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Abstract 

This research was conducted at SenterNovem Utrecht. It describes the results of four 
casestudies about the adoption of measures for Energy and Energy-efficiency Product 
Development (EEPD). Based on these results an improvement of the interventions from 
SenterNovem towards the Long Term Agreements Companies (LTA) is formulated with 
the aim of to raise the adoption of measures for EEPD. 
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Samenvatting 

In 1972 presenteert de Club van Rome het rapport The Limits to Growth. Niet alleen de 
eindigheid van de fossiele brandstoffen wordt gezien als een toekomstig probleem, maar 
ook de milieueffecten van het energiegebruik. 

Een van de beleidsinstrumenten van de Nederlandse Overheid om het energiegebruik en 
de daarmee samenhangende milieueffecten te verminderen is sinds 1992 het convenant 
Meerjarenafspraken (MJA-convenant). Dit convenant richt zich op het verbeteren van de 
energie-efficiency. 

Het MJAl-convenant is op 6 december 2001 opgevolgd door het MJA2-convenant, welke 
zal !open tot 2012. Daar waar het MJAl-conventant zich richtte op de energie-efficieny in 
de bedrijfsprocessen richt het MJA2-convenant zich ook energie-efficiency van producten 
in de gehele productieketen. Dit is vormgegeven door middel van de zogenaamde 
Verbredingsthema's: Duurzame Energie en Energiezuinige Productontwikkeling. 

SenterNovem faciliteert dit MJA-convenant in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken. Een van de ondersteunende middelen is de Energie Innovatiescan. 
Door middel van de scan wordt in samenwerking met een extern adviesbureau en het 
MJA2-bedrijf bepaald welke Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen het bedrijf 
kan nemen. 

Hoewel er in theorie veel energie-efficiency te realiseren door het toepassen van de 
Verbredingsthema's, werd door SenterNovem gesignaleerd dater in de praktijk een aantal 
knelpunten zijn die de uitvoering van met name Energiezuinige Productontwikkeling 
bemoeilijken. Om deze reden heeft SenterNovem besloten een onderzoek uit te laten 
voeren door een afstudeerder van de TU Eindhoven. 

Tevens bleek er na een inteme analyse dat er naast weinig inzicht in de knelpunten voor 
Energiezuinige Productontwikkeling ook in slechts beperkte mate bekend was wat de invloed 
was van de Energie Innovatiescan op de adoptie van Energiezuinige Product
ontwikkelingsmaatregelen. Er wordt over adoptie gesproken op het moment dat een 
bedrijf besluit over te gaan tot uitvoering van de EZP-maatregel. 

Dit resulteert in onderstaande doelstelling. 

Doelstelling van het onderzoek: 
Inzicht krijgen in de faal- en succesfactoren die een rol spelen bij de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen en in de bijdrage van de Energie Innvotiescan . Op basis van de venvorven 
inzichten de interventies van SenterNovem verbeteren in het Meerjarenafspraken2-convenant waardoor 
SenterNovem bedrijven, die deelnemen aan de Meerjaren -afspraken2-convenant, effectiever kan he/pen bij de 
ontwikkeling van plannen en de uitvoering van deze plannen voor Energiezuinige Productontwikkeling. 

Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is er bij het onderzoek onder andere gebruik 
gemaakt van de innovatie- en adoptietheorie van Rogers aangevuld met overige inzichten 
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uit de literatuur over lntegraal Ketenbetenbeheer, oftewel Energiezuinige 
Productontwikkeling. In navolging van deze theorie en overig onafhankelijk onderzoek 
kan gesteld worden <lat Energiezuinige Productontwikkeling benaderd kan worden als een 
innovatie. Op basis van de adoptietheorie en de literatuur over Integraal Ketenbeheer is het 
onderstaande onderzoeksmodel opgesteld . 

De change agent 

r------ -- ---------- ------------------ ------------------------------- ----! 
Adoptieproces 

Ke nnis Imple me ntatie 

bedriifs11ivea11 

' ' ' ' 
' Be ve s tig ing : 

Aan de hand <lit het onderzoeksmodel zijn vier casestudies uitgevoerd bij bedrijven die een 
Energie Innovatiescan hebben uitgevoerd in de periode eind 2004 - 2005. Tevens zijn de 
overige 28 rapporten van de Energie Innovatiescan bestudeerd. Op basis van deze 
casestudies en de rapporten zijn voorlopige bevindingen geformuleerd. Deze voorlopige 
bevindingen zijn besproken met zes experts en er is een brainstormbijeenkomst van de 
Energie Innovatiescan bijgewoond. Met behulp van deze zes experts en die indrukken van 
de brainstormbijeenkomst is bepaald in hoeverre deze geformuleerde bevindingen met 
elkaar samenhangen. Tevens is er gekeken of de experts deze conclusies konden 
onderschrijven en/of er andere denkbeelden bestaan. 

Op basis van de casestudies, rapporten en de gesprekken met de experts bleek dat de 
beslissing om over te gaan tot de adoptie van de EZP-maatregel hoofdzakelijk bepaald 
wordt door het relatieve voordeel (financieel, marktafzet en.of oplossing voor bepaald 
probleem) en de machtsfactoren in de keten. Bij de onderzochte EZP-maatregelen bleek er 
vaak geen sprake was van een relatief voordeel en er belemmerende machtfactoren 
speelde, oftewel de bedrijven hebben zelf te weinig macht in de keten om de maatregelen 
door te voeren. Tevens bleek ook <lat een juiste trekker van de Energie Innovatie als van de 
vervolgprojecten het verschil maken voor de voortgang van de projecten 

SenterNovem (change-agent) probeert door middel van de EIS-methodiek de houding, 
kennis en de beslissing om over te gaan tot adoptie positief te be"invloeden. Naar 
aanleiding van het onderzoek zijn de onderstaande punten gedefinieerd waarop deze 
change agent en EIS-methodiek de adoptie be"invloeden: 

EIS-methodiek 
• De periode waarin de scan uitgevoerd wordt (± een half jaar) is beperkt om tot 

maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan worden, of om tot de toezegging te 

IV 



Niet over een nacht EIS Samenvatting 

komen dat ze uitgevoerd gaan worden. De stap naar bewustwording voor specifieke 
maatregelen voor het bedrijf wordt wel gemaakt 

• De brainstormmethode werkt om de ideeen die al leven binnen de organisatie boven 
tafel te krijgen en EZP-maatregelen die al genomen zijn te identificeren. 

• In alle cases waren er na de initiatieffase nog verschillende ideeen over het 
projectresultaat. Verkeerde verwachtingen kunnen de houding ten opzichte van 
Energiezuinige Productontwikkeling en de scan zelf sterk be"invloeden. 

• Het doorrekenen van het energieverbruik in de keten en het doorrekenen van de 
genoemde maatregelen op energieaspecten vergen veel tijd. Deze cijfers geven echter 
niet de doorslag om de EZP- maatregelen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. 

Change agent 
• De rol van procesbeheerser van SenterNovem en het contact op afstand zorgen ervoor 

dat bijsturing, afstemming van de scan op het bedrijf en het vaststellen van een goed 
passend ondersteunend natraject wordt bemoeilijkt. 

• De ondersteuning op het gebied van het creeren van behoeften, relatie van informatie 
uitwisseling en de diagnose van problemen komt in veel mindere mate voor het traject 
daar wordt weinig aandacht aan besteed door de change agent. Juist bij scans waarbij 
er van te voren sprake was van een specifiek probleem, of als er wel een probleem 
gedefinieerd werd, werden de maatregelen eerder geadopteerd. 

• Er zijn geen concrete (project-) middelen voor verdere ondersteuning (natraject). 

Op basis van deze conclusies zijn verbeteringen voor de EIS-methodiek geformuleerd. 
• Van te voren duidelijke en eenduidige, haalbare en transparante doelen stellen. 

Hierdoor kan voorkomen worden dat er verkeerde verwachtingen gaan leven bij 
zowel de bedrijven, de adviseurs als bij SenterNovem. 

• Een flexibele scan kan beter aansluiten op de behoeften van bedrijven. Er client van te 
voren met de bedrijven vastgesteld te worden wat men wil bereiken met de scan. 

• Doorrekenen op financiele aspecten. De besluitvorming vindt voornamelijk plaats op 
basis van financieel voordeel. 

Het knelpunt blijft echter dat de korte periode waarin de scan uitgevoerd wordt (+/- een 
half jaar) te beperkt lijkt om tot maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan worden, 
of om tot de toezegging te komen dat ze uitgevoerd gaan worden. 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de ondersteuning die SenterNovem biedt niet 
geheel aansluit bij de verschillende stappen die voor een change agent van belang zijn om 
te doorlopen om ervoor te zorgen dat een bedrijf overgaat tot adoptie . Om een volledigere 
invulling te geven aan deze stappen is er een eerste aanzet gegeven om te gaan werken met 
'Ketenvouchers'. Per ondersteunende stap zijn de bijbehorende rollen voor SenterNovem 
gedefinieerd. 
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1 Inleiding 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van SenterNovem, een agentschap van het 
ministerie van Economische Zaken. In dit eerste hoofdstuk zal de achtergrond, de context en 
de scope van dit onderzoek nader toegelicht worden. 

1.1 Achtergrond onderzoek 
Tijdens de industriele revolutie werd de aanwezigheid van 'energie in overvloed' als min of 
meer vanzelfsprekend gezien (Vermeer, 2002). De energieconsumptie en daarmee het 
gebruik van fossiele brandstoffen is in de periode 1945-1970 clan ook sterk gestegen. 
In 1972 presenteert de Club van Rome1 het rapport The Limits to Growth. In dit rapport 
werden voorspellingen gedaan over de eindigheid van fossiele brandstoffen en de catastrofe 
die de mensheid stond te wachten indien er op dezelfde voet werd doorgegaan. Ook werd 
Nederland in de jaren '70 twee maal getroffen door een oliecrisis. Het rapport van de Club 
van Rome en de oliecrises deden beseffen dat de tijd van 'energie in overvloed' voorbij was. 
Niet alleen de eindigheid van de fossiele brandstoffen wordt gezien als een toekomstig 
probleem, maar ook de milieueffecten van het energiegebruik. De concentratie van 
broeikasgassen2, zoals C02, in de atmosfeer stijgt en veroorzaakt het zogenaamde versterkte 
broeikaseffect3. 

Om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en het daarmee samenhangende 
broeikaseffect tegen te gaan zijn er zowel op nationaal als internationaal niveau 
doelstellingen geformuleerd voor de energievoorziening en reductie van broeikasgassen. Een 
van deze doelstellingen is energiebesparing. De energiebesparing zorgt voor een 
vermindering van de uitstoot van C02, en andere stoffen, het beperkt de afhankelijkheid van 
van buitenlandse energiebronnen en het kan een kostenreductie opleveren. Nu, anno 2006, is 
het besparingstempo nog 1 %, vanaf 2008 wordt het 1,3 % en vanaf 2012 1,5 % (Ministerie van 
Economische Zaken, 2005). 
Om de doelstellingen te realiseren is er beleid ontwikkeld. De Nederlandse overheid hanteert 
bij het energiebesparingsbeleid een gedifferentieerde sturing naargelang de betreffende 
sector en maakt hierbij gebruik van verschillende beleidsinstrumenten. 
Een van de beleidsinstrumenten in de industriele sector (incl. voedings- en genotmiddelen
industrie), de dienstensector en de agrarische sector is het convenant Meerjarenafspraken 
(MJA-convenant). Het MJA-convenant is in 1992 van start gegaan en heeft als doel om de 
energie-efficiency bij bedrijven uit deze sectoren te verbe teren in de periode 19894-2000. 

Definitie energie-efficiency: 
Het efficient gebruik van energie. Per eenheid gebruikte prim11ire energie warden meer nuttige producten 
geleverd. 

[Bron: Tijsma, 2005] 

1 De Club van Rome is een in 1968 gevormd interna tionaal en multidisciplinair overleg voor 
wetenschappers ove r 'wereldproblemati ek' (Vermeer, 2002) 

2 De belangrijkste broeikasgassen z ijn: C02, CH•, NiO, CFC-11 , CFC-12 (TU/e - TDO, 2004) 
3 Het broeikaseffec t leidt tot klimaatverandering, temperatuurstijging en een stijging van de zeespiegel. 
4 1989 wordt gehanteerd als referentiejaar 
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Bedrijven die een jaarlijks energieverbruik hebben van minder dan 0,5 PJ5 (± het 
energieverbruik van 6000 Nederlandse huishoudens per jaar (SenterNovem, 2004))6, kunnen 
deelnemen aan dit convenant. 

Het MJA-convenant is een vrijwillige overeenkomst tussen een branche uit de industriele- of 
dienstensector en het Ministerie van Economische Zaken, of tussen een branche uit de 
agrarische sector en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bedrijven 
behorend tot branches die het convenant hebben ondertekend kunnen toetreden als 
deelnemer. 
In 2000 is de eerste serie MJA bijna geheel afgerond. Gemiddeld werd over de periode van 
1989 tot 2000 een energie-efficiency verbetering van 22 % bereikt. Hiermee is het doe! dat 
gesteld werd, 20 % voor 2000, ruimschoots gehaald (VROM, 2002). Voor 8 branchegroepen7 

loopt de eerste serie MJA nog door tot 2005. De eerste serie MJA zal verder de MJAl 
genoemd worden. 
Op 6 december 2001 is de tweede generatie meerjarenafspraken, de MJA2, van start gegaan 
welke zullen !open tot 2012 (Novem, 2003). Per 18 januari 2006 nemen er +/- 600 bedrijven 
(918 verschillende inrichtingen) dee! aan het MJA2-convenant. Deze bedrijven zijn verdeeld 
over 24 verschillende branchegroepen8• Figuur 1.1 in bijlage I geeft het energieaandeel van 
bedrijven weer, die het MJA2-convenant in 2004 hadden ondertekend ten opzichte van de 
bedrijven die dit convenant niet hadden ondertekend. 

Het MJAl-convenant en het MJA2-convenant hebben niet alleen betrekking op een andere 
tijdsperiode, maar verschillen ook inhoudelijk. Het belangrijkste verschil is dat de MJAl 
gericht is op verbetering van de energie-efficiency van de bedrijfsinterne productieprocessen 
terwijl voor de MJA2 gekozen is voor een breder perspectief. Energie-efficiency van de 
bedrijfsinterne productieprocessen zal vanaf nu procesefficiency genoemd worden. Het 
MJA2-convenant richt zich naast deze procesefficiency ook op het implementeren van 
energiezorg binnen bedrijven en de energie-efficiency in de gehele productieketen van een 
product (van grondstof tot afval). Energie-efficiency in de gehele productieketen wordt 
binnen het MJA2-convenant aangeduid met de term 'Verbredingsthema's'. De 
Verbredingsthema's zijn onderverdeeld in twee categorieen te weten: 

• Duurzame Energie; 
• Energiezuinige Productontwikkeling. 

In bijlage II zijn de Verbredingsthema's grafisch weergegeven. De Verbredingsthema's 
verbreden de scope van het productiebedrijf naar de product-levenscyclus. Oat brengt met 
zich mee dat veel maatregelen alleen gerealiseerd kunnen worden samen met andere 
partners in de keten (Novem, 2003). ln Figuur 1.1 is dit verschil tussen de MJAl en MJA2 
grafisch weergegeven. 

s 1 Petajoule (PJ) is gelijk aan 101s joule 
6Voorwaarde voor een sector is dat het total e energiegebruik minimaal 1 PJ per jaar is en de deelnemende bedrijven 
samen verantwoordelijk zijn voor 80 % van het energiegebruik. Bedrijven die een energieverbruik > 0,5 PJ hebben 
kunnen deelnemen aan het convenant Benchmarking (SenterNovem, 2004). 
7 Hier is de branche indeling gehanteerd die bij SenterNovem wordt gebruikt. Deze branches komen niet geheel 
overeen met de verschillende brancheverenigingen die bestaan in de praktijk. 
" Idem voetnoot 7 
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MJAl MJA2 

+ / + ~ 
Procesefficiency Energiezorg Verbredingsthema' s (VT) 

(PE) (EZ) J(' ~ 
Duurzame energie 

(DE) 

Figuur 1.1: M]Al en MJA2 

Energiezuinige Productontwikkeling 
(EZP) 

Zoals te zien is in figuur 1.1 wordt er in het MJA2-convenant onderscheid gemaakt tussen 
een vijftal begrippen. De definities van deze begrippen wordt hieronder gegeven. 

Definitie Procesefficiency (PE): 
De ener;;;ie-efficiency van bedrijfsinterne productieprocessen. 

Definitie Energiezorg (EZ): 
Energiezorg is het op structurele en economisch veran twoorde wijze uitvoeren van organisatorische, 
technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie (incl. energie voor de productie en het gebruik 
van grand- en hulpstoffen) te minimaliseren. 

[Bron: Ministerie van Economische zaken, 2003) 

Definitie Verbredingsthema's (VT's) : 
Verbredingsthema's omvatten het aandachtsgebied gericht op product en keten. De Verbredingsthema's zijn in 
twee hoofdcategorieen op le splitsen; Energiezuinige Productontwikkeling en Duurzame energie. 

(Bron: Ministerie van Economische zaken, 2003) 

Definitie Duurzame energie (DE): 
Energie opgewerkt met behulp van Duurzame energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn hernieuwbare 
energiebronnen die !evens ten aanzien van de milieuthema's Verandering van Klimaat, Verzuring, 
Verspreiding, Verwijdering, Verstoring, Verdroging en Verspilling minder mi/ieubelastend zijn dan de 
conventionele energiebron nen. 

[Bron: SenterNovem, 2004] 

Definitie Energiezuinige Productontwikkeling (EZP): 
Het zodanig ontwikke/en van een product rfat he! fossie le energiegebruik van het product over de gehele 
levensketen (grondstoffase-afdankfase )van he! product afneemt. 

[Bron: Ministerie van Economische zaken, 2003) 

In paragraaf 1.2 za l de aanleiding van dit onderzoek beschreven worden en vervolgens zal in 
paragraaf 1.3 de gekozen scope beargumenteerd worden. 

1.2 Aanleiding onderzoek 

Zoals gezegd loopt het MJA2-convenant sinds 6 december 2001. Om het beleidseffect van de 
Verbredingsthema's te bepalen is er in de periode 2003-2004 een nulmeting voor de 
beleidseffecten van de Verbredingsthema's uitgevoerd door SenterNovem. Van de MJA2-
bedrijven is 45 % goed tot zeer goed en 41 % niet goed/niet slecht bekend met de 
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Verbredingsthema's. Ook blijkt hieruit dat ongeveer de helft van de bedrijven nog geen 
duidelijke visie en/of plannen heeft met betrekking tot Verbredingsthema's (SenterNovem, 
2004, tabellenboek). In theorie is er veel energie-efficiency te realiseren door het toepassen 
van de Verbredingsthema' s. In de praktijk blijkt dat dus nog niet alle bedrijven aan energie
efficiency in de gehele productieketen werken. 
SenterNovem faciliteert het MJA2-programma en wil onderzocht hebben wat gedaan kan 
worden om ervoor te zorgen dat de realisatie van energiebesparing via Verbredingsthema's 
versneld wordt. In dit onderzoek zullen Energiezorg en Procesefficiency dus buiten 
beschouwing gelaten worden. In de volgende paragraaf wordt de verdere afbakening 
beschreven. 

1.3 Afbakening 

In de bovengenoemde nulmeting voor de beleidseffecten is zowel gekeken naar de 
toepassing van Duurzame Energie als naar de toepassing van Energiezuinige Product
ontwikkeling. 
Uit de resultaten van deze nulmeting blijkt dat het belangrijkste knelpunt voor bedrijven om 
geen duurzame energie toe te passen financiele redenen zijn. Duurzame energie is duurder 
dan conventionele energie, oftewel energie uit fossiele brandstoffen. Hierdoor wordt minder 
duurzame energie ingekocht of opgewekt. Dit knelpunt kan alleen weggenomen worden als 
duurzame energie goedkoper wordt (of conventionele energie duurder) of als er meer 
subsidie voor te verkrijgen is. SenterNovem is gebonden aan subsidieregelingen die bepaald 
worden door de overheid en kan dit knelpunt dus niet eigenhandig wegnemen. 
Uit de resultaten van dezelfde nulmeting kan echter niet bepaald worden of er een eenduidig 
knelpunt is voor Energiezuinige Productontwikkeling. Er zal dus verder onderzoek nodig 
zijn om meer inzicht te krijgen in de knelpunten voor de toepassing van Energiezuinige 
Productontwikkeling. Om deze redenen, geen eenduidig knelpunt voor Energiezuinige 
Productontwikkeling en het financiele knelpunt voor Duurzame Energie, zal deze studie zich 
verder alleen richten op Energiezuinige Productontwikkeling. 

Zoals gezegd wordt de facilitering en de monitoring van de behaalde resultaten van het 
MJA2-convenant uitgevoerd bij SenterNovem. ln het volgende hoofdstuk zal ingegaan 
worden op SenterNovem als organisatie en de organisatie van de MJA2-facilitering. 
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2 SenterN ovem 

2.1 SenterNovem 
SenterNovem is op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie tussen Senter en Novem, twee 
agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken. De taak van Senter was de 
uitvoering van het overheidsbeleid op het gebied van technologie, energie, milieu, export en 
internationale samenwerking. De doelstelling hierbij was: 'Duurzame versterking van de positie 
van het bedrijfsleven en de kennisinste/lingen in ons land' . Novem was gericht op: 'Het werken aan 
een duurzame samenleving, zowel in Nederland a/s daarbuiten en de rijksoverheid met de samenleving 
verbinden' De nieuwe organisatie, SenterNovem, is gericht op het bundelen van kennis van 
innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. SenterNovem tracht hierdoor bij te 
dragen aan een sterkere positie van het bedrijfsleven in Nederland en aan een duurzame 
samenleving, met zorg voor mens en milieu. 
Er wordt samengewerkt met maatschappelijke sectoren zoals industrie, agrarische sector 
dienstensector, detailhandel, onderwijs en zorg, maar ook met kennisinstellingen en 
decentrale overheden (gemeenten/provincies). De diensten die SenterNovem biedt kunnen 
geclassificeerd worden onder adviseren, het opzetten en ondersteunen van netwerken, 
informeren en subsidieren (SenterNovem, 2004). 
In bijlage III zijn de stakeholders, missie, visie en organisatie van SenterNovem terug te 
vinden. 

Zoals te zien is in het organogram (bijlage III) zijn er drie sectoren die ook weer verdeeld zijn 
in 4 of 5 taakvelden. Het MJA-programma, waar de MJA-facilitering plaatsvindt is een van 
de huidige lopende programma's bij het taakveld Klimaat, Bedrijven en Intemationaal. In de 
volgende paragraaf zal eerst kort ingegaan worden op de organisatie van het MJA
programma. 

2.2 De organisatie van het MTA-programma 
Het taakveld 
Klimaat, Bedrijven en Internationaal is onderverdeeld in: 
• Klimaat Bedrijven Front Office 
• Klimaat Bedrijven Back Office 
• Klimaat Bedrijven Toetsing en Monitoring 
• Internationale Duurzame Ontwikkeling 
• Facilitering Stichting Verificatiebureau 

Zowel de Front Office, Back Office als Toetsing en Monitoring houden zich bezig met het 
MJA-programma. MJA partijen, zowel van MJAl als MJA2, kunnen bij het MJA-programma 
terecht voor begeleiding, ondersteuning, informatie en advies over het MJA-convenant. De 
werkzaamheden van SenterNovem met betrekking tot het MJA-convenant zullen in de 
volgende paragraaf beschreven worden. Opmerking: als er vanaf hier over SenterNovem 
wordt gesproken wordt het bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met het MJA-programma 
bedoeld tenzij anders aangegeven. 
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2.3 MTA-facilitering 
In deze paragraaf zal eerst dieper ingegaan worden op de procedurele kant van het MJA
convenant. Hierbij wordt ook de rol van de bedrijven, SenterNovem, het bevoegd gezag en 
de brancheorganisatie beschreven. Ondanks de eerder gemaakte afbakening zal hier, voor de 
volledigheid, gesproken worden over de Verbredingthema's en niet alleen over 
Energiezuinige Productontwikkeling. Dit omdat er geen procedureel verschil is tussen 
Energiezuinige Productontwikkeling en Duurzame Energie. 

De MJA2 heeft een looptijd van 2001 tot en met 2012, verdeeld over drie periodes van vier 
jaar9• Een bedrijf en/of brancheorganisatie dat deelneemt aan de MJA2 moet aan een aantal 
verplichtingen voldoen. De verplichtingen op het gebied van Procesefficiency en 
Verbredingsthema's zijn verschillend. In paragraaf 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 worden de rollen / 
verplichtingen van de MJA2-bedrijven en de branche-organisaties beschreven. Er wordt 
onderscheid gemaakt de tussen Procesefficiency-maatregelen (PE-maatregelen) en 
Verbredingsthema-maatregelen (VT-maatregelen). 

