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PERSBERICHT             donderdag 11 augustus 2022 

 

Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg:  
 

Duurzaamheid steeds meer op het voorplan  

bij Limburgse bedrijven 

 

• 3 op 10 van alle bedrijven legt zich concrete duurzaamheidsdoelstellingen op  

▪ Gestelde doelstellingen vandaag gemiddeld voor 53% reeds bereikt 

▪ Doelstellingen rond afvalreductie meest voorkomend. 

▪ 1 op 3 productiebedrijven stelt doelstelling voor CO2-reductie.  

• Slechts 3% van de bedrijven neemt géén initiatief op vlak van duurzaamheid. 

• Recycleren en afval voorkomen voeren lijst van concrete 

duurzaamheidsinitiatieven Limburgse bedrijven aan  
▪ Driekwart bedrijven werkt aan minder energieverbruik 

• Helft van de grootste bedrijven hanteert een inkoopbeleid gericht op 

duurzame bedrijven 

• Engagement duurzaamheid vertrekt voor 1 op 2 bedrijven vanuit missie en  

waarden 
▪ Kostenbesparingen veel grotere trigger dan opgelegde regelgeving 

• Minder dan 1 op 3 ondernemers bekend met Sustainable Development Goals 

(SDG’s) van de Verenigde naties 

▪ ‘Waardig werk en economisch groei’ (nr. 8), ‘Goede gezondheid en welzijn’ (nr. 3) 

en ‘Betaalbare en duurzame energie’ (nr. 7) als speerpunt in bedrijfsstrategieën 

• Vooral grote bedrijven zetten dedicated team in rond duurzaamheid 

• 2 op 3 Limburgse ondernemers zijn overtuigd van positieve impact van hun 

duurzaamheidsinspanningen op lange termijn  

• Amper 7% van de bedrijven maakt gebruik van subsidies rond duurzaamheid 

 

Ondanks pandemieën, schaarste- en prijscrisissen en een dreigende recessie blijft duurzaamheid 

een thema dat niet meer weg te denken is voor al wie vandaag een bedrijf aanstuurt. 

Duurzaamheid is duidelijk here to stay. Reeds 3 op 10 van alle bedrijven zetten concrete 

duurzaamheidsdoelstellingen met een concrete timing voorop. En hoewel de omvang van 
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bedrijven zeker mee bepalend is in de mate dat duurzaamheid een uitdaging vormt en op het 

voorplan staat, staat het thema ook bij kmo’s steeds meer op de agenda. Twee op drie Limburgse 

ondernemers zijn er (sterk) van overtuigd dat duurzaamheidsinspanningen op lange termijn 

zullen lonen. Dat blijkt uit een onderzoek dat VKW Limburg en UNIZO Limburg uitvoerden bij 400 

Limburgse bedrijven en dat kadert in een ruimer internationaal onderzoek van UNU-MERIT 

(Universiteit Maastricht) en Trinity College Dublin.  

 

Amper 3% van de Limburgse bedrijven blijkt helemaal niet bezig met duurzaamheid. Daarentegen 

stelt de helft van de Limburgse bedrijven dat hun engagement rond duurzaamheid gestoeld is op de 

bedrijfsmissie en de waarden die ze als bedrijf hanteren. Het persoonlijk belang dat meer en 

meer bedrijfsleiders aan het thema hechten (32%) ligt in het verlengde hiermee steeds hoger (32% 

belangrijke beweegreden) en is zelfs sterker dan de druk van de bestuurskamer (15%; wel 49% bij 

grootste bedrijven). Als het over concrete acties gaat, voeren afvalreductie en recycleren de 

ranglijst van concrete duurzaamheidsinitiatieven aan. Drie kwart van de bedrijven werkt vandaag al 

concreet aan minder energieverbruik.  

