Handvatten om
aandrijfsystemen effectief
onder de aandacht te
brengen bij de industrie
Aandrijfsystemen bepalen voor circa 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Door hoogefficiënte componenten en
systeemoptimalisatie toe te passen, is volgens deskundigen
op rendabele wijze 22% energie-efficiëntie te realiseren (7.200
GWh industriële elektriciteit in Nederland, ofwel 0,7 miljard
euro inkoopwaarde). Maar wat is bepalend voor mkb-bedrijven
en de energie-intensieve industrie om te investeren in energie-efficiënte aandrijfsystemen?

Sinds 1 januari 2017 is de Europese richtlijn 640/2009 aangescherpt
die minimumeisen stelt aan de efficiency van elektromotoren van 0,75
tot 375 kW. Het is een van de maatregelen om de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te halen. Samen met nationale regelgeving
voor energiebesparing betekent dit voor bedrijven een verplichting tot
actie(s). Behalve een verplichting tot investeren, biedt het bedrijven ook
voordelen: commerciële
kansen én de mogelijkheid
zich (internationaal) te
Het bedrijfsleven
onderscheiden. Maar hoe
breng je die voordelen voor
moet en kan aan
het voetlicht zodat bedrijenergiebesparende
ven daadwerkelijk in actie
komen? Het Kennisnetwerk
maatregelen verdienen.
Efficiënte Elektrische
Aandrijfsystemen (KEEA),
het Expertisecentrum
Energiebesparing (ECE) en Avans Hogeschool deden onderzoek naar
de beste benadering van mkb-bedrijven: voor welke argumenten zijn zij
gevoelig? Lector Sustainability Strategy & Innovation bij het Centre of
Expertise Sustainable Business Jan Jurriëns geeft zijn visie op de benadering van de industrie. Wat motiveert deze sector om duurzame stappen te zetten?
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Pilotproject mkb
In het recent uitgevoerde pilotproject ‘Marketing Aanpak Aandrijvingen
Mkb’ is onderzocht welke marketingaanpak de toepassing van energie-efficiënte aandrijvingen binnen het mkb een ‘boost‘ geeft. Gekeken
is naar welke samenwerkingspartners een rol kunnen spelen, zoals de
omgevingsdiensten. Ook zijn knelpunten voor het nemen van energie
besparende maatregelen in beeld gebracht. Zes afstudeerders van Avans
Hogeschool onderzochten hiervoor in 18 industriesectoren de beslis
factoren rond energie-efficiënte aandrijvingen. Het onderzoek is intensief
begeleid door het KEEA en het ECE.

Drijfveren en knelpunten
Wat bleek? ‘Efficiënte aandrijvingen’ linken met
‘(kosten)efficiency’ en ‘duurzaamheid’ blijkt als
boodschap goed te werken. De boodschap is nog
sterker als er breed wordt ingestoken op de totale
energie-efficiency van het bedrijf in plaats van alleen een focus op efficiënte aandrijvingen. Mkb-bedrijven lopen warm voor aspecten als ‘lagere kosten
per geproduceerde eenheid’ en ‘hogere betrouwbaarheid’. Dit geldt minder voor meer technische
onderwerpen als aandrijvingen, pompen, machines,
ventilatoren en energiebesparing. En link met regelgeving kan gunstig worden ingezet: de ondernemer
wijzen op zijn verplichtingen en tegelijkertijd oplossingen bieden. Succesvolle voorbeelden van collega-bedrijven werken daarbij motiverend. Ten slotte
is het van belang dat de boodschap afkomstig is
van een onafhankelijke zender. Brancheorganisaties,
ECE en KEEA (met RVO.nl als partner) kunnen hierin
een rol spelen. Er zijn ook factoren die belemmeren.
Ondernemers in het mkb zijn bijvoorbeeld veel minder met energie bezig.

