
Projectomschrijving DNA 2023 

 

Achtergrond  

De ambities en de wet- en regelgeving rondom verduurzaming volgt elkaar in een hoog tempo op. We ervaren, 
dat het voor ondernemers en bedrijven lastig is om alle wet- en regelgeving, ambities, subsidies en 
mogelijkheden voor verduurzaming bij te houden. Tegelijkertijd groeit het besef dat verduurzamen 
noodzakelijk wordt, voor het klimaat en voor de bedrijfsvoering, de concurrentiepositie en een gezond 
arbeidsklimaat.  
 
Daarnaast ervaren we dat de gemeente niet altijd de juiste en/of passende hulp kan bieden. Het besef dat we 
het echt ‘samen’moeten doen, elkaar nodig hebben om uiteindelijk allemaal te voldoen aan de klimaatdoelen 
en -eisen in 2030 en 2050 wordt steeds breder gevoeld en gedragen. 

Met het opzetten van een Duurzaam Netwerk Amersfoort (DNA) willen we zorgen voor een bredere 
kennisdeling bij bedrijven en ondernemers en voor een betere samenwerking tussen bedrijven, ondernemers 
en de gemeente Amersfoort op het gebied van verduurzamen voor bedrijven.  

We hebben in 2022 relevante stakeholders benaderd en georganiseerd zodat we vanaf 2023 een 
breedgedragen netwerk vormen. Alle bedrijventerreinen en de grootste zakelijke netwerkorganisaties VAB en 
de VAO en SRO zijn aangesloten. We zijn aan het onderzoeken of de NAVS (Nieuwe Amersfoortse Vastgoed 
Sociëteit) kan/wil deelnemen.  

Projectomschrijving 

Doel van DNA is bedrijven te stimuleren én te helpen bij het verduurzamen. Door kennis en informatie te delen 

over concrete mogelijkheden en de financiele voordelen. Focus ligt op1: 

- het economisch/financieel oogpunt: investering, subsidies en terugverdientijd. 

- inrichting van het verduurzaming proces, wanneer welke partijen inschakelen om mee samen te werken: 

adviseurs, bouwkundige aannemers, installateurs en overheden mbt subsidies.  

- verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. 

- inzicht krijgen in de knelpunten en vraagstukken die leven bij de ondernemers bij het verduurzamen van hun 

bedrijf. 

 

Om de doelen van DNA te bereiken gerbuiken we onderstaande methodes.  
1. Lunchbijeenkomsten 
DNA organiseert 2 lunchbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er inspirerende 
praktijkvoorbeelden gepresenteerd en zijn er 5 tot 7 deelsessies/ronde tafels. De deelsessies zijn naar keuze te 
volgen en bestaan bijvoorbeeld uit een informatiesessie over wet- en regelgeving en subsidies of over concrete 

 
1 Bijna acht op de tien bedrijven hebben dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat blijkt uit donderdag 

gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van diens maandelijke enquête, in september afgenomen 

onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverleninging.  

 

Van alle bedrijven die aan de enquête deelnamen zegt 39 procent een combinatie van maatregelen te hebben genomen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het verduurzamen van het energieverbruik, het terugdringen van de uitstoot of stappen zetten in de circulaire economie. 

Bijna 20 procent van de ondervraagde bedrijven zegt vooral in het energieverbruik te hebben vergroend. Bedrijven die actief zijn in het 

onroerend goed, de cultuursector, sport en recreatie deden dat vaker dan bedrijven in andere sectoren. Bedrijven in de vervoer- en 

opslagsector werkten met name aan het terugdringen van hun uitstoot, terwijl in de horeca juist veel circulaire maatregelen werden 

genomen, zoals het hergebruik van materialen. 

