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Je wilt verduurzamen, maar hebt je 
handen vol aan het runnen van je 
dagelijkse business. Of je wilt extra 
stappen maken, maar weet niet hoe. 
Welke slimme oplossingen kun je 
inzetten voor het omschakelen met 
je bedrijf? Energie expert Cas Stork 
helpt je in vijf praktische stappen, om 
tot wel 30% te kunnen besparen op je 
energierekening.

Ondernemers zijn om!
Omschakelen staat bij ondernemers hoog op de agenda. Dat blijkt uit onderzoek van Markteffect 
onder ruim 100 bedrijven: 

•  Bijna driekwart (74%) geeft aan bewust bezig te 
zijn met duurzaam ondernemen. Ongeveer een vijfde 
(18%) zou dit graag willen, maar is nog niet tot actie 
overgegaan. 

•  De voornaamste reden voor omschakelen is de 
verantwoordelijkheid voor een beter milieu (71%). 
Natasja  Jongenotter, manager van het Ronald 
McDonald Huis in Rotterdam: “We willen onze ver-
antwoordelijkheid nemen in de klimaatproblematiek 
en de aarde weer een beetje gezonder maken.”

•  Ook kostenbesparing speelt voor veel ondernemers 
(51%) een rol. Bedrijven kunnen zonder grote investe-
ringen minstens 7% op de energierekening  besparen, 
aldus energie expert Cas Stork. Bij het Ronald 
 McDonald Huis is de besparing zelfs groter. “Dank-
zij nieuwe maatregelen gaan we jaarlijks € 7.000 
besparen op een energierekening van € 21.000 (ruim 
33%). Een behoorlijk bedrag”, zegt Jongenotter. 

•  Imagoverbetering is ook vaak een beweegreden. 
Bijna driekwart van de ondernemers (74%) geeft 
aan dat een duurzaam imago positief bijdraagt aan 
het beeld dat klanten hebben van de organisatie. 
Leen Schakelaar van verpakkingsbedrijf ‘Scherp in 
Packaging’: “Het innoveren op duurzaamheid levert 
uiteindelijk meer klanten op. Het motiveert klanten 
om bij ons te kopen, want het afnemen van onze 
duurzame producten bezorgt hen uiteindelijk ook 
een beter imago.”

•  Hoe zit het met de ondernemers die (nog) niet duur-
zaam ondernemen? Voor hen is naast kostenbe-
sparing, wet- en regelgeving (57%) een belangrijke 
drijfveer om toch om te schakelen. Veel bedrijven 
krijgen met de energie besparingsplicht te maken. 
Als je jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas verbruikt, ben je verplicht om 
energiebesparende maatregelen te nemen. Sinds 
1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebe-
sparing. Dat betekent dat je aan de overheid moet 
rapporteren welke energiebesparende maatregelen 
je hebt uitgevoerd. 

•  De helft van de ondernemers zegt geïnteresseerd 
te zijn in een vast aanspreekpunt voor vragen en 
advies rond energieverbruik en besparingen.

•  Ondernemers die zich bezighouden met duurzaam 
ondernemen noemen het vaakst dat ze maatregelen 
nemen om duurzaam om te gaan met energie (74%) 
of ‘afval zoveel mogelijk beperken’ (71%).

Redenen genoeg dus om om te schakelen. 
Maar welke stappen kun je uitvoeren om slim 
en (kosten) efficiënt te verduurzamen? Energie 
expert Cas Stork helpt je vooruit.
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Slim verduurzamen in 5 stappen
Waar begin je met verduurzamen? Er zijn verschillen-
de manieren om energie te besparen. Uiteraard zijn 
het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen goede 
investeringen voor de lange termijn. Maar je kunt ook 
beginnen met het plukken van laaghangend fruit. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat je alleen gebruikt wat 
je echt nodig hebt. Stop het geld dat je daarmee be-
spaart in maatregelen die een investering vergen. Je 
kunt een pakket aan maatregelen nemen dat binnen 
vijf jaar rendement oplevert. Denk aan het plaatsen 
van led-verlichting. Hierbij een stappenplan:

Stap 1:  Breng je energieverbruik in kaart
Hoeveel gas en elektra gebruik je tijdens- en vooral buiten 
openingstijden en in het weekend? Om dat in kaart te bren-
gen kun je tools gebruiken waarmee je in één oogopslag 
kunt zien hoe je energieverbruik er per dag uitziet. Je kunt 
het verbruik analyseren en kijken waar je kunt besparen. 

Stap 2:  Pluk het laaghangend fruit
Neem eerst maatregelen die geen geld kosten. Een energie 
expert kan je helpen deze maatregelen te inventariseren. 
Zorg ervoor dat apparatuur en verlichting waar mogelijk 
buiten openingstijden zijn uitgeschakeld. Stel de verwar-
ming zo in dat deze alleen brandt als er mensen in de 
ruimte(s) zijn. 

