


Energieakkoord
‘2,5 PJ extra energiebesparing maatschappelijk vastgoed’



Waar begin je?

Hoe scheid je het 

kaf van het koren? 

Nu doen of 

wachten?

Wat is het doel?

Wat moet en 

wat mag?



Inzicht is uitzicht 

Energie-intensiteit: Een snelle methode om eerste inzicht te verkrijgen



Scholen Besparen Energie
Het 2-jarige programma 'Scholen Besparen 

Energie' ondersteunt uw schoolbestuur 

actief en onafhankelijk bij het nemen van 

eenvoudige en laagdrempelige 

maatregelen om energie te besparen.

❑ Startpakket (o.a. Stappenplan)

❑ Helpdesk  (o.a. FAQ)

❑ Tools & Kennisitems (o.a. FAQrekentool)

❑ Energiebespaarders (hulp op locatie)

❑ Praktijkervaringen (leren van collega’s)



Roep hulp in energiebespaarder
Vraag kosteloos om onafhankelijke hulp voor het 

zetten van de eerste stappen en verkrijgen eerste 

inzichten

❑ Ondersteuning bieden (analyse, beoordeling)

❑ Hulp bij lezen Energieadviezen