 

DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN KOPPELEN AAN KOSTENVOORDELEN 

“Een belangrijke katalysator is ook dat bedrijven elkaar aanzetten tot meer duurzaamheid”, zegt 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “Zo voert reeds de helft van de grote 

bedrijven met meer dan 250 werknemers een inkoopbeleid dat gericht is op sourcing bij andere 

bedrijven met een bewezen track record op vlak van duurzaamheid. Op die manier worden kmo’s 

ook steeds meer gestimuleerd in een duurzame bedrijfsvoering of zelfs na te denken om circulair te 

gaan ondernemen. Daarnaast blijkt dat kostenbesparingen die bedrijven kunnen realiseren door 

duurzamer om te gaan met materialen, energie of water een veel sterkere trigger te zijn dan 

verplichtingen en bijhorende handhaving vanuit regelgeving en vergunningen. Het gekende verhaal 

van de wortel en de stok: overheden zullen rond duurzaamheid veel meer bereiken wanneer ze 

maatregelen hierrond weten te koppelen aan bv. kostenvoordelen voor bedrijven.” 

 

SUBSIDIES VOLDOENDE BEKENDMAKEN 

“Opvallend is wel dat globaal maar 1 op 3 ondernemers bekend is met de Sustainable Devolopment 

Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties”, stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Limburg. “Zeker bij wat kleinere bedrijven zijn ze vaak nog onbekend. Nochtans kunnen de SDG’s 

ook voor kmo’s een goede inspiratiebron zijn om hun duurzaamheidsstrategie vorm te geven, 

kenbaar te maken en daarin duidelijke speerpunten te kiezen. Daarnaast blijft het een belangrijke 

uitdaging om het diverse palet aan subsidies rond ecologie, duurzaamheid en circulaire economie 

voldoende bekend te maken bij onze kmo’s. Wanneer door amper 7% van de bedrijven hierop 

beroep gedaan wordt en dan nog voornamelijk door grote bedrijven, is het duidelijk dat we 

ondanks alle inspanningen op het vlak van duurzaamheid toch ook nog heel wat opportuniteiten 

laten liggen.”  
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BEVINDINGEN & CONCLUSIES van het onderzoek 
 
Ondanks pandemies, schaarste- en prijscrisissen en een dreigende recessie blijft duurzaamheid een thema 

dat niet meer weg te denken is voor al wie vandaag een bedrijf aanstuurt. Reeds enkele jaren staat 

duurzaamheid, mede onder impuls van de Europese doelstellingen op dit vlak en van de Sustainable 

Development Goals van de Verenigde Naties, helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje van de boards van 

multinationals. Maar ook bij kmo’s staat het thema steeds meer op de agenda en wordt dit evenzo vertaald 

in concrete doelstellingen.  

 

Met deze bevraging, die werd in gevuld door 419 respondenten, willen VKW Limburg en UNIZO Limburg 

meer inzicht krijgen op hoe en de Limburgse bedrijven en kmo’s vandaag in de praktijk omgaan met 

duurzaamheids- en milieudoelstellingen en daaruit volgend analyseren wat nodig is om hen duurzame 

zakenpraktijken te helpen inzetten en toepassen.  

 

Het onderzoek kadert in een breder internationaal onderzoek rond  ‘environmental sustainability and 

greening business practices within companies and SME’s’ dat wordt uitgevoerd in een internationaal 

consortium van de United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on 

Innovation and Technology (UNU-MERIT) (Dr. Okamoto), het Maastricht Sustainability Institute (Maastricht 

University) (Prof. Rene Kemp) en Trinity Business School, Trinity College, Dublin (dr. Wladislaw Rivkin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 op 10 van alle bedrijven legt zichzelf concrete duurzaamheidsdoelstellingen op. 
3 van de 10 Limburgse bedrijven in de bevraging (29%) geeft aan dat het de voorbije 

drie jaar expliciete duurzaamheidsdoelstellingen voorop stelde. Als voorbeeld 

werd in de vraagstelling bv. ‘zero afval in 

2025 of nuluitstoot tegen jaar x’ 

meegegeven.  
 