Ondanks het grote aantal bedrijven dat dit jaar maatregelen nam, geeft ruim 60 procent van de bedrijven aan belemmeringen te ervaren in 
het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De meest genoemde belemmering is de afhankelijkheid van andere partijen die aan de 
verduurzaming moeten meewerken. In de horeca (23 procent), cultuur, sport en recreatie (30 procent) werd een tekort aan financiële 
middelen het vaakst genoemd als beletsel voor verduurzaming. (NRC, 13 oktober 2022) 

 



energiebesparende maatregelen voor je bedrijfspand. Experts op het gebied van het betreffende onderwerp 
leiden de deelsessies. 

Het praktijkvoorbeeld kom bij voorkeur uit de regio. Voor de selectie van bedrijven wordt geput uit het 
netwerk van de stakeholders en bijvoorbeeld uit: 
- https://platformduurzamebedrijven.nl/bedrijven/  
- https://www.duurzaamdoor.nl/projecten 
 
We ambieren 50-100 deelnemers per themabijeenkomst. Netwerken en kennis delen is de rode draad. Per 
bijeenkomst wordt er gekeken naar aanwezigheid vanuit het college van B en W. Bijvoorbeeld de wethouder 
economie, mobiliteit of energietransitie. In de deelsessies kunnen ondernemers en bedrijven vragen stellen en 
knelpunten delen op het gebied van het gekozen onderwerp. Met de digitale tool Mentimeter leggen we 
geanonimiseerd vast wat de deelnemers bezighoudt, waar de knelpunten zitten en wat de behoeften zijn. We 
gebruiken de inzichten waar nodig om ondernemers beter te bedienen. 
 
Deelnemers krijgen na afloop de nieuwsbrief van DNA met informatie en documentatie. Op de website van 
DNA is het terug te vinden. 

2. DNA on tour  
Op basis van actuele behoefte vanuit het parkmanagement- bedrijfsverenigingen en/of de netwerken werkt 
(een deel van) het kernteam onderwerpen uit om te presenteren bij de algemene vergaderingen.  
 
3. Andere vorm  
Bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek of excursie. 

4. Interviews 
We vragen de stakeholders om 4 goede voorbeelden voor te dragen voor een interview over 1 van de 
duurzaamheidsthema’s. De bedrijven die voorgedragen worden, worden geinterviewd door Citymarketing. 

Communicatie. 

We onderzoeken of citymarketing een rol kan spelen in de communicatie.  
Mogelijkheden zijn: 

- Een eigen LinkedIn-pagina waar minimaal 1 keer per week een eigen post over een relavant 
onderwerp op wordt geplaatst. 

- In overleg met het ABT (amersfoort Business Team), op maandelijkse basis een DNA gerelateerd 
artikel in de nieuwsbrief laten opnemen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over: (nieuwe) subsidies, 
een interview van een ondernemer met een goed duurzaam voorbeeld, informatie en/of uitkomsten 
over de themabijeenkomsten van DNA. 

- Een eigen maandelijkse nieuwsbrief. Bij een lagere frequentie bestaat het risico dat het bereik 
vermindert en/of de bedrijven de aandacht verliezen. Nieuwsbrief verzorgen is arbeidsintensief. 

- Een eigen website. Regelmatig nieuwe, actuele content plaatsen is arbeidsintensief. Voorwaarde om 
nieuwe bezoekers te blijven trekken en om actueel te blijven. 

 

Verlangde uitkomst  
Concrete, meetbare doelen 2023 

- Per bedrijventerrein inzichtelijk maken wat de stand van zaken is. (potentie zon op dak, warmtevraag 
etc). 

- X aantal bedrijven bereiken d.m.v. de bijeenkomsten.  
- 4 interviews publiceren. 

 
Niet meetbare doelen 

- Beter inzichtelijk krijgen waar de behoefte ligt bij ondernemers en bedrijven als het gaat om hulp, 
subsidies, ondersteuning vanuit de gemeente/overheid.  

https://platformduurzamebedrijven.nl/bedrijven/
https://www.duurzaamdoor.nl/projecten


- Meer kennis en ervaringen delen tussen bedrijven waardoor we samen maar ‘één keer het wiel 
hoeven uit te vinden’.  

