
Vol vertrouwen aan de slag met energie besparen
Energiebeheer
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Internationale klimaatafspraken stellen dat  
gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn. 
Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat  
utiliteitsgebouwen met een kantoorfunctie vanaf  
1 januari 2023 minimaal over energielabel C dienen 
te beschikken. Dit stelt organisaties en  
kantoor  eigenaren voor een grote, maar haalbare, 
uitdaging. Met behulp van efficiënt energiebeheer 
– energiebesparende maatregelen die worden  
genomen nadat er met energiemonitoring inzicht is  
verkregen in het energiegebruik – kunnen  
organisaties hun CO2-uitstoot omlaag brengen en 

effectief energie besparen. In dit whitepaper – het 
vervolg op het whitepaper ‘Energiemonitoring, de 
eerste stap voor organisaties om te verduurzamen’ 
en het laatste deel van het tweeluik over  
energiebeheer- en management – lichten we het 
begrip energiebeheer toe, geven we voorbeelden 
van energiebesparende maatregelen en leggen we 
uit wat ervoor nodig is om energie te besparen en 
de besparingen te borgen binnen uw organisatie. 

Hoe energie besparen een vast onderdeel 
wordt van uw bedrijfsvoering 
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Waarom energiebeheer?
 
•  Een energiezuinig gebouw draagt bij aan de 

noodzakelijke transitie naar een duurzamere we-
reld waarin minder energieverspilling plaatsvindt,  
minder fossiele brandstoffen nodig zijn en de  
uitstoot van CO2 en andere schadelijke  
broeikasgassen wordt teruggebracht.

 
•  Met inzicht in en het beheersen van het energie-

gebruik kunnen organisaties hun energiekosten 
fors omlaag brengen.

•  Met het energieakkoord verplicht de overheid  
onder meer kantoren, zorginstellingen en  
onderwijsinstellingen om een Energieregistratie- 
en Bewakingssysteem (EBS) in te voeren dat  
bedrijven helpt hun energiegebruik te beheren. 
Daarnaast dienen alle kantoren in 2023 minimaal 
te beschikken over een energielabel C.

•  Het treffen van energiebesparende maatregelen 
heeft in veel gevallen een positief effect op het  
binnenklimaat van een kantoorgebouw. Uit  
studies blijkt dat een comfortabel leef- en  
werkklimaat de algemene prestaties van  
medewerkers bevordert. Een goede temperatuur 
(niet te warm, niet te koud) kan potentieel al tot 
een productiviteitsstijging van 2,5 procent leiden. 
(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den 
Haag/Heerlen 2-1-2017 – gemiddelde bedrijfskosten 
voor branches J & N – 2014).

 
 
Wat is energiebeheer?

Energiebeheer is de manier waarop organisaties 
hun energiegebruik en -kosten actief kunnen  
beheren en beheersen. Energiebeheer bestaat uit 
twee soorten activiteiten die onlosmakelijk met  
elkaar verbonden zijn, te weten:

   1. Inzicht verkrijgen
   Het beheer van energiegebruik en  
   kosten (o.a. energiemonitoring).

   2. Technische maatregelen
   Energiebesparende maatregelen  
   en technische optimalisaties van  
   gebouwen en installaties.

Energiebeheer begint met energiemonitoring
Energiemonitoring – het verzamelen van data over 
het energiegebruik van het gebouw en de  
gebruikers in het gebouw – is het (sinds 1 januari 
2018 voor utiliteitsgebouwen wettelijk verplichte) 
startpunt van het energiebeheer. Door data te  
analyseren kunnen patronen herkend worden  
en besparingsmogelijkheden geïdentificeerd.  
Organisaties krijgen zo inzicht in hun energie-
gebruik, de besparingsmogelijkheden van het  
gebouw en de verschillende (deel)processen, en de 
meest effectieve manier om deze besparingen te 
realiseren. Hoe hoger het gebruik, hoe groter de 
kans en mogelijkheden voor uw organisatie om te 
besparen op energiekosten en CO2-uitstoot.  
(Zie ook het eerder verschenen whitepaper  
‘Energiemonitoring, de eerste stap voor organisaties 
om te verduurzamen’.)

Een energieadviseur ondersteund door een  
technisch specialist kan helpen bij het maken van  
berekeningen om de haalbaarheid van besparin-
gen zichtbaar te maken, te rapporteren en uiteinde-
lijk te realiseren.



4

Technische aanpassingen
Om de verwachte energiebesparingen daadwer-
kelijk te realiseren zullen organisaties maatregelen 
moeten treffen. Good housekeeping (GHK) is een 
logische eerste stap. 

 
Met good housekeeping worden technische  
maatregelen en optimalisaties bedoeld die  
eenvoudig en zonder hoge investeringskosten zijn 
door te voeren en waarmee al snel energie kan 
worden bespaard. Een voorbeeld van een  
zogenoemde quick win is het goed afstellen van de 
installaties. 