Bij grote bedrijven is dit echter veel vaker het geval. Bij de grootste 

onder hen (250 wn. of meer) loopt dit op tot 71%. Ook bij de 

productiebedrijven heeft meer dan de helft (55%) concrete 

duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Bij de bedrijven met 

minder dan 10 werknemers en in detailhandel is het veel minder 

gangbaar. Toch heeft ook hier meer dan 1 op 10 zich concrete 

doelen gesteld op vlak van duurzaamheid.  
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Gestelde doelstellingen vandaag gemiddeld voor 53% bereikt. 
Gevraagd naar  in welke mate de duurzame 

bedrijfsdoelstellingen reeds werden behaald, geven 

bedrijven gemiddeld een cijfer van 53% op. Hierover is 

tussen sectoren en op vlak van bedrijfsgrootte niet zoveel 

verschil te merken. Detailhandel (66%) en kmo’s (57 à 

59%) tekenen gemiddeld een iets hogere realisatiegraad 

op. 

 

 

Doelstellingen rond afvalreductie meest voorkomend. 

1 op 3 productiebedrijven hanteert doelstelling voor CO2-reductie.  
Over welke duurzaamheidsdoelstellingen gaat het concreet? Op basis van open antwoorden die werden 

gecategoriseerd krijgen we hier zicht op. Doelstellingen rond afvalreductie komen het meest voor. 3 op 10 

van de Limburgse bedrijven (29%) die voor zichzelf minstens één duurzaamheidsdoelstelling vooropstelt, 

doet dit rond afval. In de detailhandel en bouw is dit met 57% en 47% veruit belangrijkste doel. Met 23% 

scoren doelstellingen rond CO2-reductie het tweede hoogst. Bij de productiebedrijven hanteert 33% een 

doelstelling voor CO2-reductie. Op de derde plaats zien we doelstelling rond een groener wagenpark (22%) 

verschijnen, die zeker in de detailhandel, diensten- en bouwsector nog belangrijker is. 15% van de bedrijven 

hanteert ‘klimaatneutraliteit’ als doelstelling, wat in de dienstensector en de groothandel oploopt tot 40%. 

Ook doelstellingen rond waterverbruik (13%) en energie (reductie energie (9%), groene stroom (8%)/zonne-

energie (14%)) passeren vaak de revue. Doelstellingen rond circulariteit van het businessmodel wordt reeds 

door 5% naar voor geschoven (productiebedrijven: 8%)  

 

Slechts 3% van de bedrijven neemt géén initiatief op vlak van duurzaamheid. 
Het feit dat bedrijven geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen formuleren, wil uiteraard niet zeggen dat 

ze er onverschillig tegenover zouden staan. Integendeel, amper 3% van de bedrijf stelt geen concreet 

initiatief te nemen op vlak van duurzaamheid.  

 

Recycleren, verminderen energieverbruik en afval voorkomen voeren actielijst aan.  

Driekwart bedrijven werkt aan minder energieverbruik.    
Recycleren (88% van de bedrijven), verminderen energieverbruik (75%) en afval voorkomen (59%), 

investeringen in energie-efficiëntie van bedrijfsgebouwen (42%) en meer duurzaam transport (41%), 
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vormen de top 5 van duurzaamheidsinitiatieven die bedrijven aankruisen waar ze vandaag concreet mee 

aan de slag zijn. Driekwart van alle bedrijven is vandaag dus bezig met het verminderen van hun 

energieverbruik.  

 

 
 

Bij grote bedrijven (en productie en groothandel) liggen de percentages over het algemeen nog een stuk 

hoger. Opvallend: niet minder dan de helft van de grootste bedrijven (+250 wn.) hanteert een inkoopbeleid 

dat gericht is op duurzame bedrijven én zet in op het aangaan van duurzame partnerships. Deze bedrijven 

zetten dus niet alleen zelf erg sterk in op duurzaamheid, maar betekenen ook een belangrijke stimulerende 

factor voor andere bedrijven of kmo-toeleveranciers.  