- Knelpunten beter inzichtelijk krijgen en gezamenlijk mogelijke oplossingenvinden 
- Het creeren van een ‘uitvalbasis’ voor Amersfoorste ondernemers en bedrijven met vragen over het 

verduurzamen. 
 

Benodigde capaciteit 
Voorstel organisatiestructuur: 

- Bestuur DNA, bestaande uit 3 bestuursleden (1 vanuit gemeente, 2 vanuit kernteam) 
Inschatting capaciteitsvraag: 4 uur per week. 

- Kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers bedrijventerrein, netwerk 
Aanweizgheid bij 2 kernteamoverleggen per jaar en als DNA-ambassadeur een rol bij de 
bijeenkomsten. 
Inschatting capaciteitsvraag: per lid 12 uur per jaar. 

- Werkgroep per bijeenkomst. Maximaal 5 personen waarvan minimaal 1 adviseur en 1 ondersteuner 
vanuit de gemeente. De deelnemers van de werkgroep kunnen ook ondernemers van buiten het 
kernteam zijn. 
Inschatting capaciteitsvraag: 4 uur per week gedurende periode van 6-8 weken, m.u.v. ondersteuner 
6-8 uur per week. 

- Een communicatieadviseur (eventueel vanuit gemeente) 
Inschatting capaciteitsvraag: 4 uur per week. 
 

Projectplanning  
 

jan 

Start werkgroep1 voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

feb 

Voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

mrt 

Voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief   DNA 

apr 

Eerste themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

mei 

Evalueren themabijeenkomst met kernteam 

Werkgroep 2 samenstellen 

Nieuwsbrief DNA 

jun 

Start werkgroep 2 voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

jul 

Voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

aug Voorbereiding themabijeenkomst 

sep 

Voorbereiding themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

okt 

Tweede themabijeenkomst 

Nieuwsbrief DNA 

nov 

Evalueren themabijeenkomst met kernteam 

Nieuwsbrief DNA 

Evalueren aanpak DNA  

Opstellen PvA DNA 2024 

dec 

Vaststellen aanpak DNA 2024 

Nieuwsbrief DNA 



Ingeschatte kosten en dekking 
 

Kosten communicatiemiddelen       €30.000 

Voorbeeld van kosten: 

- Inzet communicatieadviseur gemeente 
- Ontwerp logo 
- Interviews afnemen/content (op)maken 
- Bijeenkomsten promoten 
- Aanwezigheid fotograaf/communicatiemedewerker bij themabijeenkomsten 

 
Kosten themabijeenkomsten (maximaal)      €25.000 

Voorbeeld van kosten 

- Huur locatie 
- Catering 

 
Dekking: gemeente Amersfoort, verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen.  

Risico’s en kanttekeningen opdrachtgever 
- Door de opvolging van de verschillende crisissen bestaat het risico dat ondernemers overvraagd zijn 

weinig tijd/capaciteit hebben. Resulterend in een lage opkomst. 
- Er zijn nog weinig succesvolle (gebiedgerichte) aanpakken om als voorbeeld of inspiratie te hanteren.  
- Voor het verduurzamen van vastgoed is de betrokkenheid of een volmacht van de eigenaar altijd 

nodig. Zonder medewerking van de eigenaar kan er niet verduurzaamd worden. 
- Verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen moet vanuit een economisch oogpunt gezien en 

aangejaagd worden. Het financiële voordeel is het hoofddoel, het verduurzamen is ‘bijvangst’. 
- De inzet van de kernteamleden is op vrijwillige basis, de inzet is nodig om de doelen te behalen. De 

kernteamleden moeten bereid zijn om hier tijd voor vrij te maken en DNA uit te dragen in het 
bedrijfsleven en hun eigen netwerken. 

 

 