 Kijk ook naar inactieve computersystemen. Bij veel be-
drijven draaien computers dag en nacht, ook  wanneer dat 
niet nodig is. Computers kunnen handmatig in de slaap-
stand worden gezet, maar je kunt ze ook zo instellen dat 
ze in de slaapstand schieten na inactiviteit gedurende een 
vooraf ingesteld aantal minuten. Dit zijn simpele, effectie-
ve maatregelen die vaak geen investering vergen. Maar ze 
worden vaak over het hoofd gezien. 
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Stap 3:   Ga op zoek naar verborgen energieslurpers
 Verschillende energieslurpers blijven bij veel bedrijven onder de radar. Voorbeeld 
daarvan is de ventilatie in kantoorpanden. Een ventilatiesysteem zorgt er in de 
winter voor dat warme lucht naar buiten stroomt en koude lucht naar binnen. Dit 
onttrekt dus warmte aan je pand. De ventilatie verbruikt bovendien  elektriciteit. 
Tot tientallen procenten van het warmteverlies in gebouwen is te wijten aan de 
ventilatie. Zorg ervoor dat je het systeem zo instelt dat de ventilatie buiten ope-
ningstijden uitschakelt. 

 Nog een (kleinere) slimme besparing: het isoleren van verwarmingsleidingen 
en koppelstukken. De verwarmingsbuizen verplaatsen water van 80 graden en 
kunnen dus behoorlijk warm worden. Dat zorgt voor veel warmteverlies. Als je 
de cv-ruimte inloopt en voelt dat het warm is, weet je dat er werk aan de winkel 
is. Isoleer de warmteleidingen, met als gevolg dat de ketel minder hard hoeft te 
werken om je pand warm te stoken. 

 Last but not least is je personeel vaak een energieslurper. Laat medewerkers 
weten dat energiebesparing binnen je bedrijf een speerpunt is. Probeer het gedrag 
van je medewerkers ook positief te sturen. Medewerkers zetten bijvoorbeeld 
vaak standaard bij binnenkomst op kantoor alle lampen aan. Het energieverbruik 
kan worden teruggedrongen als ze enkel in de bemande ruimtes de lichten aanzet-
ten. Label de lichtknoppen, zodat je personeel weet welke lichtgroepen ze in- of 
uitschakelen. Zo kunnen medewerkers er bewuster mee omgaan.

Stap 4:   Investeer in kostenefficiënte maatregelen
 Reserveer een budget of investeer de bespaarde kosten van de ‘gratis’ maatre-
gelen in extra energiebesparende maatregelen. Als je een beperkt budget hebt, 
begin je uiteraard met de minder grote investeringen. Denk aan het verbeteren 
van verwarming of vervangen van tl-verlichting voor led. Dat zijn maatregelen 
die zich binnen een paar jaar terugverdienen. Het vervangen van gloeilampen voor 
led-verlichting verdient zichzelf binnen 10 maanden terug (led- voor tl-verlichting 
5 jaar). Voor het plaatsen van bewegingssensoren op verlichting geldt, mits in 
ruimtes met meerdere lichtpunten die soms uren branden, een terugverdientijd 
van 2 jaar. 

Stap 5:   Stem de grote investeringen af op je meerjarig onderhoudsplan
 Het geld voor investeringen zoals het aanbrengen van extra isolatie of een 
nieuwe ketel heb je allicht niet zomaar op de plank liggen. Maar elke ketel moet 
worden vervangen en elk dak is op den duur toe aan een onderhoudsbeurt. Sluit 
daarom met je duurzame investering aan op een natuurlijk vervangingsmoment. 
Heb je onderhoud gepland van je bedrijfspand? Grijp die momenten aan om in 
duurzaamheid te investeren.



Aan de slag! 
De Eneco EnergieCoach helpt je om 
te voldoen aan de informatieplicht 
die hoort bij de Wet milieubeheer. Je 
krijgt 24/7 inzicht in de maatregelen 
die voor jou financieel interessant of 
wettelijk verplicht zijn. Het online 
dashboard is een erkend energie-
registratie- en bewakingssysteem.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Onze adviseur komt langs om je pand te 
scannen.

De adviseur vindt vaak mogelijkheden die 
direct doorgevoerd kunnen worden.

Via het online dashboard volg je 24/7 het
energieverbruik in jouw pand.

Via het online dashboard krijg je inzicht in de 
maatregelen die voor jou wettelijk verplicht 
(basis) of financieel interessant (extra bij 
plus) zijn.