Energie-intensieve industrie
Aan hoogleraar Jan Jurriëns de vraag hoe de grotere industriële bedrijven het beste kunnen worden
benaderd. Waar liggen overeenkomsten en verschillen, en wat kunnen de klein- en grootverbruikers aan elkaar hebben als het gaat om duurzame
keuzes? En hoe belangrijk is het energiebesparende
maatregelen te koppelen aan duurzaamheid? “Een
belangrijke randvoorwaarde voor de industrie om
te investeren in energiebesparende maatregelen is
dat je er winstgevende business mee kunt maken.
Het bedrijf moet aan de energiebesparende maatregelen kunnen verdienen.” Het opraken van fossiele brandstoffen kan meewegen in de keuze voor
duurzame energiebronnen en -maatregelen, zegt
Jurriëns. Ook kan een duurzaam imago een afwe-

ging zijn. Tegelijkertijd werken hedgefunds en aandeelhouders vaak weer belemmerend op duurzame
keuzes, omdat maximalisatie van de winst dan het
hoofddoel is. Hoewel minder dan 10 procent bedrijven een ‘sustainable strategy’ hebben, nemen ze
volgens hem doorgaans meer energiebesparende
maatregelen dan ze beseffen, vaak juist uit kostenbesparing. Die bedrijven zouden volgens hem veel
meer aan duurzame imagobuilding kunnen doen.
Maar hij zegt ook: “Er is nog een hoop te halen.”

Middelen en timing
In het pilotproject ‘Marketing Aanpak Aandrijvingen Mkb’ was een onderzoeksvraag: ‘Wanneer en
met welke middelen zijn mkb-ondernemers het
beste te bereiken met informatie over efficiënte
aandrijvingen?’ De volgende zaken blijken van
belang:
• Vervangingsmomenten van componenten en
systemen.
• Actuele veranderingen en/of aanscherping van
regelgeving, waarbij mkb-ondernemers verplichtingen hebben voor energiebesparingsmaatregelen.
• Relatie leggen met andere energiebesparende
maatregelen en verlaging van productiekosten.
• Audits voor energie, aandrijvingen en gebouwen.
• Financieringsmogelijkheden voor investeringen in besparingsmaatregelen, bijvoorbeeld via
leasing of huur, zonder eigen middelen hiervoor
in te zetten.
• Ervaringen van MJA-bedrijven (Meerjarenafspraken energie-efficiëntie) in de verschillende
branches. Goede voorbeelden spreken aan, en
door dit in samenwerking met de brancheorganisatie verder op te pakken, zijn de mkb- bedrijven goed te bereiken.

Oude denken verlaten
Wat de energie-intensieve industrie betreft ziet
Jan Jurriëns veel aspecten die beter kunnen om
deze bedrijven te motiveren meer duurzame
stappen te zetten. Hoewel de term ‘duurzaamheid’
volgens hem inmiddels een te ouderwets imago
heeft (“mijn studenten zeggen op verjaardagen
liever dat ze met ‘circulaire economie’ bezig zijn”),
moet de insteek vooral zijn: kun je winstgevende business maken met circulaire economie en
meervoudige waardecreatie. Verdienmodellen zijn
volgens hem in veel gevallen het probleem. De
industrie uitdagen en prikkelen, zijn goede aanjagers volgens hem. “Denken vanuit kansen wat je
met duurzaamheid kunt bereiken: dan zitten ze
minder in de verdedigende stand. Maar het moet
het altijd een relatie met opbrengst hebben.” Ook
ziet hij meer in samenwerking tussen overheid
en markt, en tussen het mkb en de industrie. De
overheid heeft volgens hem hoge ambities, terwijl
wetgeving en te weinig marktkennis vaak belemmerend werken. Meer samenwerking zou daarin
een oplossing kunnen bieden, meent hij. Ook
meer samenwerking tussen het mkb en de grote
industrie zou volgens Jurriëns iets moois kunnen
opleveren. “Het grootbedrijf heeft meer middelen,
het kleinbedrijf vaak meer slagvaardigheid.” Maar
bovenal moet het ‘oude denken’ worden verlaten:
over posities en samenwerking in de keten en de
rol van brancheorganisaties. Zo zouden de brancheorganisaties minder lobbypartijen moeten zijn
en meer een rol naar zich toe moeten trekken om
interactie van kennis op gang te brengen, vindt
Jurriëns. Bedrijven in de keten zouden volgens
hem meer naar een herverdeling van kosten moeten kijken. Jurriëns: “Winst moet je dan anders
organiseren. Een voorbeeld: je hebt duurzamere
aandrijfsystemen die op de lange termijn goedkoper zijn. Maar diegene die ze koopt, moet ze op
korte termijn betalen. Daarvoor zou je dan andere