 

Minder dan 1 op 3 ondernemers kent de Sustainable Development Goals (SDG’s) van 

de Verenigde naties. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG), die in 2015 door de Verenigde 
Naties werden vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030, worden vaak 
door bedrijven gehanteerd als basis om duurzaamheid een essentieel onderdeel te maken van hun 
bedrijfsstrategie. De zeventien doelstellingen vormen een waaier aan concrete indicatoren en bestrijken 
zeer uiteenlopende thema’s onderverdeeld in 5 groepen (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnerships).  
 
Over alle bedrijven heen stelt slechts 28% van de bedrijven de SDG’s te kennen, weliswaar oplopend tot 
49% bij de productiebedrijven en 67% bij de bedrijven met meer dan 250 werknemers.  

 
 

P   thema  Duurzaamheidsdoelstellingen bij de Limburgse bedrijven    augustus     

 en  e de Duurzame ntwikkelingsdoelen van de Verenigde  a es 

(Sustainable Development Goals  SDGs)
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 p welke SDG’s haken  imburgse bedri ven met hun bedri fsstrategie voornameli k 
in   
Van de 17 SDG’s krijgen gaat bij de Limburgse bedrijven in termen van de bedrijfsstrategie de voornaamste 
aandacht naar ‘Waardig werk en economisch groei’ (nr. 8), ‘Goede gezondheid en welzijn’ (nr. 3) en 
‘betaalbare en duurzame energie’ (7). Zijn worden respectievelijk bij 75%, 63% en 62% van bedrijven die 
aangeven de SDG’s te kennen naar voor geschoven, op de voet gevolgd door ‘Industrie, Innovatie en 
infrastructuur’ (nr. 9) (53%). 
 

 
 
Ook ‘Verantwoorde consumptie en productie’ (nr. 12), ‘Klimaatactie’ (13), ‘Schoon water en sanitaire 
voorzieningen’ (6) en ‘Gendergelijkheid’ (5) worden bij meer dan 1 op 3 van de bedrijfsstrategieën gekozen 
als een van de prioritaire aandachtspunten.  

 

1 op 6 bedrijven zet dedicated team in rond duurzaamheid. 
Het managementniveau is de drijvende kracht van de duurzaamheidsinspanningen in de meeste bedrijven. 

Een op zes bedrijven (16%) heeft een of meerdere specifieke medewerkers die het duurzaamheidsbeleid 

van het bedrijf aansturen. Het gaat hierbij vooral over de grote bedrijven (71% bij +250 wn.) die beschikken 

over een duurzaamheidsmanager of een dienst corporate social responsability e.d.. Deze bedrijven doen ook 

vaak beroep op adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in de materie. Toch heeft ook 1 op 10 bedrijven vanaf 

20 wn. een specifiek iemand of team dat werkt rond duurzaamheid.  
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Engagement duurzaamheid vertrekt voor 1 op 2 bedrijven vanuit missie en  

waarden. 
Gevraagd naar de beweegredenen voor het engagement van hun bedrijf op vlak van duurzaamheid staat 

kostenbesparing buiten kijf als belangrijkste trigger. Minder verspilling en dus kosten van energie, water, 

materiaal, etc. is voor 3 op 4 van de bedrijven (74%) een belangrijke beweegreden. Daarmee blijkt de 

wortel duidelijk een pak hoger te scoren dan de stok. Hoewel verplichtingen en bijhorende handhaving 

vanuit regelgeving en vergunningen voor 43% van de bedrijven een beweegreden is, zullen overheden dus 

veel meer bereiken wanneer ze duurzaamheidsmaatregelen weten te koppelen aan kostenvoordelen voor 

bedrijven.  

