
MEA Kennissessie 
23 november 2021

Welkom !



Agenda MEA 23 november

➢ Opening & agenda 15.00 - 15.05 uur Jaap Rieter

➢ Welkomstwoord 15.05 - 15.15 uur  Gert-Jan Krabbendam 

➢ WML: Klimaatneutraal 15.15 - 15.35  uur Erwin de Bruin

➢ Maastricht Sustainability Institute 15.35 - 16.00 uur Annemarie van Zeijl
Joop de Kraker

➢ MSI-inzet:  eerste ideeën 16:00 - 16.10 uur Allen

➢ Encon: het belang van Duurzaam Beleid 16.10 - 16.35 uur Ad Verbaas

➢ Agenda & afsluiting 16.35 - 16.45 uur Jaap Rieter



MEA-welkomstwoord

Gert-Jan Krabbendam



WML Klimaatneutraal 

Erwin de Bruin - WML



WML KLIMAATNEUTRAAL
MEA bijeenkomst 23 november 2021

Erwin de Bruin



Ambitie WML = afspraak MEA

• Tegengaan klimaatverandering

• Ambitie (2014): klimaatneutraal in 2020

• 10% reductie CO2 voetafdruk

• Trias Energetica

• Reduceren

• Duurzaam opwekken

• Compenseren

• MEA ondertekend op 2 november 2015
• Provinciebrede inzet, doorvertaling Maastricht

• Reductie CO2

• Opwek duurzame energie







Resultaten 2013 - 2020

• Klimaatneutraal 2020: 

• Enige nuance…
• CO2 uitstoot in absolute zin gestegen - stijgende

watervraag

• Reductiedoelstelling in 2021 ruimschoots gehaald -
duurzame opwek

• Vervolg vanuit WML: Zuinig op Water
• Stimuleren waterbesparing bij klanten en in eigen 

processen

• Voorbeeld: waterscans bij grootzakelijke klanten



Klimaatbewustzijn

• ‘Nevendoel’ binnen programma

• Cruciaal voor lange termijn succes

• Soms in kleine dingen…
• Duurzaamheidsprijs

• Interne CO2 beprijzing

• Hoe dan? Soms helpt een blik van buiten
• Onderzoek Universiteit Maastricht naar

klimaatbewustzijn

• Studentenopdrachten: ‘sustainability 
assessments’
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Maastricht Sustainability Institute

Annemarie van Zeijl
Joop de Kraker



Integrated Sustainability
Projects

Joop de Kraker
Maastricht Sustainability Institute

23 november 2021



Integrated Sustainability Projects (ISP)

• Masteropleiding ‘Sustainability Science, Policy & Society’
• Projectvak ISP: ca. 12 weken, 50%  (maart-juni)
• Studententeams (4-6 pers.)
• 1 Docent-coach per team
• Echte opdrachtgevers, echte vraagstukken
• Gratis, soms vergoeding onkosten
• Engelstalig rapport



Integrated Sustainability Projects (ISP)

• ISP loopt al 10 jaar, ca. 80 projecten afgerond
• 2020+2021: grotendeels online uitgevoerd (COVID)
• Voorkeur voor lokale-regionale opdrachtgevers (direct contact)

• Overheden: gemeenten, provincie, ministeries
• Non-profit organisaties: LIOF, Groene Economie Limburg
• Bedrijven: Rabobank, Philips, Unilever, DSM, Sabic, Lubrizol

• Maastrichtse bedrijven?



Integrated Sustainability Projects (ISP)

• Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar

• Facilitair bedrijf UM
- Energie, afval, groen, mobiliteit

• WML
- Towards Sustainable Water Facilities at WML
- Sustainable Use of the Water Protection Area Heer-Vroendaa
- Reducing Water Loss

• Royal Mosa
- Transitioning towards circularity in the building industry

• Q-Park
- Car use, parking, and air quality in Maastricht



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Benadering duurzaamheidsvraagstukken in ISP

• Integraal:
- 3P  (people-planet-profit)

• Participatief: 
- meerdere stakeholders betrekken

• Gestructureerd:
- begin bij het probleem, niet bij de oplossing



Integrated Sustainability Projects (ISP)



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Defining the 
problem

• System analysis

• Actor analysis

Identifying 
solutions

• Visioning and backcasting

• Literature analysis and creative methods

Assessing
solutions

• Multi-criteria analysis

• Scenario analysis

Recommending 
actions

• Advice on strategy for decision maker

• Monitoring, evaluation & learning plan



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Defining the 
problem
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Recommending 
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Participatory
methods



Impact ISP project : type opdrachtgever

• Nieuwe inzichten (opdrachtgever, andere betrokkenen)
• Gezamenlijke visie & intentie (opdrachtgever en andere betrokkenen)
• Vervolgacties ondernomen
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Impact ISP project: Succesfactoren

• Contact studenten met opdrachtgever
• Betrekken van stakeholders
- Voor bedrijven meest kritische factor

• Kwaliteit van de gebruikte gegevens
• Context



Integrated Sustainability Projects (ISP)
VOORBEELD

Royal Mosa (2019):
Transitioning towards circularity in the building industry

The objective of the assessment was to identify options that could 
be used by Mosa to transition from a linear business model to a 
more circular one, in which their tiles are either being reused or 
recycled at the end of their lifecycle. 

