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1. Terugblik: wat is er na een jaar 
bereikt?!

2. Huidige STAVAZA en knelpunten

3. Evaluatie en vooruitblik

En wat is er nog nodig om een 
duurzame beweging verder op gang 
te brengen…… en te houden?
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TERUGBLIK: DIT IS ER BEREIKT
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Energie

CO2uitstoot BHZ in kaart

Maatregelen worden genomen 
(o.a. zonnepanelen en isolatie)

Verdere stappen naar 
CO2reductie

O.a. Vihamij, Caparis, Juro
Coating, Glashandel ‘t Fean, 
Proud Packaging, Metaprint, 
Accell, etc. 

Groen

Groenscans en ontwerpen

Planontwerp voor 
gemeenschappelijk groen

Realisatie groenhub

Samen

Visie voor energie, groen en 
samenwerking opgesteld

Projectorganisatie

Samenwerking met de 
gemeente en OKH

Groeiend netwerk van lokale 
leveranciers
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- Maatwerk oplossingen voor alle
ondernemers

- Gerichte aanpak autobranche

- Uitvoering groenplan, met park, 
boomstroken, en bomenhub

WAT EN WAAR!?!



HUIDIGE STAVAZA

Aandacht doet groeien: ondernemers zijn
steeds meer bereid en de vraag groeit

Deze (individuele) vraag komt sneller en 
sterker op gang dan vooraf verwacht

Over het algemeen een afwachtende en traditionele 
aanbodkant

Samenwerking en verbinding nodig om de beweging 
op gang te brengen
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KNELPUNTEN

− Netcongestie (grote beperking voor CO2reductie)

− Grondstofprijzen

− Levertijden (bijv. omvormers)

− Personeelstekort

− Onvoldoende capaciteit installateurs

− Afwachtende houding installateurs, leveranciers en adviseurs

− Versnippering van initiatieven en van verantwoordelijkheden bij 
overheid

− Sneeuwbaleffect blijft (vooralsnog) uit: evaluatie en herzien strategische 
koers
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Plan: ondernemers stimuleren, helpen en zelfredzaam maken. 
Vraag en aanbod (lokaal) beter bij elkaar brengen

Do: gezamenlijk met de ondernemers de visie en aanpak 
bepaald en uitgerold, aanbodkant ook geprobeerd te betrekken

Check: mooie beweging aan vraagkant, maar sneeuwbaleffect 
blijft uit. Focus (te) veel op vraagkant, aanbodkant beweegt 
weinig mee. Beweging (te) veel afhankelijk van onze energie

Act: herzien strategie en koers om de beweging breder en 
zelfstandiger te maken



NIEUWE STRATEGISCHE KOERS: VERBINDEN!

Inspireren, mobiliseren en committeren (lokale) aanbodkant

Samenwerking uitbreiden en intensiveren met o.a. OKH en 
gemeente

Werkgroepen oprichten met verschillende stakeholders (over 
o.a. energie, groen en samen) → verbinden!!

Input verzamelen bij stakeholders voor herzien koers
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Aanpak blijkt succesvol en zorgt al voor 
bredere bewustwording

Naast verbinden ook aan het verspreiden en 
opschalen, uitrol op:

- Bedrijventerrein Haskerveen

- Leeuwarderstraatweg Heerenveen

- Alle bedrijventerreinen van SNEEK

Kennisuitwisseling met Hemrik
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INPUT VERZAMELEN VOOR STRATEGISCHE KOERS

Zijn we reeds mee gestart en daar willen we ook 
jullie inzichten, expertise en ideeën bij gebruiken!

Wat zijn jullie eerste gedachten?!
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BEDANKT VOOR JULLIE 
AANDACHT!



13