Wanneer een bedrijf haar verplichtingen niet nakomt kunnen de andere convenant-partners 
- de Ministeries, het bevoegd gezag en/of de brancheorganisatie - het convenant opzeggen. 
Indien het convenant opgezegd wordt of indien een bedrijf niet deelneemt aan MJA2 
profiteert het bedrijf niet van de facilitering en ondersteuning van SenterNovem die in 
paragraaf 2.3.4 staat beschreven. 

2.3.1 Het Energiebesparingsplan (EBP) 

In 2001, 2004 en 2008 moet door ieder deelnemend bedrijf een Energiebesparingsplan (EBP) 
opgesteld worden. Deze plannen beslaan achtereenvolgens de periode 2001-2004; 2005-2008; 
2009-2012. 
In een dergelijk EBP wordt door het bedrijf o.a. beschreven welke initiatieven het bedrijf 
neemt ten aanzien van Procesefficiency en de Verbredingsthema's10. De maatregelen worden 
door het bedrijf onderverdeeld in de categorieen zekere (Z), voorwaardelijke (V) en onzekere 
(0) maatregelen (zie figuur 2.1). De zekere maatregelen moeten uitgevoerd worden in de 
beschreven periode. De uitvoering van de voorwaardelijke en onzekere maatregelen is meer 
vrijblijvend11 

Het EBP wordt door SenterNovem getoetst aan de hand van het protocol Toetsing 
Energiebesparingsplannen. Hierbij wordt gekeken of het voldoet aan de eisen die het MJA
convenant stelt aan een EBP en of het ambitieniveau ten aanzien van energiebesparing van 
voldoende niveau is. Op basis van deze toetsing stelt SenterNovem een advies voor het 
bevoegd gezag op. Bij het MJA2-conventant is er een betere aansluiting gezocht bij de Wet 
milieubeheer waardoor bedrijven door middel van hun EBP invulling geven aan het 
onderdeel Energiebesparing van deze wet. Bij de beoordeling van het EBP door het bevoegd 
gezag wordt het advies van SenterNovem meegenomen. Dit advies is geclassificeerd als 

9 Periodes 2001-2004; 2005-2008 en 2009-2012 
111 In het EBP word! ook het huidige en het gea mbieerde niveau van Energiezorg beschreven. Daar word! niet verder 
op in gegaan aangezien Energiezorg buiten de scope van dit onderzoek va lt. 
11 Voorwaardelijke maatregelen : Deze zullen door de inrichting uitgevoerd warden mi ts de technische, economische 
en/of organisatorische belemmeringen zijn weggenomen. Onzekere maatregelen: Deze zu llen door de inrichting 
nader onderzocht gaan warden (SenterNovem, 2005). 
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zwaarwegend. Het bedrijf ontvangt van het desbetreffende bevoegd gezag schriftelijk de 
beoordeling van het EBP, indien de beoordeling onvoldoende is dient het bedrijf het plan aan 
te passen alvorens het EBP definitief gemaakt wordt. Het bevoegd gezag beoordeelt 
vervolgens of het definitieve EBP (voor zover relevant) in overeenstemming is met de eis die 
de Wet milieubeheer stelt bij de vergunningverlening. Deze eis is <lat aan de 
milieuvergunning de voorschriften moeten worden verbonden, die de grootst mogelijke 
bescherming van het milieu bieden (Ministerie van Economische Zaken, 2003). De bedrijven 
die deelnemen aan de MJA2 geven invulling aan deze eisen door middel van de Zekere 
Procesefficiency maatregelen die opgenomen zijn in het EBP. 

Voor een niet-MJA bedrijf vergt het meer inspanning om de milieuvergunning te verkrijgen 
aangezien ze niet geniet van de ondersteuning en het advies van SenterNovem. Indien 
gewenst kunnen MJA-bedrijven advies en ondersteuning krijgen bij het opstellen van hun 
EBP van een extern adviesbureau. Dit externe adviesbureau wordt door SenterNovem 
gecontracteerd en gefinancierd. 
Voor een bedrijf kan het dus gunstig zijn om aan het MJA-convenant mee te doen zodat met 
minder inspanning een milieuvergunning kan worden verkregen. In figuur 2.1 is het 
bovenstaande schematisch weergegeven. 

M/A 2-Bcdrijf Schrijft EBP EBP ___. SC11tcrNovcn1: Toc ts t EBP aa n hc t MJA-con venant 

(eventueel ond e rs teuning ad v iseur) >(' ~ + 
PE VT Sc11terl\Jove111: Stelt ad vies op voor Bevocgd gezag 

~ 
zvo 

Bcvocgd Cczng: Toets t aan Wet milieubchcer 

+ 
Bcz 1ocgd gezns: Verl eent n1ilieu-vergunning/ ex tra in fo rmat ie vereist 

M/ A2- Bcdrijf Ontvangt Milie uvergunning I aanpass ing EBP vc re is l +-- Milieuvergunning I 
Extra informatie 

Fig1111r 2.1: Proces voor het opstellen en toetsen van een Energiebespnringsplnn (Z=zekere mnntregel, V=vooni•nnrdelijjke maatregel, 
O=onzekere maalrege/) 

Zoals te zien is in het bovenstaande figuur bestaat er een verschil tussen een PE-maatregel en 
een VT-maatregel in relatie tot de Wet milieubeheer. De Zekere Procesefficiency maatregelen 
zijn gekoppeld aan de wettelijke verplichtingen conform de Wet milieubeheer. De VT' s 
vallen niet onder deze wet. Bedrijven hebben ten aanzien van VT's dan ook enkel een 
inspanningsverplichting. Dit houdt in <lat een bedrijf alleen dient te onderzoeken of, en welke, 
VT's interessant zijn voor het bedrijf en <lat het de ambitie uitspreekt te werken aan deze 
VT's. Het wel of niet plannen en/of uitvoeren van concrete VT-maatregelen heeft geen 
consequenties voor de milieuvergunning terwijl <lit voor PE-maatregelen wel het geval is. De 
daadwerkelijke uitvoering en voortgang van de energiebesparing van alle maatregelen (VT 
en PE) wordt vastgesteld in de jaarlijkse monitoring. Dit monitoringsproces wordt hieronder 
verder uitgewerkt. 
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2.3.2 Monitoring 

Het bedrijf client elk jaar de voortgang van de uitvoering van het Energiebesparingsplan te 
rapporteren aan SenterNovem. Dit wordt monitoring genoemd. SenterNovem verifieert de 
cijfers. Indien de gegevens onvolledig zijn, verzoekt SenterNovem om een aanvulling. Aan 
de hand van deze monitoringsgegevens stelt SenterNovem een bedrijfsrapportage op. In 
deze rapportage staat hoe het bedrijf presteert op het gebied van gerealiseerde PE- en VT
maatregelen ten opzichte van andere bedrijven in de branchegroep (benchmark) en hoeveel 
van de plannen in het Energiebesparingsplan daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
Het bevoegd gezag wordt ook op hoogte gesteld van de gerealiseerde besparing van een 
bedrijf. Indien het bevoegd gezag de voortgang niet voldoende acht kan om bijsturing cq een 
verklaring gevraagd worden. Ook hier geldt weer dat alleen de gerealiseerde 
Procesefficiency aan bepaalde voorwaarden omtrent de Wet milieubeheer moeten voldoen. 
Voor Verbredingsthema's gelden geen voorwaarden. Dit monitoringsproces is weergegeven 
in figuur 2.2 .. 

M]A2-Bedrijf Vult monitoringsgegevens 

(M G ) in 

MG 

It' ~ 
PE VT 

~ ~ 

_.. SenterNovenz: Schrijft bedrijfs rappo rtage (BR) 

~ 
zvo zvo VT 

~ 
M]A-2 BedrijfOntva ng bed rijfsrapportage zvo 

Bevoegd Gezag: Toctst voortgang 

+ 
M]A2 -Bedrijf Bijsturing +---~ "4--- Bcvoegrl gezng: Eventucle Clan passing ve reist 

Figuur 2.2: Proces van de monitoring 
Naast het bevoegd gezag en de deelnemende bedrijven hebben ook de brancheorganisaties 
het MJA2-convenant ondertekend. In de volgende paragraaf wordt kort ingegaan op de rol 
van de brancheorganisaties. 

2.3.3 Roi van de branche-organisatie 

Een branche-organisatie heeft onder andere een stimulerende en informerende rol en is in het 
MJA2-convenant betrokken bij het genereren en uitvoeren van ideeen voor PE-maatregelen 
en VT-maatregelen die geschikt zijn voor de bedrijven uit de desbetreffende branche 
(Ministerie van Economische Zaken, 2003). Per aangesloten MJA-branchegroep wordt door 
SenterNovem een maatregellijst opgesteld waarin mogelijke maatregelen ter verbetering van 
de Procesefficiency genoemd worden. Brancheorganisaties hebben in het kader van het 
MJA2-convenant in de meeste gevallen een Uitgebreide energiestudie (UES) uitgevoerd of 
laten uitvoeren metals doel om te onderzoeken wat interessante VT-maatregelen zijn voor de 
betreffende branche. De uitvoering werd ondersteund door SenterNovem. Deze UES client 
als aanvulling op de maatregellijst . 
Ook hier is weer een onderscheid te maken tussen PE-maatregelen en VT-maatregelen. Alie 
bedrijven, dus zowel MJA als niet-MJA bedrijven, zijn verplicht om PE-maatregelen uit te 
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voeren als deze, voor het desbetreffende bedrijf, een terugverdientijd van < 5 jaar hebben. 
Voor VT-maatregelen uit de UES geldt deze verplichting niet. 
In de vorige paragraaf is gesproken over de bedrijfsrapportages. De gegevens uit de 
bedrijfsrapportage worden door SenterNovem ook verwerkt in een concept branche
rapportage. Per branchegroep is er een Overleggroep Energiebesparing (OGE) samengesteld 
met vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. De OGE bespreekt deze concept 
brancherapportages en vult die (waar nodig) aan (SenterNovem, 2005). Hieruit volgt de 
definitieve brancherapportage 
SenterNovem verwerkt al deze brancherapportages in de MJA Resultatenbrochure. Dit 
boekje wordt uiterlijk op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer en biedt de 
mogelijkheid om de voortgang van de MJA2 te beoordelen (SenterNovem, 2005) . 

Ondersteuning van SenterNovem voor MJA2-bedrijven 

Behalve het realiseren van PE-maatregelen en/of VT-maatregelen bestaat de verplichting van 
de MJA2-bedrijven met betrekking tot de Verbredingsthema's dus ook uit het schrijven van 
een Energiebesparingsplan en de monitoring van de behaalde resultaten. SenterNovem biedt 
hierbij ondersteuning en advies. In deze paragraaf zullen de ondersteunende en adviserende 
diensten met betrekking tot Verbredingsthema's gegeven worden. Deze diensten kunnen 
onderverdeeld worden in drie categorieen, te weten: 
I. Ontwikkeling methodieken, 
2. Ideeen genereren en planvorming 
3. Opstellen van een Energiebesparingplan en verwerken van de monitoringsgegevens (Zie 

paragraaf 2.3.1en2.3.2). 

• Ontwikkelen methodieken 
SenterNovem ontwikkelt scans, berekeningsmethodieken en monitoringsmethodieken. Deze 
maken het bedrijven makkelijker om ideeen te genereren en om de monitoringsgegevens in 
te vullen oftewel de besparingen te kwantificeren. 

• Ideeen genereren en planvorming 
Voor het genereren van ideeen kunnen bedrijven onder andere gebruik maken van de 
genoemde scans. Er zijn een viertal scans ontwikkeld. Een van deze scans is de All-In-MJA
Scan (AIMS). Deze orienteert zich op alle Verbredingsthema's en Procesefficiency. Ook is er 
een scan die zich uitsluitend richt op de mogelijkheden voor duurzame energie, de 
zogenaamde Duurzame Energie Scan (DE-scan). De Energie lnnovatiescan (EIS) richt zich op 
Energiezuinige Productontwikkeling en is bedoeld om bedrijven te helpen om op een 
systematische manier nieuwe en slimme energiezuinige producten te ontwikkelen. Als 
laatste scan is er nog de scan Product-Dienst-Combinatie (PDC), die bedrijven welke zowel 
producten als diensten leveren helpt om beter in te springen op de behoeften van de klant. 
Bedrijven kunnen ook gebruik maken van gebruikersgroepen, workshops en 
kennisnetwerken die opgezet zijn door SenterNovem. 

Zoals gezegd is de Energie Innovatiescan de scan die zich richt op Energiezuinige 
Productontwikkeling. Deze scan zal in de volgende paragraaf nader toegelicht worden. 
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2.4 De Energie Innovatiescan (EIS) 

Het doel van deze scan is dat bedrijven plannen gaan maken om de kansrijke opties met 
betrekking tot Energiezuinige Productontwikkeling die voortkomen uit de scan vorm te 
geven. 

De Energie Innovatiescan bestaat uit een viertal afgebakende fasen. 
1. Inventarisatie: in een gesprek met de productdeskundigen binnen het bedrijf wordt 

informatie verzameld over de energieaspecten van een gekozen product binnen zijn 
levenscyclus. Deze fase is analytisch van aard en vindt plaats bij het bedrijf. In 
paragraaf 4.1.1. (De materiele keten) zal ingegaan worden op de rekenmethode die 
hierbij gehanteerd wordt. 

2. Innovatie: er wordt -op een systematische manier- gezocht naar mogelijke 
verbeteropties en -strategieen voor de aangegeven energieknelpunten. Kortom, er 
worden maatregelen geformuleerd om tot Energiezuinige Productontwikkeling te 
komen. Dit worden in dit rapport de Energiezuinige Productontwikkelings
maatregelen genoemd. Dit is vormgegeven in een brainstormsessie en is hoofd
zakelijk creatief van aard. 

3. Integratie: de EZP-maatregelen worden met het management besproken, en er 
worden afwegingen gemaakt ten aanzien van de haalbaarheid. De meest kansrijke 
opties worden doorgerekend. 

4. Implementatie: welke opties worden door het bedrijf ook werkelijk uitgevoerd. Deze 
fase resulteert in een tweetal rapportages. Allereerst de inteme verslaglegging van 
het complete proces met alle opties, en daamaast een exteme die kan worden 
opgenomen in het algemene Energie Besparingsplan van het bedrijf. 

Op het moment dat een bedrijf besluit over te gaan tot uitvoering van de EZP-maatregel 
wordt er gesproken over adoptie van de EZP-maatregel (zie paragraaf 4.2.1). 

Als een bedrijf een scan wil laten uitvoeren zal er door SenterNovem eerst ingeschat worden 
of de Energie Innovatiescan geschikt is voor het bedrijf. Kortom of de Energie Innovatiescan 
aansluit bij de wensen I verwachtingen van het bedrijf. Indien dit het geval is zal, in overleg 
met het bedrijf, een geschikt extern adviesbureau geselecteerd worden dat in opdracht van 
SenterNovem deze scan gaat uitvoeren bij het bedrijf. 
De exteme adviseur wordt achteraf betaald door SenterNovem indien de adviseur heeft 
voldaan aan een aantal vooraf opgestelde voorwaarden. Indien een exteme adviseur zelf een 
Energie Innovatiescan heeft verworven kan deze adviseur de scan gaan uitvoeren. 

In het volgende hoofdstuk wordt de opdrachtbeschrijving verder uitgewerkt en worden de 
resultaten van de inteme analyse beschreven. 
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3 Opdrachtbeschrijving 

In de voorgaande hoofdstukken is zowel de achtergrond van dit onderzoek als de context 
waarin dit onderzoek plaatsvindt beschreven. In dit hoofdstuk wordt de initiele opdracht, 
de interne analyse, onderzoekspopulatie, probleemstelling en doelstelling ( oftewel 
uiteindelijke opdracht) gegeven. Als laatste zal er ingegaan worden op de onderzoeks
vragen en de onderzoeksaanpak. 

3.1 Initiiile opdracht 

Omdat bedrijven Verbredingsthema's nog niet altijd structureel toepassen en om deze 
toepassing van de VT's te verhogen was onderstaande opdracht initieel door SenterNovem 
geformuleerd: 

Een onderzoek naar de organisatorische inbedding van Verbredingsthema's binnen (MJA2) 
bedrijven: succes en falen. Hoofdvraag is: Welke bedrijfsinterne samenwerking (organisatiemodel) 
binnen MJA2 bedrijven is noodzakelijk om Verbredingsthema's succesvol toe te passen? 

In de initiele opdracht werd er nog gesproken over Verbredingsthema's. In paragraaf 1.3 is 
reeds vastgesteld dat dit onderzoek zich alleen op Energiezuinige Productontwikkeling zal 
rich ten. 
Allereerst is door middel van een interne analyse gekeken of de opdracht, zoals 
geformuleerd door SenterNovem, goed aansloot bij de problematiek omtrent EZP (zie 
paragraaf 1.2 Aanleiding onderzoek). Hierbij is gebruik gemaakt van documenten als 
verslagen, memo's, onderzoeksrapporten en beleidsnotities. Ook zijn er gesprekken 
gevoerd met medewerkers. Dit is verder uitgewerkt in paragraaf 3.2. 

3.2 Interne analyse; Probleemgebieden EZP 
Om meer inzicht te krijgen in de probleemgebieden bij Energiezuinige Product
ontwikkeling en zo tot een probleemstelling te komen zijn er gesprekken gevoerd met vier 
medewerkers uit de MJA-backoffice en met een medewerker uit de MJA-frontoffice. Deze 
resultaten zijn gepresenteerd in het Verbredingsthema's-overleg waarbij het VT-team 
aanwezig was. Dit betreffen de medewerkers van de MJA-backoffice die zich voornamelijk 
bezig houden met de Verbredingsthema's 
Na aanleiding van de gesprekken, de presentatie, en de discussie die daaruit ontstond zijn 
de volgende probleemgebieden vastgesteld: 

1. Redenen waarom bedrijven weinig/geen plannen hebben op het gebied van 
Energiezuinige Productontwikkeling zijn niet bekend. 

2. Er is geen inzicht in de redenen waarom bedrijven die we! plannen hebben op het 
gebied van Energiezuinige Productontwikkeling deze niet uitvoeren. 

3. Niet alle resultaten van de EZP-projecten worden door de bedrijven gemonitord. 
4. De bijdrage van de Energie Innovatiescan voor het toepassen van Energiezuinige 

Productontwikkeling is niet bekend. De scans worden uitgevoerd, maar het is 
onbekend wat de invloed hiervan is op de adoptie van Energiezuinige Product
ontwikkelingsmaatregelen. 
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Gezien de omvang en tijdsduur van dit afstudeerproject is er een selectie gemaakt uit de 
bovenstaande probleemgebieden om verder te gaan onderzoek. 

Er is de randvoorwaarde gesteld dat dit onderzoek moet bijdragen aan de realisatie van de 

doelstelling van SenterNovem op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling. 
Deze doelstelling is hieronder gegeven. 

Doelstelling SenterNovem op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling: 
Voortgang van het convenant op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling is inzichtelijk voor 
al/e convenantpartners en Energie-efficiency bij bedrijven is verbeterd door het uitvoeren van 
Energiezuinige Productontwikkeling. 

[Bron:Offerte MJA-facilitering 2006,SenterNovem, 2005] 

De selectie van het probleemgebied is gedaan in overleg met het bedrijf en op basis van de 
criteria: haalbaarheid, onderzoeksmogelijkheden en de toegevoegde waarde voor 
SenterNovem. Bij de keuze van onderzoeksmogelijkheden is de randvoorwaarde gesteld 
dat er geen gebruikt gemaakt kan worden van enquetes onder de MJA-bedrijven. Dit 
omdat er ten tijde van dit onderzoek al een grootschalige enquete loopt onder alle MJA
bedrijven waardoor een aanvullende enquete niet wenselijk was. 

Probleemgebied 1 en 2 liggen heel dicht bij elkaar en zijn met elkaar in de tijd verbonden. 
Het maken van plannen voor Energiezuinige Productontwikkeling en het uitvoeren 
daarvan volgen elkaar op. In beide stadia spelen er belemmerende en stimulerende 
factoren waardoor het bedrijf uiteindelijk al dan niet over zal gaan tot de adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. 
Door deze probleemgebieden te onderzoeken kan de ondersteuning die SenterNovem 
biedt verbeterd en beter aangesloten worden op de belemmerende en stimulerende 
factoren voor de adoptie van EZP-maatregelen. 

Om meer inzicht te krijgen in het derde probleemgebied lopen er op moment van schrijven 
al een tweetal projecten, te weten: het kwantificeren van Verbredingsthema's, en de hulp 

die exteme monitoringsadviseurs gaan bieden bij het invullen van de monitoringsgegevens 
gelet op de Verbredingsthema's. SenterNovem wil met deze projecten bereiken dat 
bedrijven die EZP-maatregelen uitvoeren deze ook daadwerkelijk gaan monitoren. De 
toegevoegde waarde van nog een onderzoek over de monitoring wordt als klein gezien. 

SenterNovem heeft van het vierde probleemgebied aangegeven dat het onderzoeken van de 
invloed van de Energie Innovatie Scan van een toegevoegde waarde heeft. Van de 
bedrijven die een Energie Innovatie Scan gedaan hebben is, algemeen genomen, meer 
informatie beschikbaar binnen SenterNovem dan van de MJA-bedrijven die geen Energie 
Innovatie Scan gedaan hebben12. 

Uit bovenstaande blijkt dat zowel het onderzoeken van de probleempunten 1,2 als 
probleempunt 4 van toegevoegde waarde is voor SenterNovem. Er is dan ook voor 

12 Dit geldt ook voor de MJA-bedrijven die een andere scan of specifiek project gedaan hebben met ondersteuning 
van SenterNovem. 
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gekozen om al deze punten mee te nemen in het onderzoek. Dit wordt gedaan door de 
bedrijven die een Energie Innovatiescan hebben uitgevoerd als onderzoekspopulatie te 
nemen. Er kan gesteld worden dat de bedrijven die een desbetreffende scan uitgevoerd 
hebben zich in ieder geval bewust zijn van de mogelijkheden van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen voor het eigen bedrijf. Doordat de bedrijven een 
afweging maken al clan niet door te gaan met de verworven maatregelen kan er kan goed 
inzicht gekregen worden in de achterliggende redenen waarom ze deze maatregelen we! of 
niet opnemen in hun plannen en tot uitvoering brengen (probleempunt 1 en 2). 

Kortom, in dit onderzoek wordt zowel gekeken naar de invloed van de Energie 
Innovatiescan als naar andere factoren die er voor zorgen dat bedrijven plannen gaan 
maken voor de mogelijkheden voor Energiezuinige Productontwikkeling en deze uit gaan 
voeren, oftewel overgaan tot adoptie van EZP-maatregelen. 

In figuur 3.1 is dit schematisch weergegeven. Het proces van productontwikkeling binnen 
een bedrijf wordt door een x-aantal inteme en exteme factoren be"invloed. Bijvoorbeeld, de 
strategie van een bedrijf en/of de marktwerking. SenterNovem hanteert de Energie 
Innovatiescan om de bedrijven (de productontwikkeling) te be"invloeden zoda t men 
maatregelen gaat nemen ten behoeve van Energiezuinige Productontwikkeling (EZP
maatregelen). De onderzoekspopulatie van dit onderzoek zijn de bedrijven die een Energie 
Innovatiescan hebben uitgevoerd. Hier zal in de volgende paragraaf verder op ingegaan 
worden. 

,.· Bedrijf 

Prod uctontwikkeling 
-· - ·-·- · - · - · - · - . - . - . -~ 

• .._~~ ....... ·-··~- · _:.-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
... ······· 

Energie Innovatiescan .___ SenterNovem 

Fig1111r 3.1: Onderzoeksgebied 

3.3 Onderzoekspopulatie 

Zoals reeds gezegd nemen er per 18 januari 2006 +/- 600 bedrijven (918 verschillende 
inrichtingen) dee! aan het MJA2-convenant. 
Naar aanleiding van de inteme analyse is een keuze gemaakt om de bedrijven die een EIS 
uitgevoerd hebben te nemen als onderzoekspopulatie. In totaal zijn dit op moment van 
schrijven 32 bedrijven verdeeld over 10 verschillende branchegroepen. Deze scans zijn 
uitgevoerd vanaf 2003. De bedrijven die geselecteerd zijn voor dit onderzoek hebben 
recentelijk (eind 2004 of 2005) een scan laten uitvoeren. Dit om te voorkomen dat het 

13 



Niet over een nacht EIS Opdrachtbeschrijving 

dusdanig lang geleden is voor de betrokkenen dan men zich niet meer alles kan 
herinneren. Ook zijn de scans zijn niet dusdanig kort geleden uitgevoerd dat er nog niets 
over het resultaat gezegd kan worden. 

In de volgende paragraven zullen de probleemstelling, doelstelling, de onderzoeksvragen 
en de onderzoeksaanpak gegeven worden. 

3.4 Probleemstelling 

Op basis van de interne analyse is de onderstaande probleemstelling geformuleerd. 

