
Hoe organisaties en werknemers profijt  
hebben van een goed binnenklimaat

Klimaatbeheersing
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Klimaatbeheersing is misschien wel het meest 
besproken onderwerp op kantoor. Begrijpelijk, 
want iedereen werkt graag op een plek waar 
de temperatuur precies goed is en de lucht 
lekker fris. 
 
Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat 70% 
van de klimaatinstallaties in Nederlandse  
gebouwen niet goed functioneren. Sub optimale 
klimaatbeheersing kan tot wel 30% energie
verlies leiden en dus tot onnodig hoge  
energierekeningen. De energie die hierdoor  
landelijk verspild wordt staat gelijk aan maar 
liefst vijf keer de totale energieproductie van 
alle windmolens op zee in Nederland.  
Zo  worden de klimaatdoelen natuurlijk nooit 
behaald. 

Slechte klimaatbeheersing zorgt ook voor  
lagere productiviteit en minder tevredenheid 
onder werknemers. Zonde, want een  
gemiddelde organisatie betaalt jaarlijks €3, 
per vierkante meter aan energie, €30, aan  
faciliteiten en €300, aan personeel. Wie dus 
iets meer uitgeeft aan een goede klimaat
beheersing, verdient dat dubbel en dwars  
terug door hogere productiviteit en minder 
ziekteverzuim.

Het goede nieuws is dat kleine investeringen 
tot enorme besparingen kunnen leiden,  
waarmee u ook nog eens voldoet aan de  
strengere wet en regelgeving. In dit white paper 
laten we u zien hoe u met eenvoudige stappen 
een optimale klimaatbeheersing bereikt.

 
Goede klimaatbeheersing verdient zich direct terug
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Goede klimaatbeheersing maakt deel uit van een groter plan. Hieronder bespreken we de belangrijkste stappen.

Energiemonitoring
De eerste stap voor organisaties 
om te verduurzamen.

Energiebeheer
Vol vertrouwen aan de slag met 
energie besparen.

Van label C tot EED
Alles wat u moet weten over  
de wet en regelgeving rond  
energie besparing.

De juiste volgorde: 
energiemonitoring, energiebeheer  en klimaatbeheersing 

1. Energiemonitoring
Energiemonitoring geeft inzicht 
in het energiegebruik van een 
bedrijf. Door erachter te komen 
hoeveel er gebruikt wordt en 
wanneer, is ook direct te zien 
waarop bespaard kan worden. 
Inzicht in het huidige gebruik  
signaleert direct besparings
mogelijkheden zonder grote  
investeringen: de quick wins. 
Hoe groter het gebruik, hoe meer 
een organisatie kan besparen op 
energiekosten en CO2uitstoot. 
Verhoogd energieverbruik is tevens 
een indicatie van sub optimale 
klimaat beheersing, wat (onder 
andere) kan leiden tot klachten 
van de gebruikers van het gebouw. 

2. Energiebeheer
Energiebeheer is de manier 
waarop organisaties hun energie
  gebruik en kosten actief kunnen 
beheren en beheersen. De  
inzichten die energiemonitoring 
verschaffen, vormen hiervoor de 
basis. Energiebeheer begint met 
quick wins (zoals installaties  
opnieuw instellen) en kan, indien 
nodig, uitmonden in structurele 
aanpassingen. Goed energie
beheer is onmisbaar voor een 
goede bedrijfsvoering. 

3. Klimaatbeheersing
Klimaatbeheersing is een belang
rijk onderdeel van energiebeheer. 
Het is de grootste energie
verbruiker van een gebouw (meer 
dan bijvoorbeeld verlichting) en 
daarom zeer geschikt om de  
eerste (kilo)meters mee te maken.