financieringsmodellen kunnen bedenken, bijvoorbeeld dat je aandrijfsystemen niet gaat verkopen,
maar leasen.”

Nieuwe businessmodellen
Kortom, profit is volgens Jurriëns altijd een randvoorwaarde, people en planet volgen daarna. Liever praat hij over businessconcept dan over profit.
“Je creëert waarde voor de markt en profiteert
daar zelf ook nog van.” En duurzaam ondernemen
zou hij willen vervangen door maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Voor de industrie liggen
er volgens hem uitdagingen in nieuwe winstgevende businessmodellen en producten. Jurriëns: “Bij
samenwerking in de keten, moet iedereen in het
netwerk nut en belang van de samenwerking hebben, anders is de samenwerking op de lange duur
niet succesvol. Bij nieuwe duurzame producten is
een goede marketingboodschap belangrijk: hoe
maak je bijvoorbeeld ‘tweedehands’ weer ‘hip’.”
Daarnaast werken voorbeeldbedrijven goed en
kunnen deze ook zeer overtuigend werken voor het
mkb, meent hij. “Als je de nieuwe manier van denken van een groot bedrijf naar buiten brengt, heeft
dat marketingtechnisch meer effect dan als een
klein bedrijf dat doet. Hierin ligt ook een rol voor
de brancheorganisaties: zij moeten dit uitventen.”
Ten slotte raadt Jurriëns aan goed zicht te krijgen
op wat duurzame maatregelen betekenen voor de
markt – dit is vaak per marktsegment verschillend –
en daar de marketingboodschap op aan te passen. “Als de aandrijving naar verhouding een laag
gedeelte van de kosten is, zijn bedrijven minder
gemotiveerd om daarin te investeren. Er zijn dan
misschien andere zaken die circulair hoger scoren. In die zin zou ik het breder trekken dan alleen
energie-efficiëntie door aandrijfsystemen. Richt je
je vooral op energie-efficiëntie van aandrijvingen,
dan kun je het beste beginnen met branches waar
het veel effect heeft op duurzaamheid.”

Conclusie
Kortom, voor zowel het mkb als de industrie liggen er tal van mogelijkheden om investeringen in energie-efficiënte aandrijvingen aantrekkelijk
te maken. Meer samenwerking in de keten van grote en kleine bedrijven,
overheid en brancheorganisaties werkt. Daarbij is inzetten op nieuwe
verdienmodellen en overall energie-efficiency aan te raden. Ook timing
is belangrijk, evenals inzicht in de voordelen per marktsegment. In de
marketingboodschap zouden de begrippen duurzaamheid, duurzaam
ondernemen, profit en keten moeten worden vervangen door circulaire
economie, meervoudige waardecreatie, businessconcept en netwerk.

Meer informatie
De pilot ‘Marketing Aanpak Aandrijvingen Mkb’ maakt onderdeel
uit van een kleine serie van pilots die door het ECE zijn uitgevoerd.
De afstudeerders studeerden commerciële economie aan de Avans
Hogeschool in Breda. Ook het lectoraat New Marketing bij het
Expertisecentrum Sustainable Business was betrokken. Het KEEA
werkt de komende periode een aantal elementen uit het onderzoek
verder uit. Tussentijdse resultaten zijn op de website van KEEA te
vinden. Evenals praktijkvoorbeelden van efficiënte aandrijvingen
in bijvoorbeeld de Veevoederindustrie en Voedingsindustrie. Voor
vragen over het onderzoek kunt u terecht op de website van KEEA
en onderstaande contactpersoon.
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