Probleemstelling: 
Er is onvoldoende inzicht in de factoren die er voor zorgen dat bedrijven overgaan tot adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. Oak bestaat er onvoldoende inzicht in de bijdrage van de 
Energie Innovatiescan aan het uitvoeren van Energiezuinige Productontwikkeling 

Hierbij worden de volgende definities gehanteerd: 
1. Adoptie: De individuele beslissing om Energiezuinige Productontwikkelings

maatregelen te gebruiken. 
2. Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen: Maatregelen die leiden tot Energie

zuinige Productontwikkeling. 
3. Energiezuinige Productontwikkeling: Het zodanig ontwikkelen van een product dat 

het fossiele energiegebruik van het product over de gehele levensketen 
(grondstoffase tot afdankfase) afneemt. 

4. Plannen: Zowel de plannen die opgenomen zijn in het Energiebesparingsplan (EBP) 
als de plannen die opgenomen zijn in een intern document van het bedrijf. 

5. Energie Innovatiescan: Deze scan wordt door SenterNovem beschikbaar gesteld voor 
bedrijven, die deelnemen aan het Meerjarenafspraken2-convenant, om op een 
systematische manier nieuwe en slimme Energiezuinige productontwikkelings
maatregelen te ontwikkelen. 

3.5 Doelstelling 

De uiteindelijke opdracht is geformuleerd in de onderstaande doelstelling: 

Doe ls telling: 
Inzicht krijgen in de faal- en succesfactoren die een rol spelen bij de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen en in de bijdrage van de Energie Innvotiescan. Op basis van de venvorven 
inzichten de interventies van SenterNovem verbeteren in het Meerjarenafspraken2-convenant waardoor 
SenterNovem bedrijven, die dee/nemen aan de Meerjaren-afspraken2-convenant, effectiever kan he/pen bij de 
ontwikkeling van plannen en de uitvoering van deze plannen voor Energiezuinige Productontwikkeling. 

De definities die hierbij gehanteerd worden zijn: 
1. lnterventies: De contacten die SenterNovem met de bedrijven heeft ten behoeven 

van ondersteuning en/of informatieverlening aan deze bedrijven. 
2. Effectiever: Oat meer bedrijven plannen maken en deze ook uitvoeren voor 

Energiezuinige Productontwikkeling 
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3.6 Onderzoeksvragen 

In deze paragraaf zijn de onderzoeksvragen van dit onderzoek gedefinieerd. 

Hoofdvraag: 
Welke factoren be"invloeden het resultaat van een Energie Innovatiescan en spelen een rol 
bij het maken van plannen voor Energiezuinige Productontwikkeling en de uitvoering 
hiervan? Wat kan SenterNovem vervolgens verbeteren aan haar interventies om ervoor te 
zorgen dat meer bedrijven Energiezuinige Productontwikkeling gaan opnemen in hun 
plannen en daadwerkelijk uitvoeren? 

Deelvragen: 
Hoofdstuk 4: 

1. Welke factoren zijn in de literatuur bekend die de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen, voortkomend uit een Energie Innovatiescan, 
be"inv loeden? 

2. Welke factoren worden meegenomen in dit onderzoek, en op welke wijze? 
Hoofdstuk 5 en 6: 

3. Hoe be"invloeden deze factoren de adoptie van Energiezuinige Product
ontwikkelingsmaatregelen naar aanleiding van een uitgevoerde Energie Innovatie
scan? 

4. Hoe bei·nvloed de inbreng van de externe adviseur en/of SenterNovem de Energie 
Innovatiescan en de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

5. Hoe be"invloed de EIS-methodiek13 de bijdrage van de Energie lnnovatiescan voor 
de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

6. Welke factoren kunnen als bepalend gekenmerkt worden in verband met de 
adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

Hoofdstuk 7: 
7. Hoe kan de Energie Innovatiescan beter inspelen op en ondersteunen bij 

knelpunten met betrekking tot Energiezuinige Productontwikkeling? 
8. Hoe kunnen de interventies van SenterNovem verbeteren zodat bedrijven 

overgaan tot adoptie van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen? 

3.7 Onderzoeksaanpak 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksaanpak voor het beantwoorden van bovenstaande 
onderzoeksvragen weergegeven, maar allereerst wordt er wat verder ingegaan op de 
methodiek en kenmerken van een casestudie. 

De analyse van dit onderzoek is voornamelijk beschrijvend van aard en er wordt dan ook 
we! gesproken over een illustratieve casestudie (Kierkels, 2006). Casestudies zijn geschikt 
voor de problemen 'hoe' en 'waarom'. Bovendien kunnen casestudies als nuttig beschouwd 
worden voor de exploratie van nieuwe onderzoeksgebieden (Yin, 1999, uit Heintz, 1999). 
Aangezien het karakter van het verdere onderzoek explorerend en kwalitatief lijkt een 

13 Met EIS-methodiek word en zowel de gehanteerde technieken (o.a brains tormen) als de projectuitvoering 
bedoelt). 
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casestudie de meest geschikte onderzoeksvorm. In figuur 3.2 is de typering van een 

casestudie gegeven. 

Introspectief 

Kwalitatief Kwantitatief 

Empirisch 

Fig1111r 3.2 : Typering van de casestudie [Bron: Kierkels, 2006] 

Zoals in het figuur is aan gegeven is een casestudie te kenmerken als meer empirisch dan 
introspectief (zelfreflectie) alsook meer kwalitatief dan kwantitatief. Empirisch onderzoek 
is gebaseerd op informatie van de zintuigen. Empirische informatie kan worden 
geverifieerd door te vergelijken met die van andere waarnemers (Kierkels, 2006). 
Een casestudie is onderzoek waarbij een of enkele gevallen centraal staan en heeft als 
voordeel dat specifieke kenmerken van die gevallen dieper kunnen worden bestudeerd. De 
nadruk ligt hierbij meestal op de kwalitatieve methoden en beschrijvend onderzoek, in 
tegenstelling tot kwantitatief onderzoek. Het probleem ligt vooral in de beperkte 
generalisatiemogelijkheden (Christiaans et al., 2004 uit Kierkels, 2006). Kortom, het is 
beperkt mogelijk algemeen geldende conclusies te trekken op basis van een specifieke 
situatie. 

Allereerst is er op basis van een literatuurstudie en de onderzoeksvragen een 
onderzoeksmodel opgezet. Aan de hand hiervan zijn er 4 casestudies uitgevoerd bij 
bedrijven die een Energie lnnovatiescan hebben uitgevoerd. 
Gezien de aard en het doe! van deze studie is het essentieel dat de gekozen onderzoeks
projecten (casestudies) representatief zijn voor de totale onderzoeksgroep en ook deels 
voor het gehele MJA-programma. 

Van te voren zijn er een aantal selectiecriteria vastgesteld waar de vier cases aan moeten 
voldoen: 
• Tijdsperiode, eind 2004 of gedurende 2005; 
• Verschillende branches voor een zo volledig mogelijk beeld; 
• Diversiteit aan interne en externe deelnemers; 
• Er moet toestemming zijn van de frontoffice van SenterNovem om het bedrijf te 

benaderen; 
• Zowel scans met 'positief' dan we! 'negatief' resultaat (voor zover mogelijk ingeschat 

naar aanleiding van informatie van de persoon van SenterNovem die betrokken was 
bij de scan en het rapport van de uitgevoerde Energie lnnovatiescan). 

Bij de casestudies is gebruik gemaakt van de dossiers van deze scans, het eindrapport, het 
EBP van het bedrijf en, indien aanwezig, het ingevulde evaluatieformulier. Er zijn 
gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke van het bedrijf en de verantwoordelijke die 
vanuit SenterNovem betrokken was bij de scan. Ook zijn de overige 28 rapporten 
bestudeerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de EIS-methodiek. 
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Zoals reeds aangegeven ligt het probleem bij casestudies vooral in de beperkte 
generalisatiemogelijkheden. Om dit probleem te ondervangen zijn de bevindingen van de 
casestudies voorgelegd aan een groep experts (6 experts). Dit is gedaan door middel van 
individuele interviews. De groep experts bestaat uit 5 exteme adviseurs die in totaal 14 

Energie Innovatiescans uitgevoerd hebben. Ook is er gesproken met een manager Milieu & 

Arbo werkzaam bij een facilitair bedrijf dat verantwoordelijk is voor 6 MJA-bedrijven. Al 
deze 6 MJA-bedrijven hebben een Energie Innovatiescan uitgevoerd. 

De resultaten van deze casestudies zijn vervolgens gepresenteerd met het VT-team (de 

medewerkers van de MJA-backoffice die zich voomamelijk bezig houden met de 
Verbredingsthema' s ). Hier is gekeken naar de mogelijke verbeterrichtingen. Vervolgens 
zijn de ideeen die uit deze interactie naar voren kwamen verder uitgewerkt. Deze opbouw 
van het onderzoek is schematisch weergegeven in figuur 3.3. 

,---------------------------------------,-------------
Oriiintatie Opstellen onderzoeksmode/ l Analyse (casestudie) 

SenterNovern I 
plaats VT 

Orientatie op 
YT's 

Afbakening/ 
scope 

Integraal 
ketenbeheer 

Be'invloedings
factoren 
adoptie EZP 

Be'invloedings
factoren op 

· bedrijfsniveau 

Opdracht
fbrrritilering 

Onderzoeks
vragen 

Probleern
gebieden 

ondetzoeks 
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casestudies I 
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I 
I 
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Be'invloedings- l 
factoren op I 
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Fig 1111r 3.3 : Op/>01111' onderzoek 
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-------------' 
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4 Theoretisch kader: Intergraal Ketenbeheer, EZP en Innovatie 

Dit dee! van het onderzoek, het opzetten van een theoretisch kader, begint met een 
literatuurstudie waarin de essentie van Energiezuinige Productontwikkeling beschreven 
wordt. Hierin zal onderscheid gemaakt worden tussen de materiele keten en de sociale 
keten. In de literatuur wordt de term Integraal Ketenbeheer gebruikt in verband met de 
Verbredingsthema's. Het begrip 'Integraal Ketenbeheer' uit de literatuur omvat ook het 
toepassen van Duurzame Energie. 
In <lit hoofdstuk zal antwoord geven worden op de l •1e en 2de onderzoeksvraag14 .Eerst zal 
in paragraaf 4.1 ingegaan worden op de wetenschappelijk benadering van Integraal 
Ketenbeheer, de materiele keten en de sociale keten. Vervolgens zal in paragraaf 4.2 
Energiezuinige Productontwikkeling als innovatie beschreven worden. In paragraaf 4.3 
wordt het onderzoeksmodel gegeven. 

4.1 Integraal ketenbeheer (IKB) 
In 1989 is het begrip ' Integraal ketenbeheer' voor het eerst ge"introduceerd als 
hoofdaandachtspunt van het Nederlandse beleid. Zoals inmiddels bekend is het beleid in 
2001 geoperationaliseerd in de vorm van het MJA2-convenant waar 'Integraal Ketenbeheer' 
is vormgegeven door de zogenaamde Verbredingsthema's. 

Definitie Integraa l Ketenbeheer: 
Het dusdanig beheren van de stofkringlopen in de economische productketen van grondstof
productieproces-produkt-afval dat deze stofkringlopen zoveel mogelijk op milieuverantwoorde wijze 
gesloten zijn en de energievoorziening mogelijk via hernieuwbare energiebronnen verloopt. 

[Bron: Cramer et al., 1993] 

In de eerste jaren, 1989 tot 1994, richtte de verkennende studies omtrent Integraal 
Ketenbeheer zich voomamelijk op de analyse ervan als materieel en energetisch fenomeen 
(Cramer et al., 1995). Integraal Ketenbeheer la at zich echter niet hiertoe beperken, maar er 
dient ook nadruk gelegd te worden op het sociale karakter van IKB. 
In 1993 verschijnt er een rapport van Cramer et al. waarin gekeken wordt hoe IKB 
ge"implementeerd kan worden in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven. Op <lat 
moment bestaa t er zowel in Nederland als in het buitenland relatief weinig literatuur die 
zich er op ri cht om Integraal Ketenbeheer praktisch toepasbaar te maken voor individuele 
bedrijven. Wei zijn er dan initiatieven ontplooid op verwante terreinen zoals 
levenscyclusana lyse van producten en milieugerichte productontwikkeling in bedrijven 
(Cramer et al., 1993). In 1995 wordt er in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer een studie Perspectieven op Integraal Ketenbeheer 
uitgevoerd die zich richt op aangrijpingspunten voor beleid op het gebied van Integraal 
Ketenbeheer. Beide studies (Cramer et al., 1993 en Cramer et al., 1995) worden gezien als de 
theoretische basis van lntegraal ketenbeheer. 

14 I. Welke fac toren kunnen de adoptie van Energiezui nige Prod uctontwikkelings-maa tregelen, voortkomend uit 
een Energie lnnova tiescan, be"invloeden? 2. Welke factoren worden meegenomen in dit onderzoek, en op welke 
wijze? 
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Voor de theoretische uitwerking van integraal ketenbeheer worden de volgende twee 
fundamentele kenmerken als uitgangspunt genomen: 

1. Ketens zijn geen enkelvoudige, ge"isoleerde fenomenen, maar vormen een complexe 
verwevenheid van onderling verbonden ketens. 

2. Ketens hebben een twee/edig karakter; een keten is enerzijds een materieel fenomeen 
en anderzijds een sociaal fenomeen. 

Deze twee uitgangspunten worden in bijlage IV verder toegelicht. 

In de literatuur worden ketens meestal eenzijdig benaderd of geanalyseerd. Dit wil zeggen, 
dan we] als een materieel fenomeen dan wel als een sociaal fenomeen. Hier is deze 
tweedeling aangehouden en zal er eerst in paragraaf 4.1.1 ingegaan worden op de 
materiele keten en in paragraaf 4.1.2 op de sociale keten. 

4.1.1 De materiele keten 

Bij de materiele keten gaat het om de milieukundige aspecten van ketens en het omvat 
zowel materiaal als energie. In onderstaande figuur 4.1 is een materiele keten van 
grondstof tot afval weergegeven. In deze figuur van Curran (1996) is de grondstoffase 
opgesplitst in twee fasen en is de distributiefase niet als dusdanig meegenomen, zoals bij 
de Verbredingsthema's wel het geval is. Ook is in het oorspronkelijk model van Curran 
(1996) de vrijkomende emissies per fase niet weergegeven, in figuur 4.1 is dit toegevoegd. 
In de literatuur zijn veel verschillende modellen terug te vinden van de zogenaamde keten. 
In essentie verschillende deze modellen niet van elkaar, in alle gevallen gaat het om de 
'wieg tot graf' benadering, al dan niet cyclisch. 

Enern:ie Energie Enen6e I I Energie Energie 

l l 
Verkrijging Bereiding Product Gebruik cq Afvalverwerking 
grondstoffen grondstoffen vervaardiging verbruik 

Her- Recy-
(ex tractie) (productie) product 11ebruik clinl! 

Afva l/emissies Afval/emissies Afval /emissies Afval/emissies Afval/emissies 

Fig11 11 r 4. 1: Keten van grondstof tot afval (Curran, 1996) [Bron: Bras-Klapwijk, 2003) 

In theone d1enen alle m11Ieuaspecten, dus met alleen het energ1everbru1l<, bestudeerd te 
worden door middel van een ketenanalyse. In het MJA2-convenant wordt alleen het 
energiegebruik van de productketen in kaart gebracht. De andere milieueffecten 
(verzuring, verdroging etc.) worden buiten beschouwing gelaten. Hier is voor gekozen 
omdat energie concreet en meetbaar is. In de praktijk blijkt het zeer lastig (niet haalbaar) 
om alle milieuaspecten mee te nemen in een ketenstudie. Tevens zijn er geen algemeen 
geaccepteerde parameters voor 'milieugebruik' terwijl deze er wel zijn voor 
energiegebruik. Globaal kunnen de analysemethoden opgedeeld worden in twee clusters: 
milieu- en energieanalyses. Hier wordt alleen ingegaan op energieanalyses. Een korte 
beschouwing op de milieuanalyses wordt gegeven in bijlage V. 

De energieanalyse 
Een energieanalyse bekijkt alleen het energiegebruik van een product in de gehele keten en 
laat alle andere milieueffecten buiten beschouwing. Het voordeel hiervan is dat de analyse 
een stuk simpeler is, omdat zowel de intrinsieke waarde van het product als alle processen 
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in energie kunnen worden uitgedrukt (Kempener, 2003). Hoewel bij de milieubelasting van 
een product het energiegebruik een grote rol speelt, wil het niet zeggen dat een 
energiezuiniger product ook milieuvriendelijker is. Uit een studie van Pre Consultants 
(2003) blijkt dat het energiegebruik van een product geen goede voorspeller is van 
milieubelasting in het algemeen. 

Een van de eerste energieanalyses werd gepresenteerd tijdens het World Energy 
Conference in 1969 (Kempener, 2003). De term "Gross Energy Requirements" (GER
waarde) werd gepresenteerd tijdens een workshop van the International Federation of 
Institutes for Advanced Studies (IFIAS) in 1974 (Pape!, 1999). Daar is de GER-waarde 
gedefinieerd en internationaal min of meer gestandaardiseerd (Novem, 2003). 

GER-waarde kunnen als volgt gedefinieerd worden (Novem, 2003). 

Definitie GER-waarde: 

Het intrinsieke energiegebruik van een materiaal of (ha/f)product is de primaire energie die vereist is voor 
de productie van dit materiaal of (half)product. 

(Bron: Novem, 2003] 

Om de GER-waarde van een materiaal of (half)product te berekenen, zijn drie methodes 
mogelijk: de procesanalysemethode, de input-outputanalyse en een hybride methode die 
deze twee methodes integreert. Tezamen heten deze drie methoden de energieanalyse 
(Novem, 2003). Deze drie methoden zijn uitgebreider beschreven in bijlage V. 
Energieanalyse volgens de IFIAS-standaard gaat uit van een procesanalyse van het te 
beoordelen product, de procesanalysemethode. 

GER-waarden in de Energie Innovatie scan 
In de Energie Innovatie Scan wordt in de inventarisatiefase bij het energieverbruik in de 
keten gebruikt gemaakt van de GER-waarde die beschikbaar zijn in de literatuur. Zoals 
bekend is bij Energiezuinige Productontwikkeling het productieproces verdeeld in een 
vijftal periodes: grondstoffase, productiefase, transportfase, gebruiksfase en de afdank- en 
hergebruikfase. Per fase wordt het energiegebruik geanalyseerd en vervolgens worden de 
fasen bij elkaar opgeteld. 

£ keten = ( £ grond 1·1offen + £ produc// e + £1ru11.1por1 + £ gehmiksfuse + £ hulpstoffen + £ recy/111g I hergehruik + £ ufi,a/ ) 

De energie-efficientie van een product over de gehele keten wordt berekend door: 

Eketen I Levensduur*aantal gebruikers 

Egrondstoffen = (massa materiaal (kg)+ massa productafval (kg))* GER per kg materiaal. 

Eproductie = energiewaa rde proces per kilo (of m3) * a an ta I kilo (of m3) 

Etransport = (kg materiaal per product I 1000) * (GER per ton/km) * aantal kilometers 

Egebruik = energieverbruik tijdens levensduur * GER-waarde energiedrager 

Ehulpstoffen = (massa materiaal (kg) * aantal keer gebruikt) *GER per kg materiaal 

Erecycling/hergebruik = gewicht gerecycleerd materiaal (kg) *GER per kg gerecycleerd materiaal 
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Eafval = massa brandbaar materiaal *GER per kg materiaal 

Definities 

Exnmd.~ toffen 

E xrbruiJ.

E1w I11;;taffrn 

E rrc.11di11x!Jrr1xr/lrniJ. 

De energie-inhoud van grondstoffen, bestaande uit de verbrandings-enthalpieen en he t 

energieverbruik voor winning, productie en transport van grondstoffen. 

Het energieverbruik voor de vervaardiging van een product. 

Het energieverbruik door transport van het product. 

Het energieverbruik van het product tijdens gebruik. 

De energie-inhoud van verbruikte hulpstoffen tijdens gebruik. 

Het energieverbruik om hergebruik mogelijk te maken (scheiden, transport, opwerking) 

minus de energie(-inhoud) die bij het hergebruik wordt uitgespaard door substitutie van 

grondstoffen. Deze waarde is vaak negatief, omdat er sprake is van energieopbrengst. 

Het energieverbruik voor inzameling, transport, verbranden en/of s torten 

van het afgedankte materiaal. De waarde voor verbranden is vaak negatief, omdat er 

sprake is van energie-opbrengst. 

Bron: (Novem, 2003) 

Zoals reeds gezegd is er naast de materiele keten sprake van de sociale keten. In de 
volgende paragraaf zal verder ingegaan worden op deze sociale keten. 

De sociale keten 

De sociale keten van integraal ketenbeheer kan verdeeld worden in het beheer van(uit) een 
sociale keten en het sociale proces. Het gaat dus om de netwerkstructuur en het proces van 
ketenbeheer (Cramer et al., 1995). 

Aan de netwerkstructuur van ketens kunnen drie niveaus onderscheiden worden (Cramer et 
al., 1995); 
• De individuele schakels, bedrijfsniveau; 
• De keten zelf, ketenniveau; 
• De macrocontext van het netwerk. 

Op bedrijfsniveau moet het bedrijfsinterne milieugedrag onderscheiden worden van het 
ketengericht milieugedrag. Ketengericht milieugedrag gaat immers een stap verder dan 
bedrijfsintern milieugedrag. Bij Ketengericht milieugedrag verlegt een bedrijf de aandacht 
van interne milieuzorg naar de milieubelasting elders in de keten waar men deel van uit 
maakt. Van ketengericht milieugedrag kan pas sprake zijn als men tot inzicht komt dat de 
voor een bedrijf relevante milieubelasting elders in de keten optreedt of wordt veroorzaakt. 
Op het niveau van de keten zelf gaat het om de sociale 'kaart' van de keten : de actoren en 
hun relaties. De sociale keten vloeit voort uit het gekozen materiele ketenperspectief. 
Relaties tussen de diverse actoren kunnen een verschillend karakter hebben, varierend van 
anonieme marktrelaties tot intieme samenwerkingsverbanden. Machtsverhoudingen en de 
mate waarin bedrijven beschikken over de mogelijkheden om andere actoren uit het 
netwerk te be"invloeden spelen hierbij een belangrijke rol. 
Het derde niveau en tevens het laatste niveau is de macrocontext van het netwerk. Hier 
gaat het om invloeden van buiten de keten op het gedrag van individuele actoren in de 
keten en op samenwerking binnen de keten (Cramer et al., 1995). Bedrijven die buiten de 
keten vallen, bijvoorbeeld concurrenten behoren tot de macrocontext. 
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Het proces van ketenbeheer wordt door Cramer et al., (1995) in navolging van De Man et al., 
(1993) beschouwd als het uiteindelijk vertoonde ketengedrag van bedrijven als de 
resultante van de drie factoren: 
• Motivatie ('willen') 
• Kennis ('weten') 
• Macht ('kunnen') 
Wanneer bedrijven niet gemotiveerd zijn of onvoldoende kennis en macht bezitten zal 
ketenbeheer niet van de grond komen. Den Hond (1997) stelt dat niet 'willen' maar 
'kunnen' de belangrijkste belemmering is voor bedrijven om oplossingen te ontwikkelen 
voor milieuproblemen. Ook De Groene en Hermans (1998) geven aan dat het moeilijk is 
voor het midden- en kleinbedrijf om Integraal ketenbeheer in de praktijk te brengen omdat 
ze te weinig macht en invloed hebben om zelf initiatieven te nemen. Xi et al., (2004) zegt 
dat de kemvraag juist is of maatregelen op het gebied van Integraal ketenbeheer 
economische interessant zijn. Wanneer dit niet het geval is zullen de bedrijven niet 'willen' . 
Uit een studie van Hiigli Pollock (1999) blijkt dat zowel financiele determinanten als locale 
regelgeving van groot belang is voor het 'willen' van bedrijven (Van Hal, 2001). Er kan dus 
gesteld worden dat vele factoren van invloed zijn op het vertoonde ketengedrag van 
bedrijven. 

In paragraaf 4.3 zal aan de hand van de niveau's van de netwerkstructuur van ketens 
gekeken worden welke factoren in de literatuur genoemd worden die de Energiezuinige 
Productontwikkeling kunnen belnvloeden en meegenomen dienen te worden in dit 
onderzoek. Energiezuinige Productontwikkeling zal hierbij getypeerd worden als een 
innovatie. Dit is eerst verder uitgewerkt in paragraaf 4.2. 

4.2 Energiezuinige Productontwikkeling als innovatie 
De aandacht voor innovatie is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, mede onder invloed 
van de stand van de technologie, de intensivering van de concurrentie op zowel nationale 
als internationale markten en de toenemende kritische houding van consumenten (Stijnen 
et al., 2001). In reactie op deze ontwikkeling zijn deze onderwerpen ook in het 
wetenschappelijk onderzoek in toenemende mate centraal komen te staan. Innovatie, "het 
proces van ingebruikname van een nieuw, probleemoplossend idee" is een omvattend 
concept dat wordt gebruikt in verschillende betekenissen (Crul, 2003). Vanuit economisch 
oogpunt heeft Schumpter al vanaf 1934 veel bijgedragen aan de theorievorming van 
innovatie, gevolgd door Freeman in de jaren 70 en Dosi in de jaren 80. De theorie over 
diffusie en adoptie van innovaties is ontwikkeld door Rogers in de jaren 90. 