ENGIE Whitepapers 
ENGIE publiceerde onlangs en kele whitepapers over efficiënt energie     beheer.

http://engie-services.nl/whitepaper-energiemonitoring 
http://engie-services.nl/whitepaper-energiemonitoring 
http://engie-services.nl/whitepaper-energiemonitoring 
http://engie-services.nl/whitepaper-energiebeheer
http://engie-services.nl/whitepaper-wetenregelgeving
http://engie-services.nl/whitepaper-wetenregelgeving
http://engie-services.nl/whitepaper-wetenregelgeving
http://engie-services.nl/whitepaper-wetenregelgeving
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1. Meten is weten
Zorg voor goede energiemo nitoring van de in stal laties 
met voldoende meetpunten voor temperatuur, flow 
en energie. 
 
2. Kijk wat er gebeurt
Laat een slimme techneut met het gebouw
beheersysteem (GBS) analyseren hoe uw klimaat
beheersing écht functioneert. Spiegel dit aan het 
ontwerp en het huisvestingsplan: klopt het? 
 
3. Wees proactief
Vaak komen verkeerde of suboptimale instellingen 
pas aan het licht als er klachten zijn over het binnen
klimaat. Dat is zonde, want ook zonder die klachten 
en door proactief te handelen kan energie en geld 
bespaard worden.

4. Inventariseer je quick wins
In 70% van de Nederlandse gebouwen functioneert 
de klimaatbeheersing suboptimaal. Met kleine  
aanpassingen kan al snel 25 tot 30% energie en 
kostenbesparing gerealiseerd worden.

5. Stel een energiebeheerplan op
Bespreek met een ervaren energieconsulent hoe  
klimaatbeheersing verder geoptimaliseerd kan  
worden. Voldoe hierdoor ook aan de strengere  
wet en regelgeving rond energie  besparing.

Aan de slag voor een betere klimaatbeheersing

Met kleine aanpassingen  
kan al snel 25 tot 30 procent  
energie en kosten worden  
bespaard
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Tips uit de praktijk 
ENGIE heeft een schat aan ervaring op het 
gebied van energie- en klimaatbeheer. Enkele 
tips uit de praktijk. 

•   Vuistregel: klachten over het binnenklimaat  
betekent dat er veel efficiencywinst te behalen 
valt. Maar grijp in voordat klachten ontstaan –  
een goede instelling van de klimaatinstallatie kan 
klachten juist voorkomen.

•   Nog een vuistregel: Contracteer een goede  
storingsdienst die 24/7 paraat staat, anders  
worden klachten niet snel genoeg aangepakt en is 
de klimaatinstallatie niet optimaal ingesteld.

•    Luister naar de gebruikers van het gebouw.  
Technici hebben – begrijpelijk – vaak de neiging 
om zich vooral te richten op de techniek.  
Maar ook de ‘zachte kant’ van klimaatbeheer is  
belangrijk. Door te praten met gebruikers  
ontstaat een goed beeld van hun wensen en  
verwachtingen zodat het klimaatbeheer hierop 
aangepast kan worden. 

•    Meer begrip bij de gebruikers leidt vaak tot een  
afname van klachten. Zo kan het helpen als  
werknemers weten dat weersextremen (zoals  
een hittegolf of een stevige vorstperiode) ook  
gevolgen voor het binnenklimaat hebben. Met  
andere woorden: als het buiten 15 graden vriest, 
moet je binnen misschien ook een trui dragen.  
Realistische verwachtingen van een klimaat
beheersinstallatie leiden tot meer tevredenheid. 

 
•     U kunt niet iedereen tevredenstellen. Uit onderzoek 

blijkt dat 5 tot 10% van de gebruikers ook bij een 
perfecte klimaatbeheersing klachten houdt. 

