers en een literatuurscan. Een aantal hiervan is nog steeds actueel en kan worden vertaald naar de acceptatie  
van duurzame energie. Vier van de belemmeringen, te weten onbekendheid, onbetaalbaarheid en onaantrekkelijkheid en  
onbevoegdheid sluiten aan bij de belemmeringen die hierboven al zijn genoemd: 

•	onbekendheid: veelal is relevante kennis over mogelijkheden voor het bedrijf op het gebied van duurzame energie  
onvoldoende aanwezig.

•	onbeduidendheid: energiekosten maken over het algemeen slechts een klein deel uit van de totale bedrijfskosten in het  
MKB (2 tot 5%). Hierdoor krijgen energiekwesties weinig prioriteit.

•	onbetaalbaarheid: er is in het MKB vaak gebrek aan voldoende kapitaal om de (geadviseerde) investering te kunnen  
financieren. Krijgt men krediet van de banken?

•	onaantrekkelijkheid: vaak zijn veel subsidies en fiscale faciliteiten noodzakelijk om de terugverdientijd van maatregelen  
binnen de drie jaar te houden. Op zo’n moment kost het de gemiddelde MKB ondernemers gewoonweg te veel moeite  
om zich hierin te verdiepen.

•	onzekerheid: hoewel de meerkosten van de activiteiten vaak bekend zijn, kan er onzekerheid bestaan over de precieze hoogte 
van de baten. Dit verhoogt de risico’s van de investeringen. Met andere woorden hoeveel gaat men daadwerkelijk besparen?

•	onverenigbaarheid: bij de beslissing over nieuwe investeringen speelt energiebesparing over het algemeen een bijrol. Andere 
aspecten kunnen van groter belang zijn. Er kan bijvoorbeeld onverenigbaarheid bestaan tussen energiebesparing en comfort.

•	onuitvoerbaarheid (intern): binnen het MKB bedrijf is soms gebrek aan kennis, tijd of mankracht om de geadviseerde  
besparingsmaatregelen te implementeren.

•	onbevoegdheid: een huurder kan minder energiebesparing realiseren dan een ondernemer die zijn pand in eigendom heeft.
•	onmiddellijk: veel MKB ondernemers moeten in korte tijd beslissen over de vervanging van een apparaat. Op zo’n moment heeft 

de ondernemer niet altijd voldoende tijd om mogelijke energiebesparende alternatieven in de beslissing adequaat mee te nemen.
•	onuitvoerbaarheid (extern): rond het MKB spelen externe partijen een rol die invloed uitoefenen op het gedrag van de  

ondernemers. Dit zijn de installateurs, leveranciers en afnemers. Deze partijen hebben vaak een eigen ‘agenda’ ten aanzien  
van energiebesparing. 
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Invloed en rolmodellen
Door wie of wat worden eindgebruikers  
in het MKB beïnvloed als het gaat om 
duurzamer energiegebruik? En welke 
invloed is nog meer van belang? 
Onderzoek geeft weinig houvast, maar 
globaal kunnen we de volgende  
aspecten noemen:

• Goed voorbeeld van andere 
MKBondernemers.

• Bedrijfskenmerken. MKBbedrijven  
uit de industrie, bouw en landbouw, 
familiebedrijven, grotere bedrijven  
en innovatievere bedrijven blijken  
vaker duurzaam te ondernemen dan 
MKBbedrijven uit de detailhandel, 
horeca, transport en communicatie,  
en dienstensectoren, nietfamilie
bedrijven, kleinere bedrijven en  
minder innovatieve bedrijven.

• Ander/nieuw bedrijfspand. MKB
bedrijven zien een verhuizing als  
een natuurlijk moment om over te 
stappen naar duurzamere energie.
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Hefboomeffecten: kunnen we  
het MKB overtuigen over te stappen?

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal 
methoden en instrumenten bekend is om 
MKB-eindgebruikers te verleiden over te 

stappen naar duurzame energie.

Subsidies en prijsverlaging
Zoals aangegeven zijn energieprijzen en 
kosten belangrijke belemmeringen voor 
MKBbedrijven om over te stappen. 
Subsidies en lagere prijzen voor duur
zame energie kunnen juist dat steuntje in 
de rug geven dat MKB’ers doet besluiten 
om over te stappen. 