In navolging van een tweetal studies kan gesteld worden dat Energiezuinige 
Productontwikkeling benaderd kan worden als een innovatie. Hiervoor is aansluiting 
gezocht bij studies waar Ecodesign getypeerd wordt als een innovatie. Dit wordt hieronder 
verder toegelicht. 

Crul (2003) stelt namelijk dat Ecodesign van producten gezien kan worden als een 
innovatieproces binnen een bedrijf of een bedrijfsketen. Milieu is een van de drijvende 
krachten die dit innovatieproces sturen. Hoewel er veel specifieke informatie (over 
milieuaspecten) nodig is voor het proces van Ecodesign, de management en strategische 
beslissingen hieromtrent verschillen niet van andere innovatieprocessen. 
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Tukker et al. (2000) definieert Ecodesign als volgt: 

Definitie Ecodesign: 
Ecodesign refereert naar een systematische beoordeling van milieukundige factoren bij productontwerp en 
productontwikkeling. Deze term wordt gebruikt in Europa. In de USA wordt dit concept vaak 'design for 
environment ' genoemd. 

[Bron: Tukker et al.,2000] 

Daar waar Ecodesign zich richt op alle milieuaspecten (zie bijlage IV) heeft Energiezuinige 
Productontwikkeling alleen betrekking heeft op energieaspecten. Met andere woorden; 
Energiezuinige Productontwikkeling vertegenwoordigt het thema energie binnen het 
overkoepelende begrip Ecodesign (Van Hal, 2001). Beide begrippen gaan dus over de 
impact van deze aspecten (milieuaspecten of energieaspecten) in de gehele keten. Daar 
waar Crul, 2003 zich alleen richt op Ecodesign als een innovatie wordt in de studie van Van 
Hal, 2001 ook gezegd dat Energiezuinige Productontwikkeling in navolging van Ecodesign 
getypeerd kan worden als een innovatie. 

In deze studie zal Energiezuinige Productontwikkeling benaderd worden als een innovatie. 
Hierbij wordt de onderstaande definitie aangehouden: 

Definitie Innovatie: 
Een in nova tie voor een bedrijf is een maatregel of verbetering die door het bedrijf als nieuw wordt gezien. 

Energiezuinige Productontwikkeling kan worden gezien als een innovatieproces binnen 
een bedrijf of een bedrijfsketen waarbij men tot Energiezuinige Productontwikkelings
maatregelen komt. Energie is hier de invalshoek voor dit innovatieproces. Hoewel er veel 
specifieke informatie (over energieaspecten) nodig is voor het proces van Energiezuinige 
Productontwikkeling, de management en strategische beslissingen hieromtrent verschillen 
niet van andere innovatieprocessen. 

Het innovatieproces dat doorlopen wordt voor productontwikkeling wordt gezien als een 
dynamisch proces dat gekarakteriseerd wordt door twee verschillende typen van 
interacties. Het eerste type is de zogenaamde "horizontale" interactie die plaats vindt 
binnen een bedrijf (Roozenburg en Eekels, uit Crul, 2003) 

Het tweede type is de "verticale" interactie die plaats vindt tussen het innovatieproces en 
de wetenschap, technologie en sociale systeem waarin het bedrijf opereert. Hier is sprake 
van interactie tussen ten eerste productontwikkeling op het basis niveau (binnen het 
bedrijf), ten tweede de aanwezige bedrijfs-, wetenschappelijke- en technische kennis en ten 
derde het onderzoek dat benodigd is dan we! uitgevoerd wordt om de kennis op het 
gewenste niveau te krijgen. Dit is het zogenaamde 'Chain-linked' model voor innovatie 
(Kline en Rosenberg, 1986 uit Crul, 2003) 
In beide interacties15 is echter geen rekening gehouden met externe factoren die dit 
innovatieproces be"invloeden. In beide modellen ligt de focus op dus het interne 
innovatieproces. In dit onderzoek is het juist van belang om te weten door welke factoren 

15 Horizon tale interac ti e en ver ticale interactie 
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het innovatieproces belnvloeden zodat het bedrijf overgaat tot adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen en welke rol de Energie lnnovatiescan en SenterNovem 
hierin spelen. In paragraaf 4.2.l zal eerst verder op ingegaan worden op de variabelen die 
de adoptie van een innovatie belnvloeden. Vervolgens zal in paragraaf 4.3 bepaald worden 
welke variabelen meegenomen worden in dit onderzoek. Zoals aangegeven in paragraaf 
4.1 wordt dit gedaan aan de hand van de niveau' s van de netwerkstructuur van ketens. 
Ook zal in deze paragraaf beschreven worden hoe de Energie Innovatiescan en de 
uitvoering daarvan beoordeeld wordt. 

4.2.1 Adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling 

Adoptie is de individuele beslissing om een innovatie te gebruiken. Het adoptieproces is 
onderdeel van het totale diffusieproces van een innovatie. Diffusie is de verspreiding van 
een innovatie binnen een sociaal systeem (Pieterson, 2004). Binnen de diffusietheorie staat 
centraal hoe snel en in welke mate een sociaal systeem een bepaalde innovatie accepteert 
(Rogers, 1995). Het grootste verschil is het aggregatieniveau waarop deze processen 
worden bekeken: de adoptietheorie bestudeert adoptiebeslissingen van de individuele 
eenheden (gedesaggregeerd niveau), terwijl de diffusietheorie kijkt naar de verspreiding 
van een innovatie op geaggregeerd niveau (Pieterson, 2004). De samenhang tussen de twee 
bestaat eruit dat eerst adoptie moet plaatsvinden voordat er een diffusieproces kan zijn 
(Driessen & Hillebrand, 1998). Aangezien de casestudies uitgevoerd worden bij individuele 
eenheden (bedrijven) beperkt dit onderzoek zich tot de adoptie van Energiezuinige 
Producton twikke ling. 
Van adoptie is sprake als er besloten wordt de innovatie te gaan implementeren. Dit wordt 
weergegeven in het fasen-model van het innovatiebesluitvormingsproces (Rogers, 1995) in 
figuur.4 .2 

Communicatiekanalen 

Kennis Hou ding Beslissing lmplementatie Bevestiging 

Adoptie ~--~ Voortze tting adoptie 

>I 
Verwerping --'-----~ Voortzetting verwerping 

Fig1111r 4.2: Het Jasen -model van het innovatieve bes /11itvormingsproces [Bron: Rogers, 1995] 

Zoals te zien is in de figuur kunnen invloeden van buitenaf (de communicatiekanalen) een 
rol spelen bij het innovatiebesluitvormingsproces. 
Er zijn echter nog meer factoren die het besluitvormingsproces be'invloeden. Rogers (1995) 
heeft vijf categorieen gedefinieerd die van invloed zijn op de adoptie van een innovatie. 
Deze verschillende categorieen zijn weergegeven in figuur 4.3. 
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Karakteristieken 
van innovaties 
Relatief voordeel 
lnpasbaarheid 
Complexiteit 
Probeerbaa rheid 
Zichtbaarheid 

Type van 
innovatiebesluit 
Keuze 
Consensus 
Opgelegd 

Theoretisch kader: Integraal Ketenbeheer, EZP en Innovatie 

Communicatie
kanalen 

Massamediaal 
lnterpersoonlijk 

Adoptie van een innovatie 

Aard van het 
sociale systeem 

Mate van 
inspanning van 
de change agent 

Figuur 4.3: Variabe/en die de adoptie bei"nvloeden [Bron: Rogers, 1995] 

In de volgende paragraaf zal er verder ingegaan worden op deze variabelen. Tevens wordt 
onder andere bepaald welke karakteristieken en variabelen verder meegenomen worden in 
dit onderzoek. 

4.3 Onderzoeksvariabelen 

4.3.1 

Uit de vorig paragraaf is gebleken dat er vijf categorieen zijn die de adoptie van een 
innovatie be.invloeden. Hier wordt in paragraaf 4.3.1 op ingegaan. Tevens wordt er bepaald 
welke categorieen meegenomen zullen worden in dit onderzoek. Zoals reeds aangegeven 
in paragraaf 4.1.2 kunnen er vanuit de literatuur over Intergraal Ketenbeheer ook een 
aantal factoren geformuleerd worden die van invloed kunnen zijn op de adoptie van de 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. In de paragraven 4.3.2. en 4.3.3. zal er 
dan ook gekeken worden in hoeverre het onderzoeksmodel aangevuld dient te worden met 
kenmerken op bedrijfsniveau en voor kenmerken op ketenniveau16. Gezien de omvang van 
de macrocontext is er dit onderzoek voor gekozen om de macrocontext te beperken tot de 
externe invloed van SenterNovem. Als laatste zullen in paragraaf 4.3.4 de kenmerken van 
de Energie Innovatiescan behandeld worden. 

Variabelen van invloed op de adoptie 

• Karakteristieken van de innovaties 
Uit onderzoek blijkt dat de karakteristieken van innovaties voor 50 tot 85 % de variatie van de 
kans op adoptie verklaren (Rogers, 1995). 
Dit zijn de kenmerken van innovaties, zoals die waargenomen worden door adopters. 

1. "Relatieve voorde/en": De mate waarin de situatie waarin de innovatie gebruikt 
wordt als beter wordt ervaren clan de situatie waarin de innovatie niet gebruikt 
wordt. Dit wordt voornamelijk gemeten in economische waarde, maar 
gebruiksvriendelijkheid, gemak, imago kunnen hier ook een rol spelen. Bij veel 
innovaties is marktwerking van grote invloed. Hoe groter de relatieve voordelen 
ervaren worden, hoe groter de kans op adoptie. Bij het ontbreken hiervan zal de 
adoptie waarschijnlijk nihil zijn. 

2. "Inpasbaarheid" : De mate waarin de innovatie als consistent wordt ervaren met: 
1. Bestaande sociaal-culturele waarden en normen. 
2. Reeds eerder ge·introduceerde ideeen. 
3. Bestaande behoefte aan de innovatie. 

1" Deze ni veau 's z ijn gedefini eerd op basis van de netwerks tru ctuur van ketens, z ie biz 21. 
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3. "Complexiteit" : De mate waarin een innovatie als moeilijk te begrijpen en te 
gebruiken wordt ervaren door de potentiele adopters en daardoor training vereist. 

4. "Probeerbaarheid": De mate waarin een innovatie op kleine schaal uitgeprobeerd 
kan worden. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de innovatie vrijblijvend uit te 
proberen is (Pieterson, 2004) 

5. "Zichtbaarheid": Dit is de mate waarin resultaten van een innovatie zichtbaar zijn 
voor anderen. 

De innovatiekarakteristieken van Rogers, en andere karakteristieken, zijn vele malen in 
diverse onderzoeken aan de orde gekomen. Van een groot aantal van deze studies is een 
meta-analyse uitgevoerd door Tornatzky (1982) (Dudink, 2003). Het resultaat van deze 
analyse was dat een drietal van alle onderzochte innovatiekarakteristieken als consistent 
werd gezien in de zin dat deze een verband vertoonden zoals dit verondersteld werd 
(Tornatzky, 1982, uit Dudink, 2003). Dit zijn de innovatiekarakteristieken: 'relatief 
voordeel', 'complexiteit' en 'inpasbaarheid'. 'Probeerbaarheid' en 'zichtbaarheid' komen 
hier niet uit naar voren. In het ui tgevoerde onderzoek hadden deze karakteristieken beide 
een hoge mate van onzekerheid. 'Probeerbaarheid' blijkt in de praktijk niet altijd mogelijk 
te zijn en dit heeft meteen gevolgen voor de karakteristiek 'zichtbaarheid'. Indien in acht 
genomen wordt dat 'probeerbaarheid' (indien mogelijk) kan leiden tot vermindering van 
onzekerheden, dan kan geconcludeerd worden dat dit toch een rol kan spelen bij de 
adoptie van innovatie. Dit wordt ondersteund door een onderzoek van Handfeld (1995), 
(uit Dudink, 2003). 

In een onderzoek van Van Hemel (1999) is onderzocht wat de motieven van bedrijven 
waren om mee te werken aan een Ecodesign project. (Opmerking: al eerder is uitgewerkt 
dat het innovatieproces van Ecodesign en Energiezuinige Productontwikkeling dezelfde 
opzet hebben). Uit het onderzoek blijkt dat in 59 % van de gevallen dit voortkwam uit 
markt of imago overwegingen (het hoogste percentage). Naar aanleiding van deze studie 
kan aangenomen worden dat imago en markt ook voor Energiezuinige 
Productontwikkeling een rol spelen. Aangezien "zichtbaarheid" van belang is voor het 
imago pleit dit ervoor om ook de karakteristiek "zichtbaarheid" te onderzoeken. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het hier gaat om externe 'zichtbaarheid' oftewel 
zichtbaarheid naar de buitenwereld toe. 

• Type innovatiebesluit 
Type van het innovatiebesluit: 
Afhankelijk van het type innovatiebesluit (een keuze, consensus, of opgelegd besluit) is de 
adoptiegraad respectievelijk hoger of lager. 

Gekeken naar de onderzoekspopulatie kan van te voren vastgesteld worden wat het type 
innovatiebesluit is. Binnen de onderzoekspopulatie geldt dat het innovatiebesluit voor alle 
MJA-bedrijven hetzelfde getypeerd kan worden. Deze typering is 'consensus' 
Zoals bekend is er op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling sprake van een 
inspanningsverplichting. Er is dus geen verplichting om EZP daadwerkelijk te 
implementeren. De deelnemende bedrijven hebben het MJA2-convenant ondertekend en 
daarmee toegezegd aan deze inspanningverplichting te voldoen. 
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• Type communicatiekanaal 
Type communicatiekanaal; 
Het inzetten van massamediale of interpersoonlijke communicatiekanalen kan versnellend 
of juist vertragend werken in het adoptieproces. 

Evenals het type innovatiebesluit kan ook het type communicatiekanaal van te voren 
vastgesteld worden voor de onderzoekspopulatie. Binnen deze populatie geldt dat deze 
typering is 'interpersoonlijk contact' is. Het contact is interpersoonlijk aangezien de 
bedrijven direct contact hebben met zowel de externe adviseur als met SenterNovem. 

Bij de casestudies worden zowel het type innovatiebesluit als de communicatiekanalen als 
gegeven beschouwd; dit zal clan ook niet verder onderzocht worden. 

• De aard van het sociale systeem 
Het sociale systeem omvat onder meer de sociale normen vanuit het systeem en de 
invloeden van actoren in het sociaal systeem. 
Sociale normen kunnen invloed hebben op de adoptiegraad, evenals de aanwezigheid van 
verschillende communicatiekanalen in een sociaal systeem en de manier waarop de 
communicatie gebruikt wordt (normen, mate van netwerkrelaties). Het sociale systeem 
wordt in deze studie beperkt tot de keten en wordt gedefinieerd als de ketenpartners. De 
aard van het sociale systeem wordt clan ook als overlappend gezien met de kenmerken op 
ketenniveau (paragraaf 4.3.3). 

• Mate van inspanning van de change agent 
Wanneer een change agent grote inspanningen verricht ter promotie van een innovatie 
heeft dit een positief effect op de adoptiegraad. 

Definitie Change agent: 
Een change agen t is een persoon of instelling die de innovatiebeslissing van de client beinvloed in de 
rich ting die de change agent wenselijk acht. 

[Bron: Rogers, 1995) 

SenterNovem treedt bij de Energie Innova tiescan op om Energiezuinige Product
ontwikkeling te promoten. In de praktijk wordt het daadwerkelijke onderzoek naar 
mogelijkheden voor EZP d.m.v. de Energie Innovatiescan uitgevoerd door een externe 
adviseur. SenterNovem is degene die deze partij contracteert en kan daardoor invloed 
uitoefenen op de uitvoering van de Energie lnnovatiescan. In dit onderzoek wordt 
SenterNovem als de change agent gezien. De interventies van de externe adviseur worden 
meegenomen worden in de casestudies. 

Rogers (1995) definieert de volgende zeven stappen voor de change agent in het proces 
waarin een innovatie gei:ntroduceerd wordt bij een client (bedrijf): 

1. Ontwikkel een behoefte voor verandering. 
2. Creeer een relatie van informatie uitwisseling. 
3. Diagnosticeer de problemen: Welke knelpunten, problemen zijn er binnen het 

bedrijf en waarom zijn EZP-maatregelen de oplossing voor deze problemen (hoe 
sluit EZP aan bij de strategie van het bedrijf). 
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4. Ontwikkel een intentie voor het bedrijf voor verandering: Exploreren van 
mogelijkheden en motiveren voor de innovatie. 

5. Vertaal de mogelijkheden naar actie. 
6. Stabiliseer de adoptie en voorkom 'terugval'. 
7. Bereik dat het bedrijf zelf change agent wordt. 

Aan de hand van deze stappen zullen de interventies door middel van de Energie 
lnnovatiescan tussen bedrijf en SenterNovem meegenomen worden in de casestudies. 

Naast de karakteristieken van innovaties, het type innovatiebesluit, de communicatie
kanalen, sociale context (keten) en mate van inspanning van de change agent zijn er spelen 
ook de kenmerken van de afnemer (bedrijven) een rol bij de adoptie van een innovatie 
(Pieterson, 2004). Deze bedrijfskenmerken worden uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

Kenmerken op bedrijfsniveau 

De haalbaarheid van een innovatie wordt, naast de karakteristieken ervan, ook bepaald 
door de innovativiteit van organisaties. 

Innovativiteit 
De relatie tussen innovativiteit en de adoptie van een innovatie is positief (Rogers, 1995). In 
een onderzoek van Fell et al., 2002 (zie Dudink, 2003) wordt een tweetal verschillende 
mogelijkheden voor de bepaling van het begrip innovatie beschreven. Ten eerste kan 
gekeken worden naar een specifieke innovatie. Het moment waarop de organisatie tot 
adoptie ervan overgaat, bepaalt de mate van innovativiteit. De tweede bepaling van het 
begrip innovativiteit is dat niet specifiek naar een innovatie gekeken wordt, maar naar een 
vast tijdstip waama vervolgens bepaald wordt hoeveel innovaties een organisa tie 
geadopteerd heeft. De bepaling van de innovativiteit door middel van meervoudige 
innovaties is zeer tijdrovend. Daar komt nog bij dat het beoordelen of een bepaalde 
technologie als innoverend beschouwd kan worden vaak lastig is (Dudink, 2003). 
Aangezien de interesse in dit onderzoek uitgaat naar de adoptie van een bepaalde 
innovatie zal de eerste methode het beste gehanteerd kunnen worden. In dit onderzoek zou 
dat betekenen dat gekeken moet worden naar de tijd die verstreken is na de afronding van 
de Energie lnnovatiescan en het moment van adoptie Energiezuinige Productontwikkeling. 
Probleem hierbij is dat, voordat de scan uitgevoerd werd, het uitgangsstadium niet bij alle 
bedrijven identiek was (zie figuur 4.3). De fase waarin men zi t op het moment dat men een 
Energie Innovatiescan gaat uitvoeren heeft invloed op de snelheid van de adoptie (de 
adoptiegraad) . 
In dit onderzoek is er toch voor gekozen om "innovativiteit" van de organisatie mee te 
nemen. De opzet die gehanteerd wordt is niet gebaseerd op de bovenstaande 
mogelijkheden om de innovativiteit van een organisatie te bepalen. 
Om de innovativiteit van de organisatie te bepalen wordt gekeken naar de theoretische 
indeling van adopters in categorieen. Deze categorieen geven de "innovativiteit" van de 
organisatie aan Rogers (1995) onderscheidt de volgende categorieen: 
l. De innovators; nemen risico's, zijn veelal impulsief en hebben drang naar vemieuwing. 
2. Early adopters; lokale contacten, opinieleiderschap en functie als rolmodel. 
3. Early majorihj; net iets eerder dan het gemiddelde sociale systeem. 
4. Late majority; net wat later dan het gemiddelde in het sociale systeem. 
5. Laggards; de laatste die de innovatie adopteren. 
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De categorieen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. De manier van 
Rogers (1995) wordt beschouwd als meest gangbare indeling (Egmond, 1999). Om een 
beeld te krijgen zal in deze studie gekeken worden naar hoe bedrijven zichzelf classificeren 
volgens de categorieen. Dit aspecten zal ter indicatie meegenomen worden in het 
onderzoek en het leggen van theoretische verbanden zal naar aanleiding van de 
gehanteerde methode niet mogelijk zijn. 

Keteninnovatie 
De innovativiteit van een bedrijf is dus een factor die invloed heeft op de adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkeling. Gezien het gegeven dat de ketenbenadering een rol 
speelt bij Energiezuinige Productontwikkeling is er ook aansluiting gezocht bij studies die 
bedrijfskenmerken specifiek voor keteninnovaties definieren. Zowel Stijnen et al. (2001) als 
Huizing et al. (2003) hebben een studie uitgevoerd naar de factoren die bijdragen aan 
productinnovaties in ketens. Naast de factoren die reeds genoemd zijn (karakteristieken 
van een innovatie, innovativiteit van de organisatie) wordt in beide studies, op 
bedrijfsniveau, ook het belang van de betrokkenheid van het topmanagement en de 
multidisciplinaire projectaanpak onderkend. De multidisciplinaire projectaanpak heeft 
zowel betrekking op de interne projectsamenstelling, dus medewerkers van verschillende 
afdelingen als op de externe projectsamenstelling, medewerkers van de ketenpartners. 
De weging van deze factoren ten opzichte van ketenoptimalisatie is in deze studies nog 
niet vastgesteld. Voor SenterNovem is het echter van belang om te weten in hoeverre deze 
twee factoren van invloed zijn op de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling naar 
aanleiding van de Energie Innovatiescan. Deze factoren kunnen ze namelijk als facilitator 
van de Energie Innovatiescan be'invloeden. Om deze reden zijn ze van belang en zullen ze 
meegenomen worden in dit onderzoek. 

Kenmerken op ketenniveau 

Zoals al blijkt uit de studie van Cramer et al. (1995) spelen machtsverhoudingen en de mate 
waarin bedrijven beschikken over de mogelijkheden om andere actoren uit het netwerk te 
be'invloeden een belangrijke rol bij productinnovatie op ketenniveau. Het model van Porter 
(1980) geeft de factoren weer waardoor de competitieve positie en machtspositie van het 
bedrijf bepaald worden. Twee van deze factoren zijn de onderhandelingskrachten van 
leveranciers en van de afnemers. In het model van Huizing (2003) worden deze factoren 
ook gekenmerkt als kritische factoren voor productinnovaties in ketens. Naast de 
machtsfactoren geeft Huizing, 2003 ook het belang van de actoren in het netwerk ten 
aanzien van de samenwerking, innovatie en bijdrage aan duurzame ontwikkeling. 

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 4.3.1 onder 'aard van het sociale systeem' wordt in dit 
onderzoek de keten als het sociale systeem gezien . De leveranciers en afnemers worden 
getypeerd als de actoren in het netwerk oftewel de ketenspelers. Het energieverbruik bij 
deze ketenspelers wordt ook meegenomen bij de materiele analyse van de Energie 
Innovatiescan. Indien de mogelijkheden tot energiebesparing bij andere ketenpartners 
liggen, betekent dit dat er interactie moet plaatsvinden tussen de ketenpartners. Als de 
onderhandelingsmacht van het bedrijf klein is of deze macht juist bij de andere 
ketenpartners ligt zal de haalbaarheid Energiezuinige Productontwikkeling hierdoor 
be'invloed worden. Zoals reeds vermeld geeft ook De Groene et al., 1998 aan dat het 
moeilijk is voor het midden- en kleinbedrijf om Integraal ketenbeheer in de praktijk te 
brengen omdat ze te weinig macht en invloed hebben om zelf initiatieven te nemen. 
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EIS-methodiek 

De methodiek van de Energie Innovatiescan is beschreven in hoofdstuk 2. Hier zal verder 

ingegaan worden op de opzet van de Energie Innovatiescan. 

De Energie Innovatiescan kan getypeerd worden als een project. 

Definitie Project 
Projecten zijn tijdelijke, resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen mensen, waarin gebruik 

gemaakt wordt van schaarse middelen. 

[Bron: Wijnen et al., 2002] 

Om te bepalen welke factoren van belang zijn bij de uitvoering van een project is 

aansluiting gezocht bij literatuur over projectmanagement en projectfasering. De 

gefaseerde projectaanpak bestaat uit alle inhoudelijke activiteiten die noodzakelijk zijn om 

het projectresultaat te realiseren (Wijnen et al., 2002). Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de initiatieffase - definitiefase - realisatiefase - nazorg17. In tabel 4.1 is weergegeven 

wat het doel van de resultaatgerichte faseactiviteit is. In de casestudies zullen deze doelen 

als leidraad dienen om het projectverloop van de Energie Innovatiescan te beschrijven en te 

beoordelen. Aan de hand van projectdossiers van uitgevoerde Energie Innovatiescans is 

bepaald hoe de stappen die doorlopen worden bij een Energie Innovatiescan passen binnen 
de vier fasen gedefinieerd door Wijnen et al. (2002) Dit is weergeven in tabel 4.2. 

