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Convenant 

Ambassadeurs van !MPACT Houten verklaren te werken aan duurzaamheid in 

Houtense samenleving tot en met 2025 

De Houtense samenleving kent een aantal specifieke vraagstukken waarvan de oplossing brede 

betrokkenheid vraagt van inwoners, overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bedrijven 

zijn bereid en in staat actief aan deze oplossingen bij te dragen en zelfs het voortouw te nemen. Via 

dit convenant verklaren de ondertekenaars aan deze doelen te zullen werken in elk geval tot en met 

2025. 

Bewustwording van de verantwoordelijkheid van hun impact op de lokale omgeving is bij een 

groeiende groep Houtense bedrijven (inclusief bedrijven uit de kleine kernen en in het buitengebied) 

aanwezig. Ook is er steeds meer besef dat de bedrijfsvoering in de toekomst andere, vernieuwende 

oplossingen vraagt, die aansluiten op de lokale omstandigheden. Met succes zijn in dit verband 

projecten gestart en is betrokkenheid gecreëerd en geïnitieerd door het bedrijfsleven. Denk hierbij 

aan het realiseren van lokale grote zonnedaken, energie besparen, elektrisch vervoer, energieopslag, 

circulair maken van afval, elektrisch transport, uitdragen van lokale voorbeeld-initiatieven en 

verbinden van organisaties, bijvoorbeeld met lokale coöperaties.  

Bij de keuze van inzet en prioritering van de middelen in dit kader dienen de volgende zaken te 
worden meegenomen voor de ondernemers die bij deze activiteiten betrokken zijn of worden: 
- hoe verhoogt dit de waarde voor hun klanten op de beste manier, en welke acties dragen het 
meeste bij? 
- hoe ondersteunen de activiteiten hun strategie en doelstellingen? 
- hoe worden kosten en opbrengsten zo gunstig mogelijk beïnvloed? 
 
Via aansluiting bij ondernemingsdoelen en vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 
kunnen ondernemers hun mogelijkheden inzetten om de maatschappelijke vraagstukken te helpen 
oplossen.  
 
De maatschappelijke vraagstukken zijn in een context te plaatsen van de SDGs (Sustainable 

Development Goals) zoals die door de VN zijn opgesteld. Deze tot 2030 geldende 17 doelen zijn: 
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De volgende Houtense vraagstukken passen als volgt in deze doelen structuur: 

• Gezinnen met een klein inkomen ondersteunen en versterken (ad 1) 

• Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan van gezonde voeding voorzien (ad 2) 

• Ongezond levende inwoners naar gezond gedrag begeleiden (ad 3) 

• Duurzaamheid in de school curricula doorvoeren (ad 4) 

• Verbinding van scholieren (Houtens en Wellant) via stages met het lokale bedrijfsleven  (ad 4) 

• Versterken en versnellen van de lokale duurzame energietransitie op daken en via reductie 

energieverbruik (ad 7 en 13) 

• Inwoners met kleine beurs mee laten doen met de energietransitie (ad 7) 

• Inwoners zonder werk (waarvan sommigen met afstand tot de arbeidsmarkt) weer aan het werk 

helpen (ad 8) 

• ZZP’ers ondersteunen in de ontwikkeling naar ondernemerschap (ad 8) 

• Bereikbaarheid van kantoren, zorgcentra en winkels verbeteren (ad 9) 

• Optimaliseren van de lokale goederen stromen, via minder kilometers en schoner vervoer (ad 11) 

• Circulair maken van bedrijfsafval (ad 12) 

• Bedrijfspanden omvormen naar woningen (ad 12) 

• Elektrisch vervoer en energieopslag stimuleren en faciliteren (ad 13) 

• Klimaatmaatregelen en adaptatie gericht op water en groen (ad 13) 

• Beter samenwerkende organisaties (ad 17) 

Het creëren van oplossingen voor deze vraagstukken vraagt samenwerking tussen meerdere partijen 

en dient over een langere termijn te worden gerealiseerd.  

Partijen en projecten in Houten waarmee samenwerking nodig en mogelijk is om aan deze 

vraagstukken te werken zijn onder meer: 

• De Voedselbank 

• Basisscholen en Middelbare scholen 

• Project Healthy Houten 

• Cooperatie Opgewekt Houten 

• Cooperatie Duurzaam Eiland 

• Project Zon op Grote Daken 

• Platform Maatschappelijk Ondernemen 

• Project Last Mile 

• Project Meet and Match 

• Project Houten on Stage 

• Project Groene Hub en Stadsdistributie 

• Werk in Houten 

• Ambassadeurs van !MPACT Houten en andere betrokken bedrijven 

• Van Houten & Co 

• Gemeente Houten 

• Ondernemend Houten (IKH, OKK, Winkeliersverenigingen) en haar leden 

• Economisch Platform Houten 

• Energietafel Houten 

• Duurzaamheidsfonds Houten 
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Door met deze partijen (en nog meer partijen) samen te werken aan de oplossingen wordt de kans 

op succes groter. Bovendien kan ook provinciaal en landelijk en op EU niveau ondersteuning (via 

kennisuitwisseling en subsidies) worden gezocht voor het concreet werken aan deze projecten die 

bijdragen aan SDG´s. 

Bedrijven spelen nu al een rol in het oplossen van deze vraagstukken en zijn via Ondernemend 

Houten en !MPACT Houten in staat en bereid deze rol te versterken. 

Daarnaast kan (en zal) de agenda van genoemde vraagstukken wijzigen omdat vraagstukken worden 

opgelost en andere nieuwe vraagstukken ontstaan. 

Hieronder genoemde bedrijven en organisaties zullen in elk geval in de periode tot en met 2025 zich 

inzetten om zich te verbinden aan minimaal één van bovengenoemde lokale vraagstukken om deze 

trachten op te lossen. Daarnaast (of mede daardoor) verbindt men zich hiermee aan het werken aan 

minimaal drie van de 17 SDG’s zoals te zien in bovenstaande figuur. 

Zij zullen hun keuzes expliciet maken en uitdragen om daarmee ook anderen te inspireren. 

Tijdens ambassadeursbijeenkomsten wordt de voortgang hierin geagendeerd, zodat men elkaar kan 

ondersteunen, motiveren en stimuleren. 

 

De ondertekenaars: 

Stichting Ondernemend Houten 

Stichting !mpact Houten 

Platform Maatschappelijk Ondernemen 

Gemeente Houten 

De ambassadeurs van Stichting !MPACT Houten  

(zie https://www.impacthouten.nl/ambassadeur/) 