Vervolgens kunnen door middel van asset-
aanpassingen grotere besparingen worden  
gerealiseerd. Deze technische maatregelen leiden 
eveneens tot een effectiever gebruik van een  
gebouw en helpen organisaties om stapsgewijs te 
voldoen aan de wettelijk verplichte energienormen: 
energielabel C in 2023, label A in 2030.

Energiemonitoring- en beheersysteem 
koppelen aan een gebouwbeheersysteem
Het hoogste niveau bereiken organisaties door 
een energiemonitoring- en beheersysteem te  
koppelen aan een gebouwbeheersysteem. Met als 
resultaat: maximaal invloed uitoefenen op een  
optimaal comfort voor de gebruikers van het  
gebouw en maximale energiebesparing.
 
Het gebouw comfort, gebouw functioneren en 
energiegebruik worden structureel gemonitord, 
zowel energetisch als functioneel, volgens een 
vastgestelde cyclus. Zo kan het effect van de  
gerealiseerde energiebesparingsmogelijkheden 
zichtbaar worden gemaakt en kan verdere  
verduurzaming binnen een organisatie worden  
geborgd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de slag met  
energiebesparende  
maatregelen

Als met behulp van energiemonitoring de energie-
besparingspotentie is gesignaleerd geeft een 
energieanalyse – de volgende stap van energie-
beheer – meer inzicht waar in het gebouw zich dat 
potentieel bevindt. De analyse levert allereerst 
good housekeeping (GHK) maatregelen op met 
een geringe investering (quick wins). Tevens wordt 
duidelijk welke (grotere) investeringen nodig zijn en 
welke maatregelen vragen om nader onderzoek 
en/of modificaties. De analyse maakt ook duidelijk 
welke stappen leiden tot een hoger energielabel. 
Met het doorvoeren van de GHK-maatregelen  
kunnen de eerste kosten van de implementatie  
van een energiemonitoringsysteem (geheel of  
gedeeltelijk) worden gecompenseerd. 

In gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever 
en de technisch dienstverlener wordt bepaald wat 
de beste maatregelen zijn voor de organisatie 
(maatwerk) en in welke volgorde ze het beste  
kunnen worden toegepast. Voorbeelden van  
energiebesparende maatregelen zijn:
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Quick wins (GHK-maatregelen)
Er is vaak ‘laaghangend fruit’, maatregelen  
waarmee organisaties met minimale investeringen 
meteen al grote slagen kunnen maken. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

•  Het juist instellen van schakeltijden en  
gewenste waarden van comfortregelingen en 
het uitschakelen van systemen als ze niet actief 
hoeven te zijn,

•  het juist instellen van voorwaardelijke schakelingen 
als koel- en stooklijnen, koel- en stookgrenzen,

•  het goed afstellen van installaties en apparatuur 
inclusief energie-omzetting, zoals CV-ketels en 
koelmachines, maar ook warmtepompen en 
WKO-systemen,

•  het goed afstellen van installaties waardoor 
energiestromen in de juiste richting en hoeveel-
heden worden verdeeld en gebruikt,

•  het vervangen van energieslurpende installatie-
onderdelen, zoals lampen (door energiezuinige 
ledverlichting), 

• het verwijderen van overbodige apparaten, 
•  het controleren van de energiefacturen (op  

gebruikspieken of afwijkende energiepatronen) 
en op basis hiervan maatregelen nemen of  
bijstellen. 

 
Deze quick wins zijn vaak eenvoudig te realiseren 
en kunnen tot wel twintig procent aan energie-
besparing opleveren. Jaar in jaar uit. En dit alles 
zonder in te leveren op comfort. 

Grotere investeringen
Naast ‘laaghangend fruit’ zijn er ook maatregelen 
die wél een investering vereisen. Voorbeelden 
hiervan zijn:

•  het repareren of vervangen van kapotte of slecht 
functionerende onderdelen (bijvoorbeeld een 
voorschakel apparaat van een kapotte, conven-
tionele Tl-buis gebruikt toch stroom zonder dat 
het licht brandt),

•  het vervangen van economisch afgeschreven  
apparatuur door energie-efficiëntere typen met 
verbeterde technieken (bijvoorbeeld een ener-
giezuinige circulatiepomp),

•  een energetisch efficiënter concept ter vervanging 
van economisch afgeschreven apparatuur  
(bijvoorbeeld de installatie van energieterug-
winning-apparatuur),

•  technieken om gedragsmaatregelen technisch 
te ondersteunen (bijvoorbeeld lichtschakeling 
via aanwezigheidsdetectie).
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Do
Het uitvoeren van geplande acties, zoals 
bijvoorbeeld het kiezen van voor de  
organisatie geschikte energiemanage-
ment hardware en software.

Check
Het realtime monitoren van het energie-
gebruik en het controleren en analyseren 
van de datagegevens: zijn de voorgeno-
men acties volgens plan uitgevoerd en is 
hiermee het beoogde resultaat bereikt?

Act
Het bijsturen of bijstellen van de  
uitvoering of plannen naar aanleiding van 
de checkresultaten.

Plan
Het definiëren van (besparings)doel- 
stellingen als onderdeel van de  
middellange en lange termijn duurzaam-
heidsambitie (visie) van de organisatie.