Fasenaam Doel van de resultaatgerichte faseactiviteiten 
Initiatief Overeenstemming bereiken over wat het projectresultaat moet zijn. 
Definitie Het eens worden over het eisenpakket van het projectresultaat 
Realisatie Akkoord bereiken over de oplossing, instemming verkrijgen over het 

projectresultaat, acceptatie over het gerealiseerde projectresultaat 
Nazorg Instemming krijgen over aanpassing in het gebruik, beheer en onderhoud van het 

projectresultaat 

Tave/ 4.1: Dael van de resultaatgericht fa seactiviteiten [Bron: Wijnen et al., 2002] 

Fasenaam Energie Innovatiescan 
lnitiatief • Bedrijf (of externe adviseur in opdracht van bedrijf) benadert SenterNovem 

met verzoek tot uitvoering EIS. 
• SenterNovem keurt goed 18 • 

• Eventueel selectie van de externe adviseur. 
Definitie • Bespreken eindformat (hoe moet de externe adviseur het eindrapport 

aanleveren), dit is overleg tussen SenterNovem en de externe adviseur. 

• Selecteren van de deelnemers (van het bedrijf). Dit kunnen zowel de eigen 
medewerkers zijn van het bedrijf dan we! de medewerkers van ketenspelers. 

Realisatie Inventarisatie, lnnovatie, Integratie en lmplementatie (zie paragraaf 2.4) 
Nazorg • SenterNovem keurt rapportage goed (event. na aanvullingen) . 

• Adviseur wordt betaald . 

Tave/ 4.2: Energie lnnavatiescnn 

17 In de literatuur worden veel verschillende projectfaseringen gebruikt. Yerschillen z ijn o.a. de benoeming van 

fasen en opsplitsing dan wel samenvoeging van fasen. De hier gebruikte fa sen komen vormen veelal de basis. 
18 SenterNovem kan het verzoek natuurlijk ook afkeuren. Dit gebeurt als van te voren duidelijk is dat de Energie 
Innovatiescan niet geschikt is voor het bedrijf (Bv bedrijf wil iets anders dan dmv de scan bereikt kan worden). 

30 



4.3.5 

Niet over een nacht EIS Theoretisch kader: Integraal Ketenbeheer, EZP en Innovatie 

In de casestudies zal dus ook gekeken worden naar de fasering van het project en in 
hoeverre de doelen van de resultaatgerichte activiteiten per fase bij de uitvoering van de 
Energie Innovatiescan naar voren komen. 

Resumerend 

In <lit onderzoek zullen dus vijf factoren meegenomen worden, te weten: 
1. De innovatiekarakteristieken; het relatieve voordeel, de inpasbaarheid, de 

complexiteit, de probeerbaarheid en de zichtbaarheid. 
2. Kenmerken op bedrijfsniveau; de innovativiteit van het bedrijf, de betrokkenheid 

van het management en de multidisciplinaire projectaanpak. 
3. Kenmerken op ketenniveau; de macht- en invloedfactoren in de keten. 
4. De change agent; de interventies en de zeven stappen voor de change agent in het 

proces waarin een innovatie gelntroduceerd wordt bij een client. 
5. De EIS-methodiek; de initiatieffase, de definitiefase, de realisatiefase en de nazorg. 

4.4 Onderzoeksmodel opzet casestudies 
In het onderzoeksmodel zijn de factoren meegenomen die de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkeling kunnen be"invloeden. Aan de hand van dit onderzoeksmodel zullen 
de vier casestudies uitgevoerd worden. Dit model is gebaseerd op het model van Pieterson 
(2004) en vormt een aanpassing van het model van Rogers (1995). In het model van 
Pieterson is in plaats van 'kenmerken van het ketenniveau' het originele begrip 'sociaal 
systeem' gehanteerd. In dat model heeft het 'sociale systeem' alleen invloed op de kennis 
over de innovatie. Zoals vermeld wordt in dit onderzoek de keten en de ketenpartners 
gezien als het sociale systeem. Gezien de machts- en onderhandelingspositie van deze 
ketenpartners wordt hier gesteld dat zij ook de houding van het desbetreffende bedrijf 
belnvloeden. Tevens is in het onderstaande model de invloed van de change agent en EIS
methodiek toegevoegd. Dit omdat het doel van de Energie Innovatiescan (en daarmee ook 
het doel van de change agent op het moment dat deze de Energie Innovatiescan gaat 
faciliteren) is dat bedrijven over gaat tot de adoptie van Energiezuinige Product
ontwikkelingsmaatregelen. SenterNovem poogt alle fasen t/m beslissingen te be"invloeden. 

Het model geeft een overzicht van de relevante elementen binnen het onderzoek. De 
nadruk van het model ligt op de (externe) factoren die een adoptieproces van een innovatie 
be"invloeden . 
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5 Resultaten casestudies 

Op basis van de 28 bestudeerde rapporten en de vier case-studies is per element vast
gesteld in hoeverre de factoren uit het vorige hoofdstuk de adoptie stimuleren dan wel 
belemmeren. De uitgebreide casestudies worden zijn gegeven in de vertrouwelijke bijlage 
VII t/m X. In het onderzoek zijn de vijf factoren onderzocht op hun rol bij de adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkeling bij bedrijven. In dit hoofdstuk zullen per factor de 
resultaten van de bestudeerde rapporten en de casestudies gegeven worden. 

In onderstaande tabel zijn de casestudies genoemd, met een aantal potentiele maatregelen 
die uit de scan naar voren kwamen. Vervolgens is aangegeven of er sprake is van een na
traject en wat de huidige stand van zaken nu is. Hierbij kunnen vier verschillende stadia 
onderscheiden worden: 

I. De maatregelen zijn niet nader onderzocht en niet geadopteerd; 
2. De haalbaarheid wordt (nog) onderzocht; 
3. De haalbaarheid is onderzocht en het bedrijf adopteert de maatregel niet; 
4. De haalbaarheid is onderzocht en het bedrijf adopteert de maatregel. 

In onderstaande tabel is per case en per maatregel aangegeven in welke stadium de 
potentiele maatregel zich bevindt. Aangezien uit de casestudies bleek dat er ook vaak 
Procesefficiency maatregelen uit de scan naar voren kwamen wordt hier voor de 
volledigheid ook voor de PE-maatregelen (indien bekend) aangegeven wat het stadium is. 

1 2 3 4 

Case 1 4 PE-maa tregelen 4 

2 EZP-maatregelen 1 1 

Case 2 3 PE-maa tregelen 3 

1 EZP-maatregel 1 

Case 3 2 PE-mailtregelen 1 1 

2 EZP-maatregelen 1 1 

Case 4 0 PE- mC1atrege len 

5 EZP-maatregelen 4 1 

Tnbel 5. 1 Stndin vn11 de PE- en EZP-mnntregelen per cnsestudie 

Zoals te zien is in tabel 5.1 zit er een verschil tussen de cases met betrekking tot de 
hoeveelheid potentiele Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen en het stadium 
waarin deze maatregelen zich bevinden. Zoals reeds gezegd wordt in paragraaf 5.1 t/m 5.5 
dieper ingegaan op de factoren die de adoptie van deze EZP-maatregelen belnvloeden, of 
be"invloed hebben. 
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5.1 Innovatiekarakteristiek 
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Figuur 5.1 Onderzoeksmode/, innovntieknrakteristieken 

Resultaten casestudies 

Be v 1:.'s liging 

Bij de factor innovatiekarakteristiek zijn 'relatief voordeel', 'inpasbaarheid', 'complexiteit', 
'probeerbaarheid' en 'zichtbaarheid' meegenomen in de vier casestudies. 

• Relatief voordeel 
Uit de vier case studies kwam naar voren dat het relatief voordeel van de innovatie van 
groot belang is voor de houding ten opzichte van de Energiezuinige Productontwikkelings
maatregel. Indien er een financieel voordeel ontstaat, of het bedrijf ziet mogelijkheden voor 
een vergroting van de afzet in de markt clan staat het bedrijf positief ten aanzien van de 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregel. Indien deze factoren ontbreken blijkt de 
houding overwegend negatief te zijn en gaat het bedrijf niet verder met de maatregel. Dit is 
in alle casestudies sterk tot uiting gekomen. Maatregelen die een relatief voordeel hadden 
zijn verder onderzocht en/of geadopteerd, de overige niet. Hier client nog wel bij 
opgemerkt te worden dat het merendeel van de maatregelen die relatief voordeel hadden 
getypeerd kunnen worden als Procesefficiencymaatregelen. 

• Inpasbaarheid 
Bij 'inpasbaarheid' kan gezegd worden dat energie een ondergeschikte rol speelt. 
Energiebesparing wordt gezien als bijkomend voordeel, naast de financiele besparing. 
Projecten worden niet alleen om de energiebesparing uitgevoerd. Tevens blijkt het een rol 
te spelen of de Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen passen bij de strategie 
van een bedrijf. In case 1 en case 2 kwam naar voren dat Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen niet aansloten bij zowel de strategie als het imago van 
het bedrijf. In deze cases werd dit genoemd als een van de redenen om niet over te gaan tot 
adoptie. De reden van de maatregelen die in case 1 wel geadopteerd zijn, is dat er hier 
sprake was van een overheidsproject waar het bedrijf moeiteloos op kon aansluiten zonder 
dat daar financiele consequenties aan verbonden waren. Ook in case 4 heeft 
energiebesparing in de keten geen ve rbanden met de bedrijfsstrategie van het 
bedrijfsonderdeel waar naar gekeken is. De maa tregelen zijn nog niet geadopteerd 
aangezien het nieuwbouwproject waar deze maatregelen op gebaseerd zijn uitgesteld is. 
Van een maatregel is al wel bekend dat deze niet geadopteerd wordt en hier werd het niet 
aansluiten op de bedrijfsstrategie als (een van de) reden genoemd. 
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In case 3 is energiezuinigheid we! een onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het gaat hier 
echter om energiezuinigeheid in de eigen processen dus Procesefficiency. De gedragenheid 
in de organisatie bleek we! sterk aanwezig, maar de maatregelen voor Energiezuinige 
Productontwikkeling zijn niet geadopteerd (de Procesefficiency maatregelen daarentegen 
wel). 

• Complexiteit 
Technische 'complexiteit' wordt amper genoemd in tegenstelling tot de complexiteit van 
samenwerken tussen de verschillende partijen. In drie cases worden vooral machtsfactoren 
genoemd als belemmerende factor. Dit blijkt zowel uit deze casestudies als uit de overige 
bestudeerde rapporten. Hier zal bij de "kenmerken op ketenniveau" nog op teruggekomen 
word en. 

• Probeerbaarheid 
Bij twee van de vier casestudies is 'probeerbaarheid' genoemd als factor van belang. In case 
2 en 4 speelde de probeerbaarheid een rol bij de introductie in de markt. 
Bij case 2 was er sprake van een demonstratieproject, echter dit project was niet door het 
desbetreffende bedrijf opgezet. Er bleek al een andere partij te zijn die al tien jaar bezig is 
met producten die grote overeenkomsten vertonen met het energiezuinige product. Nu de 
haalbaarheid reeds is aangetoond scheelt dat het bedrijf naar eigen zeggen veel moeite en 
overtuigi~gskracht. Opvallend bij case 2 is echter wel dat er sprake is van een 
eenmansactie. Het bedrijf heeft aangegeven niet met de desbetreffende maatregel verder te 
gaan, echter de energiecoordinator blijft er mee bezig. In case 2 is de energiecoordinator de 
trekker van het project. 
In case 4 was er sprake van het onderzoeken van de klantenvraag. Het energiezuinige 
product is tijdens een proeftraject aangeboden aan de klant en vervolgens is er naar de 
afname gekeken. Hoewel de afname voldoende was om door te gaan met het product 
waren er problemen bij de productie die er onder andere ook voor gezorgd hebben dat de 
maatregel niet geadopteerd werd1 9. 
In case 3 speelde de probeerbaarheid een rol bij een mentaliteitsverandering onder het 
personeel. Er is hier echter geen sprake van een sterk belemrnerend, dan we! stimulerend 
effect. Tevens heeft deze probeerbaarheid invloed op een Procesefficiencymaatregel 
(hetzelfde geldt voor de 'zichtbaarheid' in deze case 3). 

• Zichtbaarheid 
Als laatste opvallende punt wordt 'zichtbaarheid' in twee van de vier gevallen als negatief 
ervaren (case 1 en 3). Het gaat hier om externe zichtbaarheid, kortom imago. Een reden 
hiervoor is dat energiezuinigheid niet 'past' bij het product. Dit is al eerder aan de orde 
gekomen bij de 'inpasbaarheid' van het product. 
In case 1 is dit sterk aanwezig. Energiezuinigheid van het product wordt niet gezien als 
verkoopargument. Het product wordt verkocht op het item 'veiligheid' . Er werd 
aangegeven dat de klant zou kunnen denken dat de Energiezuinigheid ten koste gaat van 
de veiligheid, of dat het bedrijf meer investeert in energiezuinigheid boven veiligheid. 
In case 3 werd genoemd dat men niet wil dat de afnemer weet dat men aan energiezuinige 
productie (Procesefficiency) werkt omdat men bang is dat de afnemers een lagere kostprijs 
gaan eisen. Door dat in case 2 en 4 er sprake was van proefprojecten zijn de resultaten van 

19 Zoa ls reeds aangegeven sloot de maatregel ook niet voldoende aa n bij de bedrij fsstrategie. 
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de projecten duidelijk zichtbaar. Mede doordat dat in case 4 negatieve gevolgen zichtbaar 
werden is er besloten om niet over te gaan tot adoptie. In case 2 is er door de zichtbaarheid 
van de resultaten juist aangetoond dat de projecten rea)jseerbaar zijn en dat er marktvraag 
voor is. 

5.2 Kenmerken op bedriifsniveau 
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Fig11t1r 5.2 Onderzoeksmode/, kenmerken op bedrijf~niveau 

Bij deze factor zijn 'innovativiteit van de bedrijven', 'betrokkenheid van het management' 
en 'multidisciplinair projectteam' meegenomen in de vier casestudies. 

• Innovativiteit 
De innovativiteit van de onderzochte bedrijven kan worden getypeerd van 'majority' tot 
'innovators'. Dit geldt voor de algemene productinnovatie. Echter geen van de bedrijven 
geeft aan een ' koploper' te zijn op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling. In 
de casestudies komt niet heel duidelijk naar voren dat de innovativiteit van het bedrijf een 
rol speelt bij de kennisvergroting over het concept EZP. In alle vier de cases kende men het 
concept ' Energiezuinige Productontwikkeling' voor men aan de Energie Innovatiescan 
begon. In alle cases werd aangegeven dat het bedrijf geen 'koploper' is op het gebied van 
EZP. Door dee! te nemen aan de Energie lnnovatiescan is we! getoond dat men zich in het 
concept wilde verdiepen. De houding ten opzicht van EZP blijft echter wat terughoudend. 
'Eerst maar eens zien hoe het concept 'EZP' zich verder ontwikkeld' . 
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• Betrokkenheid van het management 
Bij case 2 en 3 nam het management dee! in het projectteam. In beide gevallen zijn de 
Procesefficiencymaatregelen vrijwel direct geadopteerd . Tevens is in case 3 een EZP
maatregel geadopteerd . Voornaamste reden van adoptie was het financiele voordeel. In de 
case 1 waar het management geen dee! uitmaakte van het projectteam zijn de 
Procesefficiencymaatregelen niet geadopteerd, maar de EZP-maatregel wel. In case vier 
zijn nog geen van de maatregelen geadopteerd. 
Uit de cases is geen direct verschil aan te wijzen, met betrekking tot adoptie van EZP, 
tussen teams waar het management dee! van uitmaakte en teams waar het management 
geen deel van uitmaakte. Ten opzichte van kennis en de houding blijkt uit case 3 wel dat 
het management degene is die het onderwerp 'energie' op de agenda zet. De gedragenheid 
en houding ten opzichte van energiezuinigheid in de organisatie lijkt hierdoor positief 
be'invloed te warden. 

• Multidisciplinaire projectaanpak (intern I extern) 
Uit alle vier de casestudies blijkt dat de multidisciplinaire projectaanpak (intern) nodig was 
om tijdens de brainstormsessie de juiste informatie boven tafel te krijgen. Tevens blijkt uit 
alle casestudies het belang om input/feedback te krijgen van de verschillende disciplines 
(inkoop, marketing/productontwikkeling) binnen een bedrijf. In case 1,2 en 4 lag de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Energie Innovatiescan bij de energie
coordinator en/of milieucoordinator. In case 3 was de director operations verantwoordelijk 
voor de scan. In dit bedrijf is geen energiecoordinator of milieucoordinator werkzaam. In 
de cases 1,2 en 4 zijn de overige medewerkers (dus niet de verantwoordelijke persoon) na 
het uitvoeren van de Energie Innovatiescan niet meer betrokken geweest bij een eventueel 
na-traject. Ze houden zich weer uitsluitend bezig met hun eigen werkveld. In case 3 is het 
rapport besproken op de plantmanagersvergadering en het is de bedoeling dat de 
plantmanagers de maatregelen clan ovememen in hun plant en clan weer terugkoppelen 
wat ze gedaan hebben. In case 3 zijn naast de director operations dus ook nog de 
plantmanagers betrokken in het na-traject. 
In drie van de vier cases heeft de multidisciplinaire aanpak dus weinig effect op de 
gedragenheid en kennis van Energiezuinige Productontwikkeling binnen de organisatie. 
Er is al eerder genoemd dat er in case 2 sprake is van een eenmansproject voor de EZP
maatregel. De energiecoordinator blijft dus trekker van het project. In case 1 heeft de 
energiecoordinator aangegeven dat het in zijn huidige functie het niet lukt om het project 
verder te trekken en zo EZP-maatregelen door te voeren. Dit wordt gezien als een taak van 
het management. In case 3 worden de projecten dus getrokken door de director operations en 
de plantmanagers. In case 4 ligt een deel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de EZP-maatregelen bij de milieucoordinator en een deel bij het Hoofd Voeding. De 
milieucoordinator geeft aan we! betrokken en verantwoordelijk te blijven in een eventueel 
natraject, maar kan nog niks zeggen over de feitelijke uitvoering van de projecten. Het 
Hoofd Voeding is niet meer bezig met de resultaten van de Energie Innovatiescan. 

In case 4 waren er ook leveranciers en afnemers bij het project betrokken (multidisciplinaire 
projectaanpak extern). Het voordeel hiervan was dat men goed inzicht kreeg in eventuele 
mogelijkheden bij deze ketenpartners. Het nadeel was dat er tijdens de brainstormsessie 
sprake was van belangenverstrengeling, waarbij de leverancier en de afnemer met name 
bezig waren hun positie veilig te stellen ten opzicht van concurrenten. Bij de overige cases 
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waren er geen leveranciers en afnemers aanwezig. De reden die hiervoor gegeven is is dat 
men eerst zelf wilde bepalen welke richting ze op zouden gaan. Ook werd in case 3 
aangegeven dater sprake van duizenden verschillende afnemers. 

5.3 Kenmerken op ketenniveau 
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Fig1111r 5.3 Onderzoeksmodel, kenmerken op ketennivea11 

Bij de kenmerken op ketenniveau zijn 'de machtsfactoren', meegenomen in de vier 
casestudies. 

In de cases is er sprake van zowel business-to-business als business-to-consumer. Als er 
gesproken wordt over afnemers worden hier zowel consumenten als andere bedrijven mee 
bedoeld. 
In alle cases spelen de leveranciers en afnemers een erg bepalende rol. Met name de 
wensen/eisen van de afnemers lijken een grote invloed te hebben op het product
ontwikkelingsproces. In alle cases geeft men aan dat de vraag van de afnemers zeer 
bepalend is en dat de invloed die uitgeoefend kan worden op deze afnemers beperkt is. De 
macht van de klant en markt is al eerder genoemd bij het 'relatieve voordeel' in paragraaf 
5.1. In case 3 is er wel met de afnemers gesproken om te kijken of men niet te strenge eisen 
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stelde aan het product die het energieverbruik omhoog zouden brengen. Dit is echter niet 
naar aanleiding van de Energie lnnovatiescan gedaan en energiebesparing was tevens geen 
drijfveer. Wei is men door de Energie Innovatiescan zich ervan bewust geworden van de 
energiebesparing die hierdoor gehaald is. 
Ten aanzien van de leveranciers kwam er in case 1 en 2 naar voren dat het bedrijf geen 
invloed kon uitoefenen op de leverancier. In beide cases wordt de leverancier getypeerd als 
een zeer grote en machtige speler. 

5.4 De change agent 

Fig1111r 5.4 Onderzoeksmodel, de change agen t 

Bij de change agent is er gekeken naar de interventies die hebben plaatsgevonden en naar 
de invulling van de zeven stappen van Rogers (1995) 

• Interventie 
Tijdens de uitvoering van de Energie Innovatiescan neemt SenterNovem bij drie van de 
vier cases een de rol aan van 'projectbeheerder' . SenterNovem is slechts bij case 2 
inhoudelijk bij het project betrokken geweest, hetgeen zeer gewaardeerd werd door het 
bedrijf. De exteme adviseur wordt in case 1 en 4 gezien als procesbegeleider terwijl het 
bedrijf meer inhoudelijke ondersteuning had verwacht. Uit case 1 bleek dat de exteme 
adviseur er op aangedrongen heeft dat de maatregelen opgenomen werden in het Energie
besparingsplan terwijl blijkt dat het bedrijf niet tot uitvoering van de maatregelen over is 
gegaan. Bij case 3 en 4 heeft SenterNovem na het uitvoeren van de Energie lnnovatiescan 
nog wel contact gehad met het bedrijf om te kijken wat het resultaat van de scan was, maar 
er heeft geen verdere ondersteuning plaatsgevonden. Op dit moment zijn er binnen 
SenterNovem ook nog geen middelen voor verdere specifieke ondersteuning. Bij case 2 is 
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er achteraf wat intensiever contact geweest tussen SenterNovem en het bedrijf. Het bedrijf 
is ondersteund bij het vinden van andere projecten die overeenkomsten hadden met de 
maatregel die men wilde nemen. Wel was er hier, zoals eerder aangegeven, sprake van een 
eenmansactie en wordt de Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregel niet gedragen 
door de rest van het bedrijf. 

• Zeven stappen van Rogers 
Gekeken naar de zeven stappen blijkt <lat bij de Energie Innovatiescan zich in de cases 
hoofdzakelijk richt op stap vier: Ontwikkel een intentie voor het bedrijf voor verandering. 
Exploreer de mogelijkheden en motiveer voor de innovatie. 
De scan voorziet niet specifiek in de eerste drie stappen: Ontwikkel een behoefte voor 
verandering, creeer een relatie van informatie uitwisseling en diagnosticeer de problemen: 
welke knelpunten, problemen zijn er binnen het bedrijf en waarom is EZP de oplossing 
voor deze problemen (hoe sluit EZP aan bij de strategie van het bedrijf). 

In case 1,2 en 4 komt ook niet naar voren dater binnen het bedrijf van te voren bepaald was 
op welke wijze Energiezuinige Productontwikkeling aan zou sluiten bij de strategie van het 
bedrijf of een oplossing zou kunnen vormen voor bepaalde problemen. In deze cases 
overheerste de houding 'gewoon eens kijken of EZP iets is voor ons'. In case 1 en 4 is 
aangeven <lat men van te voren niet goed wist wat te verwachten. 
Uit case 3 blijkt we! <lat er door het bedrijf van te voren een knelpunt gedefinieerd was. Er 
was gesteld <lat men het het gevoel had qua energie aan het eind van de rit te zitten. Elk 
jaar werd er verbeterd vanuit routine, maar <lat leek te stoppen. Er is toen bewust voor 
gekozen om het over een andere boeg te gooien en alle disciplines erbij te betrekken. Zoals 
reeds aangegeven is <lit ge"initieerd door het management en lijkt de gedragenheid groot 
binnen de organisatie. 

In het algemeen kan worden gesteld <lat er we! gekeken wordt naar bedrijfsspecifieke 
maatregelen, maar <lat er minder aandacht wordt besteed aan wat Energiezuinige 
Productontwikkeling voor het bedrijf zou kunnen betekenen en op wat voor manier het 
aansluit bij de strategie van het bedrijf. 
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5.5 EIS-methodiek 
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Figuur 5.5 Onderzoeksmodel, de EIS-methodiek 

Resultaten casestudies 

Als er gekeken wordt naar de projectfasen en de doelen blijkt dat er in alle cases na de 
initiatieffase nog verschillende ideeen waren over het projectresultaat. Het doel van 
SenterNovem was dater aan het eind van het traject maatregelen geformuleerd zijn die het 
bedrijf gaat uit gaat voeren, of onderzoeken. Het doe! van de bedrijven was in alle gevallen 
exploratief. Men wist nog niet goed wat Energiezuinige Productontwikkeling zou kunnen 
betekenen voor hun bedrijf en wil hier door middel van de Energie Innovatiescan wat meer 
inzicht in krijgen. Voor de externe adviseur eindigt het project vaak met het afleveren van 
een goed rapport. 