This also connects to their aim for a C2C Gold certification. 



Integrated Sustainability Projects (ISP)
VOORBEELD - Royal Mosa (2019) 

- Defining the problem:
- 20 semi-structured interviews with businesses or actors involved in 

circular systems; unstructured interviews with different actors of the 
building industry at the fair “Building Holland”; desk research 

- Identifying possible solutions:
- brainstorming session; means-end diagram, explorative foresight 

scenario analysis based on current trends and future developments. 

- Assessing promising solutions:
- 7 solution options
- Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) with eight employees of Mosa

- Recommending a course of action:
- 3 possible business models for best solutions
- recommendations for further research, esp. their financial feasibility



Integrated Sustainability Projects (ISP)
VOORBEELD - Royal Mosa (2019) 



Integrated Sustainability Projects (ISP)
VOORBEELD - Royal Mosa (2019) 



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Van belang: proces

- Bereikbaar zijn voor reactie
- Studenten voorzien van belangrijke informatie
- Studenten ondersteunen bij betrekken van stakeholders
- Studenten vrij laten



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Van belang: onderwerp

- Niet al te controversieel
- Niet al te technisch
- Niet al te simpel
- Niet al te omvangrijk



Integrated Sustainability Projects (ISP)

Praktische informatie

• Opdracht vaststellen in interactie met docenten:
- Deadline opdrachtbeschrijving 15 februari 2022

• Minimale contactmomenten studententeam: 
- Startbijeenkomst (begin maart)
- Bespreking projectplan (april)
- Voortgang uitvoering (begin mei)
- Eindpresentatie (begin juni)

• Contact docent UM:
- Donné Wagemans, d.wagemans@maastrichuniversity.nl



Bedankt voor uw aandacht!



Eerste ideeën m.b.t. ‘sustainability assessments’

Jaap Rieter & Allen



Mogelijke duurzame onderzoeksopdrachten

➢ Eerste ideeën m.b.t. het inzetten van MSI-
studenten voor een “sustainability
assessment” binnen uw bedrijf 

➢ Waar heeft u (uw bedrijf) behoefte aan ?

➢ Naar welk duurzaam thema kunnen MSI 
studenten onderzoek bij u doen ?



Het belang van Duurzaam Beleid

Ad Verbaas - Encon



MEA - KENNISSESSIE

Het belang van duurzaam beleid

23 november 2021

Ad Verbaas



Encon:

- Onafhankelijke 
energieregisseur

- Specialist in technisch en 
organisatorisch complexe 
trajecten om CO2 te 
reduceren, 

- CO2  Besparingspartner 
voor industriële bedrijven



Wat is de noodzaak



• Sinds de industriële revolutie is de wereld met 1 graad opgewarmd. Gevolg:
•Weerextremen
• Stijgende zeespiegels
• Afnemend poolijs
• Etc.

• Fit for 55 en de nieuwe afspraken die er aankomen moeten er voor zorgen dat wij 
de verdere opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. 

Noodzaak tot verandering



• Een greep uit de maatregelen die staan te gebeuren. Fit for 55

• ETS wordt aangescherpt. De lat komt lager te liggen. Stoot je meer uit dan 
waar je emissierechten voor hebt? Dan moet je die rechten kopen van 
bedrijven die emissierechten over hebben. 
• Per lidstaat worden emissiedoelstellingen geformuleerd voor 2030
• Nieuw belastingsysteem voor energie. Degressieve belastingschijven zijn 

volgens Europees recht niet toegestaan.

• De belastinggrondslag wordt niet meer gebaseerd op volume maar op 
(energie)inhoud en het milieueffect. (Energie met duurzame herkomst wordt 
minder zwaar belast dan “grijze” energie)

Wat staat er te gebeuren (1/2)



• Een greep uit de maatregelen die staan te gebeuren. Fit for 55

• Industrie moet per jaar 1,1% meer hernieuwbare energie gebruiken
• Stimulering van het gebruik van waterstof
• Transmissie systeembeheerders moeten hun netten efficiënter maken. 

Wat staat er te gebeuren (2/2)



1. Welke eisen, op het gebied van CO2-reductie, verwachten jullie van jullie 
toekomstige afnemers?

2. Welke ontwikkelingen zien jullie plaatsvinden bij jullie concurrenten?

3. Wat is jullie bestaansrecht als organisatie op het moment dat jullie 
onvoldoende stappen maken op het vlak van CO2-reductie?