Energiebeheer borgen binnen de organisatie
PDCA-cyclus
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO NL) heeft een handig stappenplan opgesteld voor organisaties 
die concreet aan de slag willen met energiebeheer. De hierin genoemde stappen zijn gebaseerd op de  
PDCA-cyclus (de Deming-cirkel). Met deze methode kan continue verbetering bewerkstelligd worden. Dat maakt 
de PDCA-cyclus bij uitstek geschikt om energiebeheer te borgen in organisaties. De stappen zijn als volgt:

Doelstelling
Kort

Lang
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De PDCA-cyclus is een cirkel
Dat betekent dat na de besluitvorming van Act u 
opnieuw terugkeert naar de tekentafel: het Plan. 
Op deze manier blijft de energie-efficiency (kwaliteit 
en kostenbesparing) voortdurend toenemen en 
wordt energiebeheer een vast en geborgd onderdeel 
van uw bedrijfsvoering.

 
Energie Prestatie Contract (EPC)
Een Energie Prestatie Contract (EPC) is een vorm 
van Energiebeheer met PDCA-cyclus, waarbij  
de klant en de technisch dienstverlener  
(energiebeheerder) afspraken maken over een te 
leveren energieprestatieverbetering, eventueel  
gekoppeld aan een bonus-malusregeling. Via een 
continue PDCA-cyclus worden verduurzamings-
maatregelen doorlopend geïdentificeerd, gepland,  
gerealiseerd, gemonitord en geborgd. Dit biedt de 
klant een zekere garantie dat er een significante 
energie- en kostenbesparing wordt gerealiseerd, 
terwijl tegelijkertijd kan worden voldaan aan de 
wettelijke verplichtingen met betrekking tot  
verbetering van de energie-efficiëntie. 

Na energiemonitoring en energiebeheer meer 
stappen zetten? 
Met Duurzaam Beheer & Onderhoud (DBO) kunt u 
de energie-efficiëntie optimaliseren en het  
binnenklimaat in uw kantoorgebouw verbeteren.  
Onderdeel hiervan kan een WELL-keurmerk zijn 
als aanvulling op de duurzaamheidskeurmerken 
BREEAM en LEED. WELL is een nieuw performance- 
based certificeringssysteem dat de gezondheid 
van een gebouw en zijn gebruikers beoordeelt en 
verbetert met als doel: gelukkige medewerkers, 
een hogere productiviteit en een lager  
ziekteverzuim.

Ook de regels worden 
strenger 

Verplicht besparen op energie
Of een organisatie nu is gehuisvest in een oud of 
een nieuw gebouw: vanaf 1 januari 2018 is energie-
monitoring en beheer verplicht voor de  
gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, kantoren, 
onderwijsgebouwen, sport en recreatie, hotels, 
restaurants en detailhandel. 
Deze erkende maatregel Energieregistratie- en  
Bewakingssysteem (EBS) geldt naast de verplichting 
om energieonderzoek te doen voor elk gebouw 
met een energiegebruik van meer dan 75.000 m3 
aardgas en 200.000 kWh elektriciteit per jaar.  
Maatregelen die hieruit voortkomen met een  
terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten  
verplicht uitgevoerd worden.  

Ook zijn bedrijven met meer dan 250 fte of met een 
minimale omzet van 50 miljoen en een balanstotaal 
van 43 miljoen verplicht een energieaudit uit te  
voeren die alle energiestromen in kaart brengt.  
Verder dienen alle kantoorpanden met meer dan 
100 m2 aan vloeroppervlak minimaal energielabel 
C te hebben vanaf 2023. Gebouwen die dat niet 
halen, mogen dan niet meer worden gebruikt. En in 
2030 moet het energielabel zelfs opgewaardeerd 
zijn naar label A.

Kortom: voor eigenaren en huurders van  
kantoorpanden is het van belang om tijdig op 
deze regelgeving in te spelen. 

Vanaf 2023

Energielabel C

Vanaf 2030

Energielabel A
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Meer weten?
Wilt u weten wat energiebeheer uw organisatie kan 
opleveren en hoeveel energie er bespaard kan 
worden? Neem dan contact op met ENGIE. Wij  
komen vrijblijvend bij u langs en bieden u graag 
een helpende hand.

Bel of mail naar uw contactpersoon bij ENGIE of 
bel ons op 088-4847227. www.engie-services.nl

ENGIE, partner in de energietransitie
Veel organisaties willen besparen op hun energie-
gebruik en zo minder fossiele brandstoffen  
gebruiken. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar 
waar te beginnen? De wirwar aan wetten en regels 
maakt het niet makkelijker. Terwijl de (internationale) 
gemeenschap er wel om vraagt. Daarom zien wij 
het als onze taak om organisaties hierbij te  
helpen. Op een manier die bij de bedrijfsvoering 
past. Met slimme oplossingen en services die uw 
huidige energiegebruik rendabel verduurzamen. 
De energietransitie is van ons allemaal, dus wij 
zetten de schouders eronder. We gaan het  
gewoon doen. Met elkaar.