Via het online dashboard zie je de 
terugverdientijd en gerealiseerde besparing.
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Terugverdientijd energiebesparende 
maatregelen
Direct:
•  Verlichting en apparatuur buiten openingstijden 

uitschakelen
•  Verwarming alleen aan tijdens kantoortijden en in 

ruimtes die worden gebruikt
• (Winkel-)deuren dichthouden
• Computersystemen in de slaapstand zetten
•  Personeel bewustmaken van noodzaak energie-

besparing

Binnen 1 jaar
•  Opnieuw instellen ventilatie  

(afhankelijk van systeem)
•  Gloeilampen vervangen voor led lampen  

(10 maanden)
•  Aanbrengen leidingisolatie verwarming  

(10 maanden)
•  Kieren en naden bedrijfspand dichten  

(1 jaar)

Binnen 5 jaar
•  Aanbrengen bewegingssensoren verlichting  

(2 jaar)
•  Spouwmuur bedrijfspand isoleren  

(4 jaar)
•  Tl lampen vervangen voor led lampen  

(3 tot 5 jaar)

Binnen 10 jaar
•  Plaatsen zonneboiler  

(6 jaar)
•  Plaatsen zonnepanelen  

(7 jaar)
•  Vervangen enkel glas voor HR++ glas  

(8 jaar)

Druk met je dagelijkse business? 
Overweeg advies van een energie expert
Bij veel bedrijven wordt het facilitair management ‘erbij 
gedaan’. De ondernemer houdt zich vooral bezig met het 
runnen van de dagelijkse business. Een energie expert 
kan binnen een paar uur een scan van je bedrijf maken 
en een plan opstellen om met slimme maat regelen te 
verduurzamen.

De energie expert kan je vervolgens helpen met het 
monitoren van je energieverbruik. Bijvoorbeeld door 
periodiek het verbruik door te nemen en de vorderingen 
rond energiebesparing met je te bespreken, aan de 
hand van het online dashboard van de EnergieCoach. 
De expert zorgt er ook voor dat je voldoet aan de infor-
matieplicht, brengt je op de hoogte van nieuwe wetge-
ving en kan je helpen om over te stappen naar groene 
energie. Omdat de expert kennis van zaken heeft, 
hoef je niet bang te zijn dat je (nieuwe) regelgeving of 
besparingskansen over het hoofd zien. Je hebt met 
een expert kortweg iemand die je volledig ontzorgt op 
energievlak.

Ondernemer Nathalie Damen van Havenpaleis en 
Vispaleis Scheveningen onderstreept de meerwaarde 
van een energie expert: “We hebben op zijn advies bij-
voorbeeld de gasontladingslampen in het trappengat 
vervangen voor led en de leidingen onder de cv-ketel 
geïsoleerd voordat ze in de vloer gaan. Aan dat soort 
besparingstips hadden we zelf nooit gedacht.”

Je hebt maatregelen getroffen, hoe 
houd je het overzicht?
Het online dashboard van de EnergieCoach brengt in 
kaart hoeveel energie én hoeveel euro’s je sinds het 
nemen van maatregelen hebt bespaard. Dit kun je 
vervolgens weer naar je klanten, aandeelhouders of 
investeerders communiceren. De EnergieCoach helpt 
je verder vinger aan de pols te houden. Hebben we de 
verwarming goed ingesteld en zien we dat terug in de 
data?

Bron: klimaatplein.com

https://www.klimaatplein.com/
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Hoe voldoe je aan de energie besparings- 
en informatieplicht?

Cas Stork van EnergiePartners helpt 
bedrijven omschakelen als energie expert 
voor Eneco. EnergiePartners geeft advies 
over energiebesparing aan het midden- en 
kleinbedrijf.

Als je jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas verbruikt, ben je dus verplicht om 
energiebesparende maatregelen te nemen. De overheid 
zit er flink bovenop. Controleurs kunnen bij je bedrijf 
langskomen om te bekijken of je voldoet aan de bespa-
ringsplicht. Bovendien moet je sinds juli 2019 elke vier 
jaar een actieplan indienen bij de overheid om te laten 
zien wat je doet en wat je gaat doen aan duurzaam-
heid. 

Met een terugverdientijd tot vijf jaar zijn maatregelen 
verplicht om te nemen. Om het je wat makkelijker te 
maken heeft de overheid een lijst ‘Erkende Maatregelen’ 
uitgebracht. Dit is per branche (19 in totaal) een lijst met 
maatregelen die voor elk bedrijf in die branche binnen 
vijf jaar terug te verdienen zijn en daardoor verplicht. Zo 
hoef je zelf niet telkens een energieonderzoek te laten 
doen. Je geeft aan in welke branche je valt en  vervolgens 
per Erkende Maatregel of je deze wel of niet hebt 
uitgevoerd en waarom.

In het online dashboard van de EnergieCoach staat 
een actieplanner waarin je al je acties voor nu en de 
toekomst kunt bijhouden. Een uitdraai daarvan kun je 
indienen bij de overheid. Als je een energie expert van 
Eneco hebt ingeschakeld, doet deze dat uiteraard voor 
jou. Bij een bezoek van een controleur aan je bedrijf 
moet je kunnen aantonen wat voor maatregelen je hebt 
genomen en wat je plannen zijn. Met alle vormen van de 
EnergieCoach voldoe je aan de informatieplicht.