In de definitiefase blijkt het bij elkaar krijgen van de juiste personen voor veel bedrijven 
lastig, maar is het, zoals eerder gezegd, wel van groot belang om de juiste informatie boven 
tafel te krijgen. In alle cases wordt er in deze fase overeenstemming bereikt over de 
projectaanpak, maar niet zo zeer over het projectresultaat. 

De techniek (brainstormen) uit de realisatiefase die bij de Energie Innovatiescan gebruikt 
wordt, wordt in alle cases als zeer nuttig en plezierig ervaren. Met name het argument dat 
op deze manier gekeken kan worden naar ideeen die al binnen het bedrijf !even is hierbij 
belangrijk.. Het doorrekenen van de keten en het energieverbruik per fase wordt in al de 
cases als inzichtelijk beschouwd, maar niet als toegevoegde waarde voor de 
besluitvorming. Uit alle casestudies blijkt zelfs dat indien het energieverbruik grotendeels 
buiten het bedrijf ligt men de neiging heeft om het eigen energieverbruik 'goed te praten' . 
Indien het energieverbruik buiten de keten ligt gaan de kenmerken op ketenniveau spelen. 
Uit alle cases blijkt dat de houding ten opzichte van Energiezuinige Productontwikkeling 
wordt be.invloed. In alle cases spreekt men voornamelijk over de knelpunten in de keten en 
minder over de voordelen. In case 1 wordt zelfs aangegeven dat door middel van de 
Energie Innovatiescan het duidelijk is geworden dat Energiezuinige Productontwikkeling 
geen item is binnen het bedrijf en dat het bedrijf er nog niet klaar voor is. Hier zou uit 
kunnen blijken dat de houding negatief be1nvloed wordt. Echter, uit alle cases blijkt dat 
men het positief vond om te zien dat sommige maatregelen die het bedrijf al voor de 
Energie Innovatiescan genomen hadden ook een energiebesparend effect in de keten 
hadden. Hoewel bij deze maatregelen de energiebesparing ondergeschikt was is in alle 
cases we] de houding 'het kan dus we!' ontstaan. 
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Het doorrekenen van het energieverbruik van de individuele maatregelen is in alle cases 
niet doorslaggevend voor de besluitvorming voor adoptie. 

Deze voorlopige bevindingen zijn besproken met zes experts en er is een brainstorm
bijeenkomst van de Energie Innovatiescan bijgewoond. Met behulp van deze zes experts en 
die indrukken van de brainstormbijeenkomst is bepaald in hoeverre deze geformuleerde 
bevindingen met elkaar samenhangen. Tevens is er gekeken of de experts deze conclusies 
konden onderschrijven en/of er andere denkbeelden bestaan. Dit is gedaan door middel 
van individuele interviews. Bij deze interviews was er, net als bij de casestudie, sprake van 
halfgestructureerde interviews. De nadruk van deze interviews lag niet zozeer op de 
beantwoording van een aantal vastgestelde vragen, maar meer op een verdieping van de 
bovengenoemde voorlopige conclusies. 

De resultaten van deze gesprekken zijn ook weer per element weergegeven in het volgende 
hoofdstuk 
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6 Resultaten experts 

6.1 Innovatiekarakteristieken 

Alle experts onderschrijven dat kostenbesparing boven energiebesparing gaat. Dit geeft 
aan dat het financiele voordeel zeer sterk bepaalt of men positief tegenover een maatregel 
staat. Bij het vergroten van het marktaandeel geven de experts aan dat de klant nog zeer 
sterk prijsgeorienteerd is. Hoewel hierin Jangzaam wat verandering komt door middel van 
keurmerken en dergelijke zal de klant toch vaak voor het goedkoopste product gaan. Dit 
belemmert bedrijven om investeringen te doen met betrekking tot energiezuinigheid. 
Dit hangt allemaal samen met het tweede punt, het sluit niet aan bij de strategie van het 
bedrijf. Bedrijven zijn op dit moment (hierbij wordt het economische klimaat in Nederland 
bedoeld) gericht op kostenreductie en wachten met investeren. Financieel voordeel en 
marktaandeel zijn de belangrijkste factoren . 'Probeerbaarheid', 'zichtbaarheid' en 
'complexiteit' spelen wel een rol, maar worden door de experts als ondergeschikt 
beschouwd aan het 'relatieve voordeel' en de 'inpasbaarheid' in andere projecten. 

6.2 Kenmerken op bedrijfsniveau 

Kenmerken op bedrijfsniveau 
• Er is hier geen duidelljl<' verband gevonden tussen de innO\~ativiteit van een bedrijf en de 

houding ten opzichte van de EZP-maatregelen. De houding ten opzieht van EZP is bij de 
onderzochte bedrijven overwegend wat terughoudend. 
Er is geen direct verschil gevonden, met betrekking tot de adoptie van de EZP-maatregelen, 
tussen projectteams waarin het management deelnam en waar het management geen dee} Van 

uitmaakte. 
De verantwoon;lelijke persoon van de EIS binnen het bedrijf blijkt niet altijd een trekker te 
kunnen zijn voor de projecten oin de EZP-maatregel~n door te voeren. ' 
De multidisciplinaire aanpak (intern) wordt als bel~ngrijk gezien voor informat~e en ~~nnis, 
minder voor de gedragenheid binnen de organisatie. 
De multidisciplinaire aanpak (extern) kan extra informatie opleveren, maar kan ook 
belangenverstrengeling veroorzaken. 
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Op het gebied van innovativiteit geven de experts aan dat, indien er sprake is van een zeer 
innovatief bedrijf, men er wel vanuit kan gaan dat een bedrijf eerder tot Energiezuinige 
Productontwikkeling over zal gaan. Hierbij wordt ook de relatie gelegd tussen houding 
van de branche waarin het bedrijf zich bevindt en/of een eerder bedrijf tot EZP overgaat. 
Indien de branche als innovatief getypeerd kan worden en actief is op het gebied van 
Energiezuinige Productontwikkeling zal het bedrijf eerder overgaan tot maatregelen. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat de branche buiten beschouwing gelaten is in dit 
onderzoek en hier ook geen verder uitspraken over gedaan kunnen worden. 
De medewerker die vanuit het bedrijf betrokken is bij de Energie Innovatiescan is in de 
meeste gevallen de energiecoordinator. De experts geven geen eenduidige antwoord over 
de Energie Innovatiescan en de positie van de energiecoordinator, kortom of de energie
coordinator de juiste persoon is om Energiezuinige Productontwikkeling te trekken. De 
organisatiecultuur (bottom-up of top-down) en de aard van de projecten wordt hierbij 
genoemd als belangrijke factor. Met name productontwikkeling (en/of marketing) worden 
als partijen genoemd die trekker kunnen zijn van de projecten met betrekking tot 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. 
In de casestudies is er geen onderscheid gevonden tussen de projectteams waarbij het 
management aanwezig was en bedrijven waarbij het niet aanwezig was. De experts zijn 
verdeeld over het belang van de aanwezigheid van het management bij . de Energie 
Innovatiescan, maar geven wel aan dat het voor de gedragenheid van EZP binnen de 
organisatie van belang is dat het management goed ge"informeerd wordt over de resultaten 
van de scan. Zij beslissen immers of er investeringsmogelijkheden zijn. Een presentatie aan, 
of evaluatie van de resultaten met het management wordt als noodzakelijk gezien. 
De multidisciplinaire aanpak wordt ook beschouwd als belangrijk voor de informatie
verzameling. Over de gedragenheid binnen de organisatie geeft men aan dat EZP weer een 
keer op de agenda staat en dat het langzaam moet groeien binnen de organisatie. Op de 
vraag of er ook leveranciers en afnemers bij aanwezig moeten zijn, wordt veelal 
geantwoord dat het bedrijf eerst zelf goed moet weten welke richting het op wil voor er 
met afnemers en leveranciers gepraat wordt. 

6.3 Kenmerken op ketenniveau 

. I<eruperken op ketenniveau 
• f De ~acht die. de ond,!ilrzochte b!i!di"ijv.en !hebben over i:l.e afuemers wordt als beperkt ervaren 

• 

en de invloed ·van deze afne01ers -~ordt door de b~drijven als zeer bepalend voor EZP 

gez~~· 
Ipdien er SRrate is van .. een grote, machtige leverancier'kan dat voor bedrijven beltlmm~rerid 
werken voor EZP. k 

Weinig macht in de keten wordt door alle experts gezien als een beperkende factoren voor 
het uitvoeren van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. Tevens wordt gesteld 
dat samenwerken in de keten lastig is vanwege een gebrek aan vertrouwen. Men is 
huiverig voor onderlinge afhankelijkheid. Door de experts wordt ook genoemd dat het 
grote voordelen kan hebben als partijen bij elkaar gebracht worden, met name als het gaat 
over reststromen en afvalstromen. SenterNovem kan ondersteuning bieden om partijen bij 
elkaar te brengen. Hier gaat het niet om afnemers en leveranciers, maar over alle andere 
MJA-bedrijven. 
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6.4 Change agent 

Bij de change agent client van te voren opgemerkt te worden dat 5 van de 6 experts de rol 
hebben van exteme adviseur. Er is bij de uitwerking van de resultaten rekening gehouden 
met een commercieel belang. De resultaten zijn nog extra voorgelegd aan een SenterNovem 
medewerker om de objectiviteit zo veel mogelijk te waarborgen. Tevens zijn de resultaten 
gespiegeld aan de resultaten van een brainstormsessie over rolverdeling tijdens een inteme 
sessie van het VT-team. 

Door de experts wordt de taakverdeling tussen SenterNovem en de adviseurs als goed 
beschouwd. Wei is aangegeven dat SenterNovem zeer strikt is in de naleving van de 
richtlijnen waaraan het rapport moet voldoen. Dit kost veel tijd en hierdoor is het voor de 
adviseur lastig is om een eigen richting te geven aan project indien men daar de noodzaak 
voor ziet. Door SenterNovem wordt dit erkend. Het tweede punt wordt onderbouwd door 
de experts. 

Net als het tweede punt, worden ook het derde en vierde punt verder onderbouwd. Bij 
scans waarbij er van te voren sprake is van een specifiek probleem, of een probleem 
gedefinieerd kan worden, worden de maatregelen eerder geadopteerd. Kortom, het is van 
belang goed aan te sluiten bij bedrijfsproblematiek en de toegevoegde waarde van de 
maatregelen zichtbaar te maken. In de praktijk wordt daar bij de uitvoering van de Energie 
Innocatiescan geen specifieke aandacht aan besteed. Tevens wordt aangegeven dat het 
lastig is om een bedrijfgerichte nazorg te bieden. Soms geven de bedrijven zelf aan geen 
interesse hebben in een natraject, maar het ontbreekt de adviseur ook aan verdere 
middelen om een natraject te ondersteunen. Door enkele adviseurs wordt aangegeven dat 
men graag middelen zou hebben om o.a. haalbaarheidsstudies uit te voeren. Door 
SenterNovem wordt erkend dat er weinig middelen zijn voor verdere concrete 
projectbegeleiding. 
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6.5 EIS-Methodiek 

Bij de Energie lnnovatiescan client vooraf hetzelfde opgemerkt te worden als bij de Change 
Agent. 

Het doel van SenterNovem is dat de bedrijven tijdens de Energie Innovatiescan maat
regelen formuleren en deze ook uit gaan voeren, of nader onderzoeken. Door de experts 
werd echter genoemd dat het door de korte periode waarin de scan wordt uitgevoerd niet 
haalbaar is om al tot maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan worden. Het 
innovatieproces is een traject dat soms jaren kan duren. Slechts een klein percentage van de 
ideeen het tot de daadwerkelijke realisering. 

Alle experts onderschrijven dat het brainstormen een heleboel ideeen boven tafel haalt die 
al leven binnen het bedrijf. Tevens realiseert het bedrijf zich tijdens zo'n brainstormsessie 
dat het al wat maatregelen heeft genomen ten behoeve van Energiezuinige 
Productontwikkeling, maar dat deze maatregelen niet zo gekwalificeerd werden. Het 
doorrekenen van het energieverbruik in de keten en het doorrekenen van de genoemde 
maatregelen op energieaspecten vergt veel tijd. Hoewel het wel inzichtelijk wordt voor de 
bedrijven dat er door bepaalde maatregelen energie in de keten bespaard kan worden, 
geven deze cijfers niet de doorslag om de maatregelen ook daadwerkelijk te gaan 
uitvoeren. Zoals reeds aangegeven zijn het de financiele en marktaspecten die dat proces 
het meest be"invloeden. 

De bovenstaande bevindingen en inzichten, en clan met name de bevindingen op basis van 
de onderzoeksvragen 4 en 5, vormen de basis voor de verbeteringen voor de interventies 
van SenterNovem. Voor deze verbeterrichtingen in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt worden, 
wordt in onderstaande paragraaf clan ook eerst de conclusies op basis van de 
onderzoeksvraag 4 en 5 geformuleerd. 

6.6 Conclusies onderzoeksvragen 4 en 5 

Deelvraag 4: Hoe bei"nvloed de inbreng van de externe adviseur en/of SenterNovem de Energie Innovatiescan en 
de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

De rol van procesbeheerser die SenterNovem veelal inneemt bij de Energie Innovatiescan 
kan er voor zorgen dat men alleen via een rapport beschikking heeft over de informatie. De 

46 



Niet over een nacht EIS Resultaten experts 

rapporten geven een gestileerd beeld van de werkelijkheid. Hierdoor is het moeilijk vast te 
stellen waar (onderliggende) knelpunten liggen voor de bedrijven. Het vaststellen (en 
voorstellen) van een goed passend ondersteunend natraject wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Bijsturing en eventuele afstemming van de scan op het bedrijf wordt bemoeilijkt door het 
contact op afstand. 
Door formulering van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen die aansluiten bij 
bedrijfsproblematiek en strategie van het bedrijf kan de houding positief be"invloeden. 
Hetzelfde geld voor het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van de maatregelen 
voor de bedrijven. 
Bij scans waarbij er van te voren sprake is van een specifiek probleem, of als er een 
probleem gedefinieerd kan worden, worden de maatregelen eerder geadopteerd. Kortom, 
het is van belang goed aan te sluiten bij bedrijfsproblematiek en de toegevoegde waarde 
van de maatregelen zichtbaar te maken. De Energie Innovatiescan is gericht op het 
exploreren van mogelijkheden en het creeren van motivatie voor de innovatie. De 
ondersteuning op het gebied van het creeren van behoeften, relatie van informatie 
uitwisseling en de diagnose van problemen komt in veel mindere mate voor het traject. 
De change agent wordt door de bedrijven vooral beoordeeld op de inhoudelijk inbreng 
tijdens de brainstormsessies. Indien de verwachtingen van deze inhoudelijke inbreng niet 
overeenkomen met de praktijk be"invloed dit de houding ten opzichte van de EIS
methodiek. De gewenste inhoudelijke inbreng verschilt per bedrijf van 'out of the box' 
denken of 'pragmatisch' denken. 
Nazorg vind plaats in de vorm van na bellen en (eventueel) een evaluatie van het project. 
Er zijn geen concrete (project-) middelen voor verdere ondersteuning. 

Deelvraag 5: Hoe bei"nvloed de EIS-methodiek20 de bijdrage van de Energie Innovatiescan voor de adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkeling? 

De periode waarin de scan uitgevoerd wordt (+/- een half jaar) is te beperkt om tot 
maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan worden, of om tot de toezegging te 
komen dat ze direct uitgevoerd gaan worden. Het innovatieproces is een proces dat jaren 
kan duren. Wel is het een geschikte methode om bedrijven bewuster te maken van de keten 
en de eigen mogelijkheden voor Energiezuinige Productontwikkeling. De stap van 
algemene bewustwording van het concept Energiezuinige Productontwikkeling naar de 
bewustwording voor specifieke maatregelen voor het bedrijf wordt gemaakt. De 
brainstormmethode werkt om de ideeen die al leven binnen de organisatie boven tafel te 
krijgen en EZP-maatregelen die al genomen zijn te identificeren. 
In alle cases waren er na de initiatieffase nog verschillende ideeen waren over het 
projectresultaat. Het doel van SenterNovem was dat er aan het eind van het traject 
maatregelen geformuleerd zijn die het bedrijf gaat uit gaat voeren, of onderzoeken. Het 
doe! van de bedrijven was in alle gevallen exploratief en voor de exteme adviseur eindigt 
het project vaak met het afleveren van een goed rapport. 
Het doorrekenen van het energieverbruik in de keten en het doorrekenen van de 
genoemde maatregelen op energieaspecten vergen veel tijd. Hoewel het inzichtelijk wordt 
voor de bedrijven dat er door bepaalde maatregelen energie in de keten bespaard kan 
worden, geven deze cijfers niet de doorslag om de maatregelen ook daadwerkelijk te gaan 
uitvoeren. 

2" Met EIS-methodiek worden zowel de gehanteerde technieken (o.a brains tormen) als de projectuitvoering 
bedoelt). 
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7 V erbeteringen voor interventies 

De conclusies over de rol van de change agent en over de EIS-methodiek vormen de basis 
voor de verbeteringen voor de interventies. Uit de casestudies en de gesprekken met de 
experts blijkt dat de beslissing van het bedrijf om maatregelen te gaan uitvoeren 
hoofdzakelijk wordt bepaald door het relatief voordeel (financieel, markt en/of oplossing 
voor een probleem) en machtsfactoren in de keten. Dit zal dan ook bij het formuleren van 
de verbeteringen voor de interventies meegenomen warden. 

Gekeken naar de rol van de change agent en de EIS-methodiek kunnen de volgende 
probleemgebieden vastgesteld warden. 
• Door de rol van procesbeheerser die SenterNovem aanneemt wordt het moeilijker om 

vast te stellen waar (onderliggende) knelpunten liggen voor de bedrijven 
• In het gehele traject ontbreekt de specifieke ondersteuning tijdens eerste drie stappen: 

1. Creeer een behoefte voor verandering, 
2. Relatie van informatie uitwisseling, 
3. Diagnose van problemen. 

• Er is we! nog contact naderhand, maar er is weinig verdere ondersteuning. 

• De doelen van de Energie Innovatiescan verschillen per deelnemende partij 
• De toegevoegde waarde van het doorrekenen op energieverbruik van de keten en van 

de maatregelen is beperkt voor de besluitvorming, kan zelfs leiden tot het goedpraten 
van het eigen verbruik. 

• De periode waarin de scan uitgevoerd wordt (± een half jaar) is te beperkt om tot 
maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan warden, of om tot de toezegging te 
komen dat ze uitgevoerd gaan warden 

Deze probleemgebieden zijn gepresenteerd aan het VT-team (de medewerkers van de 
MJA-backoffice die zich voomamelijk bezig houden met de Verbredingsthema's). Tijdens 
de interactie met het VT-team is er aansluiting gezocht bij de beginnende ideeen voor 
'Ketenvouchers' waardoor bedrijven gerichter ondersteund kunnen warden voor 
Energiezuinige Productontwikkeling. De inzichten uit deze studie dat de ondersteuning in 
het traject van de Energie lnnovatiescan op een aantal punten niet is meegenomen (punt 2 
en 3) vormt een goede basis voor verdere invulling van deze 'Ketenvouchers'. Tevens is 
het idee bij de 'Ketenvouchers' ook dat SenterNovem een actievere rol krijgt in de 
projecten (SenterNovem, 2006). Dit sluit ook aan bij het eerste probleempunt. 

Naast de' Ketenvouchers' is er eerst nog kort gekeken naar de specifieke probleempunten 
van en verbeterpunten voor de Energie Innovatiescan (punten 4 t/m 6). 

7.1 Energie Innovatiescan 
Bij het verbeteren van de Energie Innovatiescan wordt als randvoorwaarde gesteld dat de 
tijdsduur waarin de scan uitgevoerd kan warden(± 40 uur) niet mag toenemen. 

Van te voren dienen duidelijke, haalbare en transparante doelen gesteld te warden. Door 
dit te doen kan weggenomen warden dat er verschillende verwachtingen leven bij de 
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bedrijven, externe adviseurs en SenterNovem. Dit is van belang aangezien uit de case
studies blijkt dat verkeerde verwachtingen de houding ten opzichte van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen en de scan zelf negatief kunnen be'invloeden. 
Het productontwikkelingsproces blijkt behoorlijk complex en het is niet verwonderlijk dat 
bedrijven gedurende de Energie Innovatiescan niet tot maatregelen komen die direct 
uitgevoerd gaan worden. 
Wel blijkt de methode geschikt om het onderwerp Energiezuinige Productontwikkeling te 
introduceren binnen een bedrijf. Door met alle disciplines te spreken ontstaat een duidelijk 
beeld van de keten. Ook blijkt het van toegevoegde waarde om eens met verschillende 
disciplines om de tafel te zitten omdat er zo zaken die al spelen binnen het bedrijf aan het 
licht kunnen komen. Kortom, het wordt onder de aandacht gebracht. 

SenterNovem dient van te voren heldere doelen te stellen worden die haalbaar zijn binnen 
het tijdsbestek. Dit dient in overleg te gebeuren met het bedrijf en zoveel mogelijk 
afgestemd te worden op de problemen die er spelen binnen het bedrijf. De scan dient 
anders ingericht te worden bij een bedrijf dat totaal nog niet, of al zeer goed bekend is met 
verbredingsthema' s. Een minder rigide scan zou beter kunnen aansluiten bij de specifieke 
wensen van de bedrijven. 

Er is ook gekeken naar de mogelijkheden om het doorrekenen van het energieverbruik niet 
meer op de nemen in de scan (zowel het berekenen van het energieverbruik in de keten, als 
het energieverbruik van de maatregelen). Op deze manier zou er ruimte ontstaan voor 
strategievorming of mogelijkheden exploreren die beter aansluiten bij de strategie van het 
bedrijf. Tevens zou er meer aandacht besteed kunnen worden aan belemmerende 
ketenaspecten, zoals machtsinvloeden. Dit is besproken met twee medewerkers van 
SenterNovem. Beiden gaven hierbij als bezwaar aan dat het wel gaat om een Energie
convenant en dat energie niet mag ontbreken in de scan. 
Wel wordt de aanbeveling gedaan om de maatregelen door te rekenen op financieel 
voordeel. Dit wordt nu nog in een zeer klein percentage van de scans gedaan, terwijl 
financiele aspecten veel zwaarder blijken te wegen dan energetische aspecten. 

Kortom, drie belangrijke verbeterpunten: 
1. Van te voren duidelijke en eenduidige, haalbare en transparante doelen stellen. 
2. Een flexibele scan die beter kan aansluiten op de behoeften van bedrijven. 
3. Doorrekenen op financiele aspecten. 

Gekeken naar de totale ondersteuning die de Energie lnnovatiescan dan biedt blijft het 
gegeven dat de ondersteuning in het traject op een aantal gebieden ontbreekt (zie punt 2 en 
3). Zoals eerder aangegeven kan deze ontbrekende ondersteuning vorm gegeven worden 
door de 'Ketenvouchers' Dit concept wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 

7.2 Ketenvouchers 
Het idee van de 'Ketenvouchers' is dat SenterNovem bedrijven pro-actief kan gaan 
ondersteunen op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling. In de vorige 
paragraaf kwam al naar voren dat de Energie Innovatiescan door de 'rigiditeit' niet altijd 
aansluit bij de specifieke wensen van de bedrijven. De vorm van de ' Ketenvouchers' is nog 
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niet gedefinieerd, maar gedacht kan worden aan een X aantal uren ondersteuning (van 
SenterNovem) die door het bedrijft naar eigen wens te besteden is. 
De ondersteuning door middel van 'Ketenvouchers' dient dus flexibel ingericht te kunnen 
worden zodat er sprake kan zijn van maatwerk. Zoals reeds aangegeven vormen de 
inzichten uit deze studie een goede basis voor verdere invulling van deze 'Ketenvouchers'. 
Dit inzicht is onder andere dat de ondersteuning in het traject van de Energie 
Innovatiescan op een aantal punten niet is meegenomen wordt (punt 2 en 3). 

Er is gekeken naar de mogelijkheden om door middel van de 'Ketenvouchers' een zo breed 
mogelijke ondersteuning aan te bieden die aansluit bij de zeven stappen voor de change 
agent in het proces waarin de innovatie ge"introduceerd wordt bij het bedrijf: 

1. Ontwikkel een behoefte voor verandering. 
2. Creeer een relatie van informatie uitwisseling. 
3. Diagnosticeer de problemen: Welke knelpunten, problemen zijn er binnen het 

bedrijf en waarom zijn EZP-maatregelen de oplossing voor deze problemen (hoe 
slui t EZP aan bij de strategie van het bedrijf). 

