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Achtergrond
Periodiek onderzoek naar duurzaam ondernemen*. Dit is de zevende meting.
Ondervraagd zijn spelmakers (directeuren, managers, CSR officers en andere
beleidsverantwoordelijken) werkzaam binnen onder meer de financiële
dienstverlening, industrie, zakelijke dienstverlening en overheid/not for profit.
Bij de zevende meting (februari 2010) zijn er in totaal 179 completes. Het
veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 17 en 26 februari 2010. Het onderzoek
is uitgevoerd door Motivaction. Deze rapportage betreft enkel het variabele
deel van het onderzoek over de gemeenteraadsverkiezingen en de rol van
gemeenten bij duurzaamheid.
* Om aan te duiden dat men naast financiële winst ook aandacht heeft voor andere waarden

zoals mensen en milieu bij het ondernemen worden verschillende termen gebruikt; Corporate
(Social) Responsibility, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, of de
zogenaamde triple P-benadering van People, Planet en Profit. In deze presentatie hanteert PwC
het begrip duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen en de gemeenteraadsverkiezingen

Vestigingsgemeenten spelen grootste voortrekkers rol bij milieubeleid en
handhaving.
Op welke gebieden speelt uw vestigingsgemeente een voortrekkersrol?
(n=179)
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Vestigingsgemeenten zouden grotere rol moeten spelen op het gebied van
duurzaam vestigingsklimaat, bouwen en beheer.
Op welke gebieden zouden vestigingsgemeentes een voortrekkersrol
moeten spelen? (n=179)
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Grote discrepantie tussen wat duurzame ondernemers verwachten en wat
gemeenten daadwerkelijk doen: vooral m.b.t. duurzaam vestigingsbeleid,
bouwen en beheer en bedrijfs- en publieksvoorlichting.
Waar zit de discrepantie tussen de verwachte en daadwerkelijke voortrekkersrol
van vestigingsgemeenten. (n=179)
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Duurzame ondernemers omarmen verplichtingen, bedrijvenloketten en
duurzaamheidleningen tegen lage rente
In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=179)

Gemeenten spelen een cruciale rol bij het inrichten van een duurzame
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Maar ze staan kritisch tegenover de huidige rol van gemeenten…

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=179)
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… en er is weinig samenwerking tussen gemeenten met bedrijven en
woningcorporaties.
In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? (n=179)
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