Case study: kleine aanpassing, grote besparing 

Een kantoor van een grote Nederlandse bank werkt 
al jaren met een warmtekoudeopslag (WKO).  
Het systeem leverde echter niet de gewenste  
prestaties; naar schatting bleef het geleverde  
vermogen 50 procent achter bij wat mogelijk is.  
Een energieconsultant van ENGIE bestudeerde op 
verzoek van de klant nauwkeurig de temperatuur en 
flows door leidingen in het gebouwbeheersystem 
(GBS). Al snel werd het probleem duidelijk: een  
regelklep functioneerde niet goed, waardoor koude 
niet de grond in ging, maar terug in het systeem werd 
geleid. De regelklep werd aangepast en het systeem 
leverde (eindelijk) zijn volle vermogen. 
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ENGIE weet uit ervaring dat goede klimaat beheersing 
zichzelf terugverdient. We kunnen dit ook contractueel 
garanderen. Zo sloot ENGIE met Schiphol Real Estate 
een Duurzaam Beheer & Onderhoudscontract af 
waarin een gegarandeerde energiebesparing was 
opgenomen. “Aanbieders beloven allemaal dat ze 
energie voor je besparen”, zegt Arie Kraaijenoord, 
technisch manager bij Schiphol Real Estate voor 

WTC Schiphol Airport. “ENGIE was de enige die  
hier een vast percentage aan durfde te koppelen  
en bereid was om hier financieel op afgerekend  
te worden.” De afgesproken prestatienorm werd  
ruimschoots gehaald: 43 procent op het gasgebruik 
en 16 procent op het elektragebruik. Kraaijenoord: 
“En ons energiegebruik blijft elk jaar met een paar 
procent dalen.”

Case study: Besparingsgarantie voor World Trade Center Schiphol Airport 

•    Zorg dat documentatie op orde is. Leg een dossier 
aan en zorg voor een coördinator die hiervoor  
verantwoordelijk is. We zien vaak dat wijzigingen in 
het klimaatbeheerssysteem niet goed worden  
bijgehouden, waardoor het moeilijker wordt om de 
bestaande situatie goed in kaart te brengen én te 
houden. 

•    Blijf controleren, bijvoorbeeld met een PDCA 
cyclus. PDCA staat voor Plan, Do, Check en Act.  
Met deze methode kan continue verbetering  
worden bewerkstelligd en worden energie en  
klimaatbeheersing in de organisatie geborgd. 

Doelstelling

Lang

Kort

Stap 1. Plan
Definieer concrete  
besparingsdoel
stellingen.

Stap 2. Do
Voer de geplande 
acties uit. 

Stap 3. Check 
Monitor het energie
gebruik: wordt het  
beoogde resultaat 
bereikt? 

Stap 4. Act
Stuur bij indien  
nodig (en komt zo 
weer uit bij stap 1).
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Case study: Nieuwe en dure apparatuur is vaak niet nodig

Manfred Boom is Engineer Warmtetechniek Utiliteit & Industrie van ENGIE 
Services. Hij komt in de praktijk veel voorbeelden tegen van bedrijven die 
op een goedkope en eenvoudige manier grote besparingen kunnen  
realiseren. Boom: “Laatst wilde een groot bedrijf meer koelcapaciteit voor 
zijn hoofdkantoor aanschaffen omdat het personeel klaagde over te  
hoge binnen kamertemperaturen. Maar toen we het energiegebruik goed  
analyseerden, bleek dat het gekoelde water te heet stond afgesteld.  
Door aan de knoppen te draaien, was het probleem opgelost.”

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  
energiemonitoring en beheer verplicht voor de  
gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, kantoren, 
onderwijsgebouwen, sport en recreatie, hotels,  
restaurants en detailhandel. 

Deze erkende maatregel Energieregistratie en  
Bewakingssysteem (EBS) komt 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 oppervlak minimaal energielabel C te 
hebben vanaf 2023. Gebouwen die dat niet halen, 
mogen dan niet meer worden gebruikt. In 2030 
moet het energielabel zelfs opgekrikt zijn naar A. 
Kortom: voor eigenaren en huurders van kantoor
panden is het van belang om tijdig op deze  
regelgeving in te spelen. 
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Meer weten?
Wilt u weten wat klimaatbeheersing 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 0884847227. www.engieservices.nl

ENGIE, partner in de energietransitie
Veel organisaties willen besparen op hun  
energiegebruik 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.