4. Ontwikkel een intentie voor het bedrijf voor verandering: Exploreren van 
mogelijkheden en motiveren voor de innovatie. 

5. Vertaal de mogelijkheden naar actie. 
6. Stabiliseer de adoptie en voorkom ' terugval'. 
7. Bereik dat het bedrijf zelf change agent wordt. 

De Energie lnnovatiescan ondersteunt voomamelijk in fase 4 terwijl, in aanvulling op de 
theorie van Rogers (1995), uit de casestudies en de gesprekken met de adviseurs blijkt dat 
indien er een concreet probleem gedefinieerd kan worden de bedrijven eerder tot adoptie 
van de oplossende maatregel overgaan. Ondersteuning in fase 3 lijkt dus zeer belangrijk. 

De Energie lnnovatiescan voorziet niet in alle stappen, maar SenterNovem biedt nog meer 
ondersteuning aan voor de bedrijven. Om een volledig beeld te krijgen van deze 
ondersteuning is allereerst globaal en naar eigen inzicht bepaald op welke punten het 
totale pakket dat SenterNovem aanbiedt voor Energiezuinige Productontwikkeling 
invulling geeft aan de zeven stappen. 
Dit levert het volgende beeld op: 

1 2 3 4 5 6 7 

Issue management 

EBP analyses 

Branchebijeenkomsten 

Kansrijk 

Bedrijfsbezoeken - -- -
Kennisnetwerken 

Mailings VT projecten 

Gebruikersgroepen 

Communicatie VT projecten 4~ ~I 

Ondersteuning kwantificeren resultaten 
Energie Innovatiescan (scans) - -- -

Tnl1e/ 7.1 Totnle ondersteuning voor EZP vmrnit SN per slap 
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Zoals te zien is in tabel 7.1 is de ondersteuning vooral gericht op stap 1,2 en 7. Voor de 
punten 3, 5 en 6 is er weinig specifieke ondersteuning en punt 4 ligt daar wat tussen in. De 
ondersteuning in punt 3 en 4 bestaat voor een groot deel uit EBP-analyses. Per branche 
worden de EBP' s van de MJA2-bedrijven doorgenomen om te kijken welke zeker, 
voorwaardelijke en onzekere maatregelen er opgenomen zijn in deze EBP's en of daar 
knelpunten bij aangegeven zijn die spelen voor het bedrijf of voor de gehele branche. 
Vervolgens wordt er op branche clan bedrijfsniveau gekeken welke ondersteuning 
SenterNovem daarvoor kan bieden. Hierbij moet gedacht worden aan het opzetten van 
gebruikersgroepen, issuemanagement, bedrijfsbezoeken en/of het inzetten van een scan. 
Hoewel dat al meer probleemgerichte ondersteuning is kan er nog geen invulling gegeven 
aan problemen die spelen bij bedrijven waarvoor 'maatwerk' ondersteuning nodig is. 

Door middel van de 'Ketenvouchers' zou het wel mogelijk zijn om deze maatwerk 
ondersteuning te bieden. 

Om concreter invulling te geven aan de 'Ketenvouchers' zijn er een aantal rollen 
gedefinieerd voor concrete ondersteuning (SenterNovem, 2006). Dit zijn: 

• Makelaar; 

• Procesregisseur; 

• Sjorder; 

• Tolk; 

• Idee-eigenaar; 

• Innovator; 

Neutrale onafhankelijke partij, kan veranderingen regisseren en 
faciliteren. Brengt partijen bij elkaar, is een netwerker 
Inhoudelijk en persoonlijk betrokken in het project. Heeft direct 
belang bij het project. Werkt veel samen met de Makelaar en de 
sjorder. 
Liefst een externe figuur die informatie verzameld en hier de 
scherpe kantjes vanaf haalt. Zorgt dat het project niet stil valt. 
Creatieve externe figuur die "ver van mijn bed voorbeelden" kan 
vertalen in concrete keten- en bedrijfskansen. Kan zich 
veroorloven om domme vragen te stellen. 
Meestal een persoon/ondernemer die minder voor de 
handliggende verbanden kan leggen. Zijn positie in het project 
blijft meestal onduidelijk 
Beschikt over waardevolle kennis van nieuwe technologieen en 
ontwikkelingen, schuwt verandering en experimenten niet. 

Per punt is een korte aanzet gemaakt worden om te kijken welke rol SenterNovem kan 
aannemen bij de verschillende punten, welke activiteiten clan uitgevoerd kunnen worden 
en wat het resultaat hiervan client te zijn. Dit zal gericht zijn op de fasen 3, 4, 5 en 6. 

Ondersteuning fase drie: 
Het belang van de ondersteuning bij fase drie is aansluiting zoeken bij de strategie en 
focussen op de toegevoegde waarde voor Energiezuinige Productontwikkeling binnen het 
bedrijf. 

Rollen: Makelaar en talk 
Hierbij moet gedacht worden aan het bij elkaar brengen van verschillende ketenpartijen en 
het leggen van verbanden. Al eerder is door de experts aangegeven dat het grote voordelen 
kan hebben als ketenpartners bij elkaar gebracht worden, met name als het gaa t om afval-
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en reststromen. Door een win-win situatie te behalen kunnen de bedrijven ge·interesseerd 
en gemotiveerd worden. De rol van tolk is hiervoor zeer geschikt. 
Uit een eerder traject bij SenterNovem is gebleken dat het lastig kan zijn in een project om 
alle partijen bij elkaar te krijgen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat machtsfactoren 
belemmerd kunnen werken. Voor bedrijven kan dit een problematische barriere zijn in het 
project. De makelaarsrol van SenterNovem kan hier zeer behulpzaam zijn. 

Ondersteuning fase vier: 
In deze fase worden de bedrijfsspecifieke mogelijkheden bekeken. Ook hierbij is het van 
belang dat er gefocused wordt op de toegevoegde waarde van de mogelijkheden om de 
bedrijven te motiveren voor innovatie. 

Rollen: Talk, innovator en makelaar 
Binnen SenterNovem is ook buiten het MJA2-programma zeer veel specifieke kennis 
aanwezig (over bv duurzame energie en duurzaam bouwen). Deze partijen kunnen soms 
gezien worden als innovator. Door de makelaarsrol van de persoon van SenterNovem 
binnen het MJA2-programma kunnen de innovator en het bedrijf met elkaar in contact 
gebracht worden. Hierbij kunnen dus adviseurs, specialisten en bedrijven makkelijker bij 
elkaar gebracht worden. De rol van tolk is dan om de toegevoegde waarde voor de 
bedrijven van deze mogelijkheden zichtbaar te maken. 
Tevens is het in deze fase al van belang dater een procesregisseur bij het bedrijf gezocht en 
aangesteld wordt door het bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat een goede kartrekker van 
groot belang kan zijn voor de adoptie van de maatregelen. De procesregisseur is dus geen 
rol die door SenterNovem ingevuld wordt, maar door iemand uit de betrokken bedrijven 
zelf. 

Ondersteuning fase vijf: 
De mogelijkheden dienen vertaald te worden naar actie. Deze fase is overeenkomstig met 
het natraject van de Energie Innovatiescan. De mogelijke Energiezuinige Product
ontwikkelingsmaatregelen zijn geformuleerd en zouden nu daadwerkelijk uitgevoerd 
moeten worden. 

Rollen: Sf order, makelaar 
De makelaar client de juiste partijen bij elkaar aan tafel te krijgen en te houden, waaronder 
een goede procesregisseur binnen het bedrijf (of bedrijven). Zoals reeds aangegeven in de 
omschrijving werkt deze procesregisseur veel samen met de makelaar en de sjorder. Deze 
twee laatste rollen kunnen zeer goed ingevuld worden door SenterNovem (MJA
programma), gezien de exteme positie en hun netwerk. 

Ondersteuning fase zes: 
Voorkom terugval, oftewel zorg ervoor dat het project niet stil komt te liggen. 

Roi: Sjorder 
In het kort, van tijd tot tijd aan de be] trekken om te kijken hoe de gang van zaken is. 
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft SenterNovem al aangegeven hier verder mee door 
te gaan en dit zelf verder in dieper detail uit te werken. Hierbij zal meer aandacht besteed 
worden aan de specifieke competenties die benodigd zijn voor de invulling van deze 
rollen . 
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In het volgende hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 
gegeven worden. De conclusies worden gegeven aan de hand van de onderzoeksvragen 
die geformuleerd zijn in hoofdstuk drie. Op basis van deze conclusies zullen de 
aanbevelingen geformuleerd worden. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies, aanbevelingen en discussiepunten gegeven worden. 
In paragraaf 8.1 zullen de conclusies beschreven worden. Deze conclusies zijn een 
beknopte weergave van de conclusies die gegeven zijn in paragraaf 6.5 en 7.3. Vervolgens 
zal er in paragraaf 8.2 ingegaan worden op de verdere aanbevelingen. Als laatste zullen in 
paragraaf 8.3 nog wat discussiepunten genoemd worden en zal de methode van onderzoek 
kritisch beschouwd worden. 

8.1 Conclusies 

Deelvraag 1: Welke Jactoren zijn zn de literatuur bekend die de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen, voortkomend uit een Energie Innovatiescan, bei"nvloeden? 

Op basis van literatuur over Integraal Ketenbeheer en de adoptietheorie van Rogers is 
gekeken welke factoren van invloed kunnen zijn op de adoptie van Energiezuinige 
Productontwikkelingsmaatregelen. Dit is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Op basis 
van deze literatuur is bepaald welke factoren meegenomen zijn in dit onderzoek, hetgeen 
gegeven wordt bij deelvraag 2. 

Deelvraag 2: Welke factoren warden meegenomen in dit onderzoek, en op welke wijze? 
In dit onderzoek zijn de onderstaande vijf factoren meegenomen, te weten: 
1. De innovatiekarakteristieken; het relatieve voordeel, de inpasbaarheid, de complexiteit, 

de probeerbaarheid en de zichtbaarheid. 
2. Kenmerken op bedrijfsniveau; de innovativiteit van het bedrijf, de betrokkenheid van 

het management en de multidisciplinaire projectaanpak. 
3. Kenmerken op ketenniveau; de macht- en invloedfactoren in de keten. 
4. De change agent; de interventies en de zeven stappen voor de change agent in het 

proces waarin een innovatie ge·introduceerd wordt bij een client. 
5. De EIS-methodiek; de initiatieffase, de definitiefase, de realisatiefase en de nazorg. 

Deelvraag 3: Hoe bei"nvloeden de Jactoren de adoptie van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen 
naar aanleiding van een uitgevoerde Energie Innovatiescan? 

• Kostenbesparing gaat boven energiebesparing. Het financiele voordeel voor het bedrijf 
van de EZP-maatregel bepaalt in overheersende mate of een bedrijf de maatregel 
adopteert. Energiebesparing wordt door de onderzochte bedrijven beschouwd als 
bijkomend voordeel. 

• De afnemers zijn, net als de onderzocht bedrijven, vaak ook op de kosten georienteerd 
en gaan voor het goedkoopste product. Dit vormt een barriere om Energiezuinige 
Producten te ontwikkelen die duurder zijn dan de reguliere reeds bestaande 
producten. 

• De invloed van de afnemer wordt vaak als zeer sterk getypeerd . De klant is koning en 
zolang de klant niet om Energiezuinige Producten vraagt, maar om andere specifieke 
productkenmerken zal het bedrijf zich niet gaan richten op Energiezuinigheid. 

• Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de innovativiteit van een bedrijf en de 
houding ten opzichte van Energiezuinige Productontwikkeling. Bij geen van de 
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bedrijven er sprake van innovativiteit specifiek gericht op het gebied van 
energiebesparing. 

• Voor de gedragenheid van de Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen en de 
verdere uitvoering hiervan binnen de organisatie client het management ge·informeerd 
te worden over de resultaten van de scan. Hierbij is het van belang dat de specifieke 
voordelen (financieel, marktafzet) voor het bedrijf kenbaar gemaakt worden. 

• De trekker van zowel de Energie Innovatiescan als van de vervolgprojecten kan 
bepalend zijn voor de voortgang van de projecten. 

• De inteme multidisciplinaire aanpak is van belang voor de informatieverschaffing. 
Tevens krijgt men een beter en makkelijker inzicht in knelpunten en/of mogelijkheden 
voor Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. 

• Door de aanwezigheid van externe partijen kan er belangenverstrengeling ontstaan, 
men gaat de eigen positie veilig stellen. Tevens moet het bedrijf eerst zelf goed moet 
weten welke rich ting het op wil voor er met afnemers en leveranciers gepraat wordt. 

• Weinig macht, of een afhankelijke positie, in de keten vormt een grote beperkende 
factor voor het uitvoeren van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. 

• Samenwerken in de keten is lastig vanwege een gebrek aan vertrouwen en men is 
huiverig voor onderlinge afhankelijkheid. 

• De aspecten macht, gebrek aan vertrouwen en het ontbreken van financieel voordeel 
zijn met namen belemmerend voor Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen 
waarbij het relatieve voordeel bij de ketenpartners ligt. 

Deelvraag 4: Hoe bei"nvloed de inbreng van de externe adviseur en/of SenterNovem de Energie Jnnovatiescan en 
de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

• De rol van procesbeheerser die SenterNovem veelal inneemt bij de Energie 
Innovatiescan kan er voor zorgen dat men alleen via een rapport beschikking heeft 
over de informatie. De rapporten geven een gestileerd beeld van de werkelijkheid. 
Hierdoor is het moeilijk vast te stellen waar (onderliggende) knelpunten liggen voor 
de bedrijven. Het vaststellen van een goed passend ondersteunings traject, bijsturing 
en eventuele afstemming van de scan op het bedrijf wordt bemoeilijkt door het contact 
op afstand. 

• De change agent wordt door de bedrijven vooral beoordeeld op de inhoudelijk inbreng 
tijdens de brainstormsessies. Indien de verwachtingen van deze inhoudelijke inbreng 
niet overeenkomen met de praktijk be"invloed dit de houding ten opzichte van de EIS
methodiek. De gewenste inhoudelijke inbreng verschilt per bedrijf van 'out of the box' 
denken of 'pragmatisch' denken. 

• De ondersteuning op het gebied van het creeren van behoeften, relatie van informatie 
uitwisseling en de diagnose van problemen komt in veel rnindere mate voor het traject 
er daar wordt weinig ook specifieke aandacht aan besteed door de change agent. Juist 
bij scans waarbij er van te voren sprake was van een specifiek probleem, of als er wel 
een probleem gedefinieerd werd, werden de maatregelen eerder geadopteerd. 

• Nazorg vindt plaats in de vorm van nabellen en (eventueel) een evaluatie van het 
project. Met de evaluatieformulieren is tot op heden niks gedaan. Er zijn geen concrete 
(project-) middelen voor verdere ondersteuning. 
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Deelvraag 5: Hoe bei"nvloed de EIS-methodiek21 de bijdrage van de Energie Innovatiescan voor de adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkeling? 

• De periode waarin de scan uitgevoerd wordt (± een half jaar) is beperkt om tot 
maatregelen te komen die direct uitgevoerd gaan worden, of om tot de toezegging te 
komen dat ze uitgevoerd gaan worden. 

• De EIS-methodiek is het een geschikte methode om bedrijven bewuster te maken van 
de keten en de eigen mogelijkheden voor Energiezuinige Productontwikkeling. De 
stap van algemene bewustwording van het concept Energiezuinige Product
ontwikkeling naar de bewustwording voor specifieke maatregelen voor het bedrijf 
wordt gemaakt. 

• De brainstormmethode werkt om de ideeen die al !even binnen de organisatie boven 
tafel te krijgen en EZP-maatregelen die al genomen zijn te identificeren. 

• In alle cases waren er na de initiatieffase nog verschillende ideeen over het 
projectresultaat. Verkeerde verwachtingen (vaak te hoge verwachtingen) kunnen de 
houding ten opzichte van Energiezuinige Productontwikkeling en de scan zelf sterk 
be"invloeden (bij te hoge verwachtingen negatief). 

• Het doorrekenen van het energieverbruik in de keten en het doorrekenen van de 
genoemde maatregelen op energieaspecten vergen veel tijd . Deze cijfers geven echter 
niet de doorslag om de EZP- maatregelen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. 

Deelvraag 6: Welke (van de bovenstaande) factoren kunnen als bepalend gekenmerkt warden in verband met 
de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling? 

• De EIS-methodiek en de change agent belnvloeden de kennis en houding van het 
bedrijf ten opzicht van Energiezuinige Productontwikkeling. De kennis over de 
mogelijkheden die het bedrijf heeft neemt toe, er is echter geen garantie dat de 
houding positiever wordt. Verkeerde verwachtingen kunnen de houding ten opzichte 
van Energiezuinige Productontwikkeling en de scan zelf sterk be"invloeden. 

• De beslissing van het bedrijf om maatregelen te gaan uitvoeren wordt hoofdzakelijk 
bepaald door het relatief voordeel (financieel, markt en/of oplossing voor een 
probleem) en machtsfactoren in de keten. Deze factoren worden als bepalend 
beschouwd voor de beslissing om over te gaan tot adoptie. 

• Op bedrijfsniveau kan een juiste trekker van de Energie lnnovatiescan als van de 
vervolgprojecten het verschil maken voor de voortgang van de projecten. 

Deelvraag 7: Hoe kan de Energie lnnovatiescan inspelen op knelpunten met betrekking tot Energiezuinige 
Productontwikkeling? 

• Van te voren duidelijke en eenduidige, haalbare en transparante doelen stellen. 
Hierdoor kan voorkomen worden dat er verkeerde verwachtingen gaan !even bij zowel 
de bedrijven, de adviseurs als bij SenterNovem. 

• Een flexibele scan kan beter aansluiten op de behoeften van bedrijven. Door van te 
voren met de bedrijven vast te stellen wat men wil bereiken met de scan kan deze beter 
afgestemd worden op de bedrijfsbehoeften. 

• Doorrekenen op financiele aspecten. De besluitvorming vindt voomamelijk plaats op 
basis van financieel voordeel. 

21 Met EIS-methodiek worden zowel de gehanteerde technieken (o.a brainstorm en) al s de projec tuitvoering 
bedoelt). 
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Deelvraag 8: Hoe kunnen de interventies van SenterNovem verbeteren zodat bedrijven overgaan tot adoptie van 
Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen? 

• Door middel van 'Ketenvouchers' kan de ondersteuning beter toegespitst te worden 
op de specifiek wensen en 'status' van het bedrijf. 

• De 'Ketenvouchers' bieden SenterNovem de mogelijkheid om op te treden als 
'makelaar' waardoor verschillende partijen bij elkaar gebracht kunnen worden. Dit 
biedt met name kansen voor het bij elkaar brengen van verschillende MJA-bedrijven, 
met name als het gaat over reststromen en afvalstromen, aangezien er die gevallen 
vaak een win-win situatie gecreeerd worden. 

• Uit onderzoeksvraag 3 blijkt dat machtsfactoren een belemmerende rol kunnen spelen 
bij de adoptie van Energiezuinige Productontwikkeling. Door de onafhankelijke 
'makelaarspositie' die SenterNovem kan aannemen door middel van een 
'Ketenvoucher' ontstaat de mogelijkheid om te bemiddelen tussen partijen indien er 
sprake is van deze belemrnerende machtsfactoren. 

• Door de pro-actieve ondersteuning door SenterNovem zelf (ipv ondersteuning door 
een adviseur) bij de 'Ketenvouchers' wordt het ook makkelijker om inzicht te krijgen 
in de specifieke bedrijfsproblemen. 

8.2 Aanbevelingen 
Op basis van bovenstaande conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

De 'Ketenvouchers' dienen verder ingevuld te worden door SenterNovem. In dit verslag is 
de eerste aanzet gegeven en SenterNovem heeft aangegeven dit verder zelf uit te willen 
werken. De volgende aanbevelingen gaan over de verdere invulling van deze 
'Ketenvouchers'. 

• Aanbevolen wordt om bij de invulling van de 'Ketenvouchers' niet alleen uit te gaan 
van de vraag vanuit de bedrijven, maar ook van mogelijkheden die door SenterNovem 
medewerkers gezien worden. Dit biedt kansen voor het bij elkaar brengen van 
verschillende MJA-bedrijven met name als het gaat over reststromen en afvalstromen. 
De ondersteuning bij stap drie berust voor een groot dee! ook op het initiatief van 
medewerkers van SenterNovem door verschillende partijen bij elkaar te brengen. 

• Door middel van een aantal pilotprojecten moet uiteindelijk bepaald worden of de 
gedefinieerde ondersteuning ook in de praktijk toereikend is. Tevens moet van de 
voren goed gekeken worden naar vaardigheden van de medewerkers van 
SenterNovem en of deze aansluiten bij de vereiste rollen. 

Er kunnen verder een drietal aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek. Dit 
heeft betrekking op factoren die niet zijn meegenomen in dit onderzoek maar we! van 
invloed kunnen zijn op de adoptie van Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen. 

• De branche-organisatie is niet meegenomen in dit onderzoek. Gedurende het 
onderzoek is echter we! naar voren gekomen dat deze partij een invloedrijke rol kan 
vervullen binnen dit MJA2-convenant. De rol van de branche-organisatie en de 
interventies tussen SenterNovem en deze branche-organisaties zou verder onderzocht 
moeten worden. 
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• Hetzelfde geldt voor de (belemmerende) wet- en regelgeving. In dit onderzoek is wel 
beschreven in hoeverre de wet Milieubeheer samenhangt met het MJA-convenant, 
maar is er niet gekeken naar mogelijke knelpunten of mogelijkheden die hierdoor 
ontstaan. Tevens kan wet- en regelgeving zeker bij hergebruik en recycling een 
belangrijke rol spelen. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met deze factor. 
Een voorbeeld van de stimulerende regelgeving zou de wet EIA (Energie Investering 
Aftrek) kunnen zijn. In hoeverre wet- en regelgeving belemmerend of juist 
stimulerend kan werken en van toepassing zijn op Energiezuinige Product
ontwikkeling zou ook nader onderzocht moeten worden. 

• Bij Energiezuinige Productontwikkelingsmaatregelen kan samenwerking een rol gaan 
spelen. Hoewel de machtsfactoren wel uitgebreid zijn meegenomen in dit onderzoek is 
er minder aandacht besteed aan de factoren die samenwerking be"invloeden. 
Afhankelijk van het belang voor het product en het risico dat het bedrijf loopt door 
samenwerking (onderlinge afhankelijkheid, vertrouwen) zal de samenwerking meer of 
minder of minder kans van slagen hebben. De factoren zijn (o.a) genoemd in een 
visgraatmodel en productportfolio dat opgesteld is door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) (EFRO, 1996). 

8.3 Discussiepunten 
In deze paragraaf zullen nog een aantal bevindingen genoemd worden die niet specifiek 
zijn onderzocht en zal de methode van onderzoek kritisch beschouwd worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek rondom Energiezuinige Productontwikkeling 
complex is. De (meestal) beperkte relatieve voordelen voor partijen en machtsfactoren in de 
keten belemmeren Energiezuinige Productontwikkeling. Op dit moment worden alle 
bedrijven op het gebied van Verbredingsthema's op dezelfde wijze ondersteund terwijl 
men zich af zou kunnen vragen of er een evenredig potentieel voor Energiezuinige 
Productontwikkeling is bij alle MJA-bedrijven. Door een onderbouwde gedifferentieerde 
ondersteuning voor bedrijven met verschillend potentieel zou de ondersteuning 
waarschijnlijk effectiever ingericht kunnen worden. Het is inmiddels bekend dat er voor 
bepaalde branches heel weinig mogelijk is op het gebied van Energiezuinige 
Productontwikkeling. Indien er weinig mogelijk is zou er (voorlopig) ook geen verdere 
ondersteuning op het gebied van Energiezuinige Productontwikkeling plaats hoeven 
vinden. Misschien zou het mogelijk zijn om een uitgeklede versie van het MJA2-convenant, 
zonder Energiezuinige Productontwikkeling, aan deze branches aan te bieden met minder 
ondersteuning van SenterNovem. Hierdoor kan SenterNovem zich richten op de ketens 
waar we! veel te halen is. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om te kijken naar de adoptie van de Energiezuinige 
Productonwikkelingsmaatregelen en niet de adoptie van het 'concept' Energiezuinige 
Productontwikkeling. Hier is voor gekozen omdat het convenant en de Energie 
Innovatiescan ook berusten op het principe van de maatregelen die genomen worden. 
Hierdoor wordt impliciet gesteld dat indien ze maatregelen nemen ze ook het concept EZP 
geadopteerd hebben. In theorie hebben bedrijven pas het concept EZP geadopteerd indien 
ze structureel energie in de keten meenemen als factor in de productontwikkeling. 
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Recentelijk is er binnen SenterNovem een tweede meting beleidseffecten uitgevoerd. De 
resultaten zijn op het moment van schrijven we! bekend, maar niet meer opgenomen in dit 
onderzoek. Globaal kan gesteld worden dat er een toename is van het aantal bedrijven dat 
bekend is met het concept Energiezuinige Productontwikkeling en er is ook een (lichte) 
stijging waar te nemen als het gaat om de adoptie van EZP-maatregelen. 