Ondersteuning en  
verspreiding van kennis
Veel MKBbedrijven weten niet waar ze 
moeten beginnen. Een betere verspreiding 
van pakketten van maatregelen, onder
steuning en voorlichting zou bedrijven 
kunnen helpen, mits goed op de verschil
lende bedrijfstakken afgestemd. In onder
zoek van Alhourani en Saxena (2009) zijn 
de meest voorkomende besparingsmo
gelijkheden op het gebied van energie in 

kaart gebracht, ingediend door 147  
kleine en middelgrote fabrieken uit  
diverse bedrijfstakken. De kans op  
uitvoering van een voorgestelde aan
beveling of oplossing is voornamelijk 
afhankelijk van de terugverdientijd.  
 

Ondersteuning op het gebied van 
duurzaam ondernemen krijgen 
MKB’ers het liefst van de bran
cheorganisaties, gevolgd door 
(voorheen) het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel en de Kamer van 
Koophandel. Ook ziet men een  
rol voor de winkeliersvereniging 
weggelegd.
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Samenwerkingsverbanden
5% van de MKBondernemers neemt deel 
aan spontane samenwerkingsverbanden 
rondom duurzame energie. Veel MKB’ers 
kennen deze mogelijkheid nog niet, maar 
blijken hierin wél geïnteresseerd te zijn.  
Dit instrument sluit aan bij de MKB
ondernemer als rolmodel en ontstaat vaak 
op een lokaal niveau; het kan zowel met 
als zonder overheid opgepakt worden 
door bedrijven.

De prijs van milieugebruik
Doordat milieugebruik niet bij de prijs voor 
energie is inbegrepen, is er sprake van 
een ‘te lage’ prijs voor energie uit fossiele 
energiebronnen. Door milieugebruik en 
milieubelasting correct te prijzen, wordt 
het investeren in milieubesparende tech
nieken rendabeler. Aanpalend beleid  
zoals minimum milieueisen zorgt dan  
voor een gelijker speelveld voor koplopers 
ten opzichte van achterblijvers. Zeker 
wanneer tegelijkertijd ook milieuschade
lijke subsidies en belastingvrijstellingen 
worden afgeschaft in EUverband.

Dynamische regulering
Een andere maatregel is ‘dynamische 
regulering’ op het gebied van duurzame 
energie. Hiermee kunnen de prestatie
eisen van beschikbare duurzame tech
nologie in de tijd worden aangescherpt. 
Een voorbeeld hiervan is het Japanse 
‘toprunnerprogramma’. In dit programma 
neemt de Japanse overheid periodiek de 
best presterende bedrijven als ‘bench
mark’ om de energie – en milieunormen 
voor producten en installaties te bepalen. 

Zij beloont hierdoor innovatieve  
bedrijven en straft tegelijkertijd  
achter lopende bedrijven.

Lange termijn overheidsdenken
De overheid kan lange termijn condities 
creëren waaronder burgers, ondernemers 
en lagere overheden de doelstellingen 
voor hernieuwbare energie kunnen en 
willen realiseren. De overheid kan bijvoor
beeld voor een stabieler subsidiebeleid 
zorgen waardoor kennis en technologie 
op het gebied van hernieuwbare energie 
kan worden gevaloriseerd. Of zorgen  
voor meer onderzoek naar een optimale  
verdeling van publieke gelden naar  
verschillende ontwikkelingsfasen van 
nieuwe technologie. Ook kan de overheid 
als klant in openbare aanbestedingen 
afdwingen dat het MKB voldoet aan 
bepaalde duurzame energie eisen.  
Hoe explicieter de overheid is over haar 
ambitie op de lange termijn, hoe meer  
de onzekerheid bij banken afneemt, 
waardoor zij sneller geneigd zullen zijn  
om innovaties te financieren die bijdragen 
aan groene groei. 

‘De overheid kan als  
klant in openbare 
aanbestedingen  
afdwingen dat het MKB 
voldoet aan bepaalde 
duurzame energie eisen.’
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Duurzame energie hangt nauw samen  
met maatschappelijk verantwoord  
ondernemen (MVO). MKB’ers doen  
daar nu nog weinig aan. Het op de  
juiste manier uitdragen van het MVO
beleid kan klanten overtuigen om bij  
een ondernemer diensten af te nemen  
en/of de ondernemer zelf een goed  
gevoel geven. De overheid kan dit  
stimuleren door subsidies en wetgeving.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze verkenning ‘Betrokkenheid van eindge
bruikers van duurzame energie in het MKB’? Of over de verkenningen 
‘De toepassing van duurzame energie in het huishouden’ en 
‘Publieksreacties op energiesystemen, het perspectief van de burger, 
literatuurstudie’? Ga dan naar de verkenningen of neem contact op 
met Marco Kolkman: marco.kolkman@rvo.nl.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
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