 

Opvallend is echter dat het engagement inzake duurzaamheid voor heel veel bedrijven vertrekt van hun 

bedrijfsmissie en de waarden die ze hanteren. Niet minder dan de helft van alle bedrijven (50%) geeft de 

missie of waarden van het bedrijf als belangrijke beweegreden op. Bij  productiebedrijven en groothandel is 

dit zelfs 2 op 3 en bij bedrijven +100 wn. driekwart. Maar ook bij de kleinste bedrijven denkt 1 op 3 er zo 

over. Het persoonlijk belang dat meer en meer bedrijfsleiders aan het thema hechten (32%) ligt hiermee in 

het verlengde en zelfs sterker dan de druk van de bestuurskamer (15%; wel 49% bij grootste bedrijven).  

 

 
 

Ook het inspelen op klantenvraag en -trends blijkt met 34% een grote stimulans rond duurzaamheid en 

scoort hoger dan promotionele intenties bij consumenten (28%) of potentiële werknemers (18%) of 

marketingdoeleinden.  

 

2 op 3 Limburgse ondernemers (sterk) overtuigd van positieve impact van  

duurzaamheidsinspanningen van hun bedrijf op lange termijn.  
Slechts 10% van ondervraagde bedrijfsleiders acht 

dit (zeer) onwaarschijnlijk. 25% reageert neutraal 

op deze stelling, 65% is ervan (sterk) overtuigd. 

Ook hier zien nog hogere cijfers bij grotere 

bedrijven, productie- en groothandelsbedrijven. 
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Kwart bedrijfsleiders vindt dat zijn of haar bedrijf zich (nog) méér zou moeten 

inspannen om negatieve invloed op het milieu aan te pakken. 
Toch is nagenoeg een even groot deel (28%) van hen het daarmee (sterk) oneens. Bijna de helft reageert 

neutraal op deze stelling. Opvallend is dat grotere  M ’s veel meer overtuigd zijn van bijkomende 

inspanningen (38 à 45%), in scherp contrast tot de grootste bedrijven, waar bijna de helft deze stelling 

bestrijdt.  

 

Ook opmerkelijk is dat heel wat meer bedrijfsleiders (36%) wel vinden dat hun sector in het algemeen zich 

meer zou moeten inspannen om negatieve invloed op het milieu aan te pakken.   

 

  
 

 

Helft bedri fsleiders geïnteresseerd in programma’s om duurzaamheidsinspanningen 

van hun bedrijf nog te verbeteren. 
Bij grotere bedrijven is zo’n   op 3 van de bedrijfsleiders hierin geïnteresseerd en des te meer voor hun 

medewerkers.  

 

Ervaringsuitwisseling met andere ondernemers wordt veruit als het meest waardevol aanzien. 

 

Amper 7% van de bedrijven maakt gebruik van subsidies rond duurzaamheid 
Slechts 7% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf beroep doet op subsidieprogramma’s m.b.t. de 

ontwikkeling of toepassing van duurzaamheidsinitiatieven. Ook al zijn de initiatieven die voor subsidie in 

aanmerking komen wellicht niet altijd voor ieder bedrijf weggelegd of aan de orde, toch blijkt uit dit lage 

cijfer dat er nog veel werk aan de winkel is om (het erg diverse palet aan) ondersteuningsmaatregelen op 

vlak van ecologie en duurzaamheid beter kenbaar te maken. Bij de grote bedrijven (14 à 18%) en 

groothandel (26%) en productie (15%) is het gebruik van subsidies weliswaar wat groter, maar ook daar 

blijven allicht heel wat opportuniteiten onbenut.  

Sterk mee eens 9%

Eens 28%

Neutraal 46%

Oneens 17%

Sterk mee oneens 2%
NIET AKKOORD 18%

5. Ik vind dat mijn sector in het algemeen zich meer zou moeten 

inspannen om negatieve invloed op het milieu aan te pakken.

AKKOORD 36%
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