Het is bij casestudies vaak niet mogelijk om te generaliseren. Tevens bestaat door het 
beperkte aantal gekozen respondenten binnen de cases de mogelijkheid dat het beeld van 
deze individuele cases 'gekleurd' is. Door de samenvoeging van de resultaten en de 
gesprekken met de experts is er getracht om toch, naar eigen inzicht, een zo volledig 
mogelijk en objectief beeld te vormen van Energiezuinige Productontwikkeling en de 
Energie Innovatiescan. 

Tijdens de casestudies bleek dat zichtbaarheid op twee verschillende manieren 
ge"interpreteerd kon worden. Hiermee wordt de externe en interne zichtbaarheid bedoeld 
waarbij externe zichtbaarheid in dit onderzoek gekoppeld is aan het imago. Achteraf kan 
gesteld worden dat het imago als los element meegenomen had kunnen worden gezien de 
impact en complexiteit hiervan. Zover is in te schatten heeft het geen nadelig effect voor 
het onderzoek dater hier de begrippen externe en interne zichtbaarheid gehanteerd zijn. 

In het onderzoeksmodel is per factor bepaald welke fase van het adoptieproces beinvloed 
wordt. Ten tijde van het onderzoek leek het echter zo dat het juist de innovatie
karakteristieken en de kenmerken op ketenniveau te zijn die de beslissing beinvloeden. De 
EIS-methodiek en de invloed van de change agent lijkt geen invloed te hebben op deze 
beslissing. 
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BIJLAGE I: ENERGIEAANDEEL MJA2-DEELNEMERS 

Figuur I.1 geeft het energieaandeel van bedrijven weer, die het MJA2-convenant in 2004 
hadden ondertekend ten opzichte van de bedrijven die dit convenant niet hadden 
ondertekend. Het energieverbruik van de subcategorie -geen- is het energieverbruik van 
bedrijven die geen convenant hebben ondertekend. 

MJA in sector overige afnemers 

• MJA2 (1%) 

Ll Geen (99% 

• Energiebedrijwn 

• lndustrie 

o Consumenten 

• Verkeer en \€r\Oer 

LJ Owrige afnemers 

Energieverbruik per sector 2004 
Benchmarking in sector energiebedrijven 

Energiebedrijwn (15%) ~ 0 Benchmarking (84%) 

~U mGeen(16%) 

lndustrie (40%) •MJA2 (9%) 

D Benchmarking (50%) 

ll!Geen(41%) 

In tabel I.2 is te lezen hoe de branchegroep indeling, die gehanteerd wordt binnen het 
MJA2-convenant past binnen de sectorindeling van het MNP, die gebruikt is als basis voor 
figuur I.1. 

Bij de gebruikte cijfers dienen een aantal kantekeningen gemaakt te worden. De in de tabel 
getoonde cijfers voor het energieverbruik van de industrie en energievoorziening wijken af 
van de gegevens die gepubliceerd zijn in StatLine (CBS, 2004b). De onderverdeling 
Energievoorziening en Industrie volgens de doelgroepen voor het milieubeleid is anders 
dan die in de publicaties op StatLine zijn gebruikt. Er is er hier voor gekozen om de cijfers 
van het MNP te gebruiken aangezien daar ook de raffinaderijen ( olie en gaswinning) 
opgenomen zijn in de categorie Industrie. Bij de cijfers van het CBP zijn de raffinaderijen 
onder energie-bedrijven geplaatst. 
Ook zijn de cijfers van het MNP van 2003 terwijl de cijfers van het MJA2-convenant gaan 
over het jaar 2004. Gezien een gemiddelde groei in het totale energieverbruik van 1 % 

(gemeten over de periode 1995-2004) (CBS, Energiebalans) zal de afwijking hierdoor niet 
groot zijn. 
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MNP M]A2-co11ve11a11t 

Energiebedrijven: 475 PJ Niel in hel MJA2-convenanl, wel in Benchmarking 

Industrie: 1314 PJ - Industriele sector: TOTAAL 496 bedrijven, 92,7 PJ . Asfalt induslrie (26 bedrijven, 42 inrichlingen, 2,4 PJ) 

• Chemische induslrie (30 bedrijven, 41 inrichlingen, 10,6 PJ) . Fijn keramische induslrie (10 bedrijven, 12 inrichtingen, 1,96 PJ) . Gielerijen (15 bedrijven, 17 inrichlingen, 2,6 PJ) . Grofkeramische induslrie (16 bedrijven, 46 inrichlingen, 8,9 PJ) . Jnduslriele nalwasserijen ( 14 bedrijven, 57 inrichlingen, 1,5 PJ) . Knlkza11dstee11 industrie (11iet meegenomen in figuur) . Koe!- en vrieshuizen (112 bedrijven, 2,7 PJ) . Melallurgische induslrie (17 bedrijven, 18 inslellingen, 4,5 PJ) . Olie en gaswinning (9 bedrijven, 35,3 PJ) 

• Oppervlakle behandelende induslrie (66 bedrijven, 1,6 PJ) . Overige induslrie (28 bedrijven, > 100 inslellingen, 7,2 PJ) . Tankopslag (5 bedrijven, 16 inrichlingen, 2,6 PJ) . Tapijl induslrie (12 bedrijven, 1,0 PJ) . Texliel induslrie (29 bedrijven, 34 inrichlingen, 1,6 PJ) 

• Rubber- kunslslof induslrie (107 bedrijven, 8,2 PJ) 
- Voedings- en genotmiddelenindustrie: TOTAAL 62 bedrijven, 31,5 PJ 

• Aardappelverwerke11de i11dustrie (niet meegenomen in figuur) . Groenle- en fruilverw. Induslrie (20 bedrijven, 25 inslellingen, 1,6 PJ 

• Koffiebranderijen en lheepakkers ( 7 bedrijven, 8 inslellingen, 0,8 PJ) . Margarine, vetten en olien (10 bedrijven, 17 inslellingen, 7,3 PJ) 

• Meelfabrika11ten (niet meegenome11 in figuur) . Zuivel induslrie ( 15 bedrijven, 62 instellingen, 17 PJ . Vlees induslrie (10 bedrijven, 17 inslellingen, 4,8 PJ) 

Consumenten: 431 PJ Niel in hel MJA2-convenanl 

Verkeer en vervoer: 482 PJ Niel in hel MJA2-convenanl 

Overige afnemers: 545 PJ - Agrarische sector: Niel in het MJA2-convenant, we! MJAl 
- Dienstensector: TOTAAL 8 bedrijven, 4,8 PJ 

• Universilair medische cenlra (8 bedrijven, 4,8 PJ) 

Tave/ I.1, Sectoren in MJA-convenant gerelateerd aan de CBS sectoren [Bron: Meerjarenafspraken energie-efficiency 
resullalen 2004, SenlerNovem, 2005] en [Bron: Binnenlands verbruik van energiedragers per doelgroep 2003, MPN, 
2004 (hllp://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0052 .hlml)] 
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BIJLAGE II: VERBREDINGSTHEMA'S MJA-2 

VERBREDINGSTHEMA'S MJA-2 
DUURZAME ENERGIE 

. ··..• ·-· -. -.... 
' ---~·-· . .. ---·-· .. ·- ··- .- . ·:. ·- •.. 
D • --

-. 
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Figcrnr II.1 Verl1redings thema's MJA-2 
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BIJLAGE III: SENTERNOVEM 

III.1 

III.2 

III.3 

Stakeholders 
In onderstaande figuur is weergegeven wat de belangrijkste stakeholders zijn voor 
SenterNovem. De groep 'doelgroepen' bestaat bedrijven, kennisinstellingen en de 
decentrale overheden waar SenterNovem zich op richt bij de uitvoering van het beleid 
van de opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn de tweede belangrijke partij voor 
SenterNovem. De derde belangrijke stakeholder is het Ministerie van Economische 
Zaken, die in de rol van eigenaar, SenterNovem aanstuurt op de hoofdlijnen van de 
bedrijfsvoering. De laatste stakeholder zijn de eigen medewerkers (SenterNovem, 2004). 

Doelgroepen Opdrachtgevers 

SenterNovem 

Medewerkers Eigenaar: Ministerie van 

Fig1111r III.1: Belnngrijkste stakeholders van SenterNovem [bran: Verbinden, jaarverslag 2004, 2005] 

In de volgende paragraven zullen de missie, de visie, de organisatiestructuur en de 
gegevens over de omzet beschreven worden. Als laatste zal in dit hoofdstuk verder 
ingegaan worden op de organisatie van de MJA-facilitering door SenterNovem. 

De missie en visie 
De missie van SenterNovem is (SenterNovem, 2004).: 

'Het, op een professionele wijze, uitvoeren van het overheidsbeleid op het gebied van 
innovatie, milieu, energie en duurzame ontwikkeling en het zorgen voor samenhang en synergie 
daartussen. SenterNovem ondersteunt en stimuleert bedrijven, instellingen en overheden bij het 
realiseren van maatschappelijke doelstellingen op de terreinen, zowel in nationaal als 
internationaal verband '. 

De visie van SenterNovem kan samengevat worden als (SenterNovem, 2004): 

'De overheid stimuleert duurzame economische groei met ta/ van maatregelen en schakelt 
daarbij SenterNovem in als uitvoeringsorganisatie. Op dit terrein wil Sen terNovem een excellen te 
organisatie zijn met een toonaangevende positie'. 

Duurzame economische groei is een verhoging van welvaart en welzijn voor de huidige 
en toekomstige generaties zonder dat dit economische groei vergt. Hiervoor is een goede 
concurrentiepositie van de Nederlandse economie nodig, op basis van innovatie. Door 
wisselwerking tussen duurzaamheid en innovatie kunnen de negatieve effecten van groei 
worden teruggedrongen. 

De organisatie 
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De verschillende programma's en regelingen die SenterNovem uitvoert zijn 
ondergebracht in drie directies: Energie en klimaat, Innovatie en Milieu en leefomgeving. 
In het organigram op de vollegende pagina wordt de volledige organisatiestructuur 
weergegeven. 

De algemeen directeur en de directeuren van de drie directies vormen het directieteam. 
Binnen elke directie zijn 300 tot 350 medewerkers werkzaam, verdeeld over vier a vijf 
taakvelden. Elk taakveld omvat drie tot vijf opdrachtteams. Zeven stafafdelingen 
ondersteunen de directies. Een aparte projectorganisatie houdt zich bezig met 
effectmeting, kennismanagement en kwaliteit. Twee frontoffices verzorgen voorlichting 
en advies aan de doelgroepen: een voor bedrijven en kennisinstellingen en een voor de 
non-profitsector. 
In 2004 waren er 1053 fte's (SenterNovem, 2004). De medewerkers zijn werkzaam op vier 
locaties in Nederland te weten; Utrecht, Sittard, Zwolle en Den Haag. 

Directeur 

Directiesecretaris 

-..---.--
Directeur Directeur energie Directeur milieu 
innovatie en klimaat en leefomgeving 

Taakvelden Taakvelden Taakvelden milieu 
innovatie energie en klimaat en leefomgeving 

Strategische innovaties Energiestrategie en Mobiliteit en ruimte 
en internationaal transitie 

Bedrijfsprojecten Klimaat, bedrijven en Duurzaa mheid en 
internationaal samenleving 

Onderwijs en Klimaat en gebouwde Kennisoverdracht 
kennisinfrastructuur omgeving regelgeving (infomill) 

Fiscale en regionale Marktintroductie Bod em+ 
innovatiestimulering energieinvesteringen 

Ondernemings- Afval 

HRM 

Finance. Planning and 

Communicatie 

Facilitair bedrijf 

Juridische zaken 

Jnformatisering en 

Inteme controle 

-~ I 
~ I 

Front-office bedrijven 

Effectmeting, kennis
managenent, kwaliteit 

Figuur III.2 Organigrnm SenterNovem [bron: Minis terie van EZ; Verbinden, jaarverslag 2004 SenterNovem] 

Financiele gegevens 

De totale omzet bedroeg in 2003 93.8 miljoen en in 2004 was deze 90.4 rniljoen. Van de 
omzet in 2004 was 55.4 miljoen afkomstig van het Ministerie van EZ, 24,2 miljoen van het 
Ministerie van VROM, 8 miljoen van overige departementen en 2,6 was afkomstig van 
derden. (SenterNovem, 2004). 
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BIJLAGE IV: UITGANGSPUNTEN KETENBEHEER 

IV.1 Complexe verwevenheid van onderling verbonden ketens. 
Bij Integraal ketenbeheer spelen veel factoren en partijen een rol bij de daadwerkelijke 
realisatie van ketenbeheer, er is dus een integrale aanpak nodig. Er is sprake van een 
complexe verwevenheid van ketens, waarin grondstoffen, hulpstoffen, materialen, 
reststoffen via omzetting als grondstoffen, hulpstoffen en producten worden gebruikt en 
verbruikt door producenten, consumenten en anderen intermediaire actoren in 
verschillende stadia van productlevenslopen. 

De analyse van de materiele keten kan dan ook plaatsvinden vanuit verschillende 
perspectieven te weten (Cramer et al., 1995); 

• Het stoffenperspectief; de milieubelasting door (grond)stoffen vanuit de winning, via 
productie tot aan het gebruik en de afvalfase wordt bekeken. 

• Het bedrijfs- en brancheperspectief; de positie van het bedrijf of groepen soortgelijke 
bedrijven in de keten geldt als vertrekpunt. 

• Het productperspectief; het product is de basis van de analyse. 
• Het systeemperspectief; de functie (bv mobiliteit) of activiteiten (bv verkeer- en 

vervoer) worden als uitgangspunt genomen. 

Cramer et al. (1995) constateren naar aanleiding van een onderzoek, dat alle 
perspectieven een beperkte uitsnede leveren uit het complexe totaalbeeld . 
In de Energie Innovatiescan wordt voor de analyse het productenperspectief gehanteerd. 
Er wordt gekeken waar in de productieketen het product de meeste milieubelasting 
veroorzaakt (in het kader van het MJA2-convenant zal het hier uitsluitend gaan over 
energieverbruik, hier wordt later op teruggekomen). Hierbij wordt nagegaan bij welke 
bedrijven deze belasting plaatsvindt (o.a leveranciers en afnemers). Het 
productperspectief wordt dus gecombineerd met het bedrijfs- en brancheperspectief. 
Dit neemt niet weg dat de informatie die voortkomt uit studies/analyses, die uitgevoerd 
zijn vanuit een ander perspectief, hierin meegenomen kunnen worden. Het voordeel van 
het bedrijfs- en brancheperspectief is dat de verbeteropties zeer praktijkgericht zijn en 
hierdoor makkelijker ingevoerd kunnen worden dan verbeteropties die voortkomen uit 
bijv. analyses vanuit het stoffenperspectief (Cramer et al., 1995). 

IV.2 Het tweeledige karakter van ketens 
Wanneer een stofkringloop of een productlevensloop in kaart gebracht wordt, wordt de 
materie door de keten gevolgd waarbij deze, door middel van fysische en chemische 
omzettingen, verandert. De route van de kringloop komt voort uit de functie die de 
materie in de consumptiefase vervult in de menselijke samenleving. De stappen in de 
kringloop zijn activiteiten, verricht door maatschappelijke actoren, die zorgen voor 
omzetting en bewerking van de materie en die materie met elkaar uitwisselen (Cramer et 
al., 1995). 

Om deze ketens te analyseren zijn er in de literatuur verschillende analysemethoden 
beschreven. Deze richten zich echter uitsluitend op een van de twee ketens, hetzij de 
sociale, hetzij de materiele keten. Zo zijn er analysemethoden om de materiele keten in 
kaart te brengen, bijvoorbeeld een Levenscyclusanalyse (LCA), en is er onderzoek dat 



Niet over een nacht EIS BIJLAGE IV 

zich richt op organisatorische relaties. Er zijn echter geen of bijna geen analysemethoden 
die de sociologische en psychologische aspecten combineren met de technische 
analysemethoden van de materiele ketens. Op moment van dit schrijven loopt er aan de 
Universiteit van Sydney een promotieonderzoek waar naar eigen zeggen een model 
wordt ontwikkelt dat probeert om zowel de functionele als de impliciete aspecten van 
netwerken te incorporeren in de simulatie en optimalisatie van deze netwerken 
(Kempener, 2005). Kortom, een model waarin de organisatorische aspecten gecombineerd 
zijn met de technische analyse van netwerken. Aangezien dit model nog niet beschikbaar 
is in de literatuur kan er hier niet verder op ingegaan worden. 



Niet over een nacht EIS BIJLAGE V 

BIJLAGE V: MILIEUANAL YSES 

Een ketenanalyse moet voldoende integraal (alle milieu-aspecten omvattend) en 
ketenbreed (alle schakels in de keten omvattend) zijn. Echter door de verschillende 
perspectieven wordt de keten afgebakend en Van de Ven en Groenenwegen (1993) 
concluderen: 'Het afbakenen van de keten staat op gespannen voet met het uitgangspunt 
om milieuproblemen, stofstromen en actoren integraal te benaderen, aangezien de 
selectie zodanig kan zijn dat afwenteling onvoldoende zichtbaar gemaakt kan worden.' . 
Er is dus sprake van een spanningsveld tussen integraal en ketenbreed. De Groene en 
Hermans (1998) vergelijken Integraal ketenbeheer met Total Quality Management (TQM). 
Net als bij TQM is er sprake van een theoretisch ideaalbeeld, een situatie waarnaar 
gestreefd wordt, maar die praktisch niet haalbaar is. 'Setting the goal of Integrated chain 
management means a permantent commitment to improvement' (De Groene en Hermans, 
1998). Kortom, het theoretische ideaalbeeld voor de materiele keten is vrijwel niet 
haalbaar zoals Van de Ven en Groenenwegen (1993) concluderen. 
Levenscyclusanalyse (LCA) is de bekendste ketenanalysemethode die alle milieuaspecten 
meeneemt in de analyse. In de literatuur waar de LCA-methode beoordeeld wordt komt 
veelal hetzelfde bezwaar terug voor het gebruik de LCA-methode in de praktijk; het is 
complex en tijdsintensief (Heijungs en Huppes, 1997; Cramer et al., 1993; De Jonge, 2003). 
Ook is er vaak veel informatie nodig, Heijungs en Huppes, 1997 geven aan dat 95 % van 
de tijd benodigd voor een LCA gaat zitten in de verzameling van gegevens. Ook stellen 
ze de vraag: Hoe ver ga je? Wanneer men erg gedegen te werk gaat omvat iedere LCA de 
gehele wereld . 
Het integrale van een LCA studie is dat alle relevante milieueffecten in de vergelijking 
worden betrokken (Bras-Klapwijk et al., 2003). Echter als de milieuprofielen van de 
altematieven sterk verschillen is het zeer moeilijk om een alternatief te kiezen. Er moet 
dan een afweging gemaakt worden tussen de verschillende effecten, hetgeen lastig is. 
Er bestaat een methode om de milieugevolgen te herleiden tot een indicatie voor 
milieuschadelijkheid. Een methode om de milieugevolgen te herleiden tot een indicatie is 
de Eco-indicator 99 methode. Hierbij worden de milieueffecten geaggregeerd met behulp 
van een indicator. Deze methode wordt afgewezen omdat er geen wetenschappelijk 
verantwoorde methode bestaat om verschillende effecten via een weging te sommeren 
(ISO 14042). Wetenschap alleen kan niet vaststellen of een probleem emstig is. De ernst 
van de beoordeling van een probleem is subjectief (VROM, 2000). 
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BIJLAGE VI: ENERGIEANALYSES 

VI.1 Procesanalysemethode 
Voor elke fase van de productlevensketen kan de benodigde hoeveelheid energie apart worden 
berekend met de procesanalysemethode (ook wel de IFIAS-methode genoemd). Daartoe wordt 
per fase nauwkeurig in kaart gebracht hoeveel energie er daadwerkelijk nodig is. De volgende 
stappen worden doorlopen: 

• In een procesdiagram worden alle massastromen aangegeven. 
• Per functionele eenheid wordt een massabalans gemaakt. Daartoe worden alle 

binnenkomende en uitgaande materiaal- en energiestromen gei:nventariseerd 
(Lambert, 2001). (Het vaststellen van de systeemgrens is hierbij erg belangrijk, zie 
figuur 5.3). 

• Een analyse van het energiegebruik in elk deelproces. 
• De energie die nodig is om te produceren van een functionele eenheid wordt bij elkaar 

geteld en omgerekend naar Joules per functionele eenheid. 

Deze procesanalysemethode is hieronder schematisch weergegeven. 

GER-waarde Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

_Direct ..._ ERE waarden ERE waarden ERE waarden 
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energiegebrui ,_ brandstoffen brandstoffen brandstoffen 
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Fig1111r VI.1 Verschillende niveaus van energieanalyse [bron:Novem, 2003] 
nd. Op het eerst niveau 

(ook wel l e orde genoemd) word t alleen het directe energiegebruik meegenomen dat nodig is 
voor het betreffende proces (fossiele brandstoffen, elektrici teit en stoom) Elektri ci tei t en stoom 
worden teruggerekend naar de primaire energiedragers (aardgas, olie, kolen) waarmee ze zijn 
opgewekt. Op het tweede niveau (2e orde) word t de energie die nodig is voor het produceren 
en transporteren van de primaire energiedragers (de zogenaamde ERE-waarden (Energy 
Requirements for Energy)) meegenomen in de berekening. Verder worden de materialen die 
input zijn in het proces, betrokken bij de berekening door het directe energiegebruik dat nodig 
is voor het produceren van deze materialen, mee te nemen. Op het derde niveau (3e orde) 
wordt het energiegebruik toegevoegd dat is gekoppeld aan kapitaalgoederen. Verder worden 
alle ERE-waarden meegenomen voor de energie die nodig is voor de materiaalproductie. Het 
vierde niveau (4e orde) betreft het directe energiegebruik dat nodig is om de machines te 
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maken die nodig zijn om de kapitaalgoederen in het proces te produceren. Op alle niveaus 
maakt het energiegebruik voor transport dee! uit van de berekening. 

Bij het gebruik van GER-waarden is het van groot belang te weten op welk niveau de 
systeemgrenzen zijn gedefinieerd: welke orde-effecten worden meegenomen? De praktijk leert 
dat met een analyse op de eerste twee niveaus zo'n 90 tot 95 procent van de totale primaire 
energie-input is te bepalen (Novem, 2003) Boustead et al., 2000 zegt zelfs dat de energie die 
noodzakelijk is voor het produceren van de kapitaalgoederen in de praktijk meestal minder 
dan 1 % blijkt te zijn (Kempener, 2003). Wanneer het derde niveau wordt toegevoegd is de 
dekking bijna 100 % (Novem, 2003). 
In de lijn van de IFIAS-methode werd in 1991 door Novem en RIVM een energieanalyse van 
veel grondstoffen en geproduceerde halffabrikaten in Nederland verricht. De systeemgrens lag 
hierbij op het tweede niveau. Het berekenen van een GER-waarde is arbeidsintensief. Enkele 
databestanden zijn publiekelijk beschikbaar. Echter, niet alle gegevens zijn up to date, met 
name vanwege de arbeidsintensiteit van de update (Novem, 2003). 

De input-output methode en de hybride-methode zijn vereenvoudigde vormen van de 
procesanalysemethode. De GER-waarden die voortkomen uit beide methodes zijn dan ook van 
veel minder nauwkeurig. 

VI.2 Input-outputanalyse 
De input-outputmethode wordt gebruikt om een grove indicatie te geven van een GER
waarde. Deze berekening is niet gerelateerd aan het werkelijke energiegebruik in een proces, 
maar aan gemiddelden van sectoren. Met behulp van een input-outputanalyse kan de energie
intensiteit van economische sectoren worden bepaald. De energie-intensiteit wordt 
gedefinieerd als de totale hoeveelheid primaire energie gedeeld door de productiewaarde van 
de sector (MJ/€) (Novem, 2003) 
De berekeningen zijn minder arbeidsintensief dan de berekening van de procesanalyse. Daar 
staat tegenover dat ze ook veel minder detailinformatie bieden (Novem, 2003). 

VI.3 Hybride methode 
Van veel (half)producten en materialen is nooit een energieanalyse volgens de IFIAS-standaard 
uitgevoerd . Om de energie-inhoud van producten met een beperkte inzet te bepalen is een 
combinatievorm van procesanalyse en input-outputanalyse mogelijk. Deze combinatievorm is 
de zogenoemde hybride-analyse. De procesanalyse wordt gebruikt voor het berekenen van de 
energie-inhoud van de belangrijkste grondstoffen en halffabrikaten. De input-outputanalyse 
wordt gebruikt voor het bepalen van het gemiddelde energiegebruik van de overige 
materialen en van het productieproces (Novem, 2003). Op deze wijze is voor veel 
consumentenproducten de energie-inhoud berekend (Kok et al., 2001) 