Discussie



De aanpak



Beschouw CO2-reductie hetzelfde als veiligheid. 

Veiligheid op het werk is iets dat je gewoon doet. Op veiligheidsmaatregelen 
bereken je ook geen ROI

Aanpak



Van Weten naar Willen naar Doen

•Mensen zijn meer bereid om mee te werken aan 
verandering als ze de goed begrijpen waarom ze het 
doen. 

•Mensen blijven meer gemotiveerd om verandering in 
gedrag vol te blijven houden als ze zien wat de 
resultaten zijn.

• Er moet ruimte zijn om verandering door te voeren, in 
budgetten en tijd.

• Stimulering vanuit de omgeving helpt. 

Aanpak - randvoorwaarden

Doen

Willen

Weten



• Zoek een methode die past bij je organisatiecultuur
•Werken jullie heel hiërarchisch of bottom-up? 
• Bepaal wie je betrokken moeten worden bij de besluitvorming en wie 

mandaat moeten verlenen. Betrokkenheid en mandaat vanuit de directie is 
altijd nodig. Leg daar dus je beleid en doelstellingen vast

Aanpak – waar begin je?



Route naar CO2 reductie – (1/4)

Betrokkenheid

• Welke personen binnen je organisatie vinden dit onderwerp belangrijk?

• Wie hebben baat bij de CO2-reductie (denk aan wie heeft welke verantwoordelijkheden of aan wie moet je 
verantwoording afleggen?)

Mandaat

• Welk mandaat heb je nodig voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen? Wie zijn de uiteindelijke 
beslissers?

Stakeholders

• Wie zijn de stakeholders in dit proces? Welke (toekomstige) wensen of zelfs eisen hebben afnemers, 
aandeelhouders, de omgeving (gemeente, omwonenden, etc.). 



Route naar CO2 reductie – (2/4)

0-meting

• Bepaal waar je nu staat in je bedrijfsvoering ten opzichte van 55% CO2 reductie in 2030. 

• Welke informatie is er al over energiegebruik en CO2-reductie over jouw onderneming?

• Indien geen informatie voorhanden is dan is het raadzaam een energieonderzoek uit te voeren

Doelstellingen

• Leg doelstellingen vast op directieniveau. Maak deze SMART. 

• Betrek alle lagen uit de organisatie bij het bepalen van doelstellingen (als dit past bij de organisatiecultuur)

Beleid

• Maak beleid op het vlak van verduurzaming (Inkoop, transport, kantinebeleid, bijeenkomsten of feestjes, etc).

• Benoem kaders waarbinnen beslissingen genomen moeten worden



Route naar CO2 reductie – (3/4)

Verant-
woordelijkheden

• Benoem taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Wie is verantwoordelijke voor welke doelen 

• Wie rapporteert aan wie en op welke momenten?

Stappenplan

• Bepaal welke doelstellingen haalbaar zijn en de grootste bijdragen kunnen leveren aan de doelstellingen

• Betrek medewerkers bij het bepalen van de stappen

• Omarm initiatieven vanuit het bedrijf

Budgetten

• Leg korte en lange termijn budgetten vast

• Als er beoordeeld moet worden op terugverdientijden, denk na over wat deze investering jullie over 5-8 jaar 
waard is



Route naar CO2 reductie – (4/4)

Stuurinformati
e

• Bepaal wie welke stuurinformatie nodig heeft. 

• Definieer KPI’s

• Maak ook kleine initiatieven zichtbaar: Onthoudt, door kennis over de impact van hun gedrag blijven mensen 
gemotiveerd

Gedrag

• Zorg voor bewustwording bij medewerkers

• Organiseer initiatieven

• Laat vooruitgang zien

Monitoring

• Meten, terugkoppelen en bijsturen

• Overweeg of het voor jouw organisatie interessant is om het duurzaamheidsbeleid op te hangen aan een 
kapstok zoals ISO 50.001 



Encon Circle



Referenties



1. Welke eisen, op het gebied van CO2-reductie, verwachten jullie van jullie 
toekomstige afnemers?

2. Welke ontwikkelingen zien jullie plaatsvinden bij jullie concurrenten?

3. Wat is jullie bestaansrecht als organisatie op het moment dat jullie 
onvoldoende stappen maken op het vlak van CO2-reductie?

Discussie



SAMEN MET ONZE KLANTEN 

REALISEREN WE ELKE DAG MEER IMPACT





Agenda & afsluiting

Jaap Rieter



Agenda MEA 2022

➢MEA-kennissessie Q1-2022 donderdag 24 februari

➢MEA-kennissessie Q2-2022 medio mei 

➢MEA-kennissessie Q3-2022 eind september

➢MEA-kennissessie Q4-2022 eind november



Dank voor jullie deelname !
&

tot ziens in 2022 bij de 
volgende MEA-kennissessie op 

donderdag 
24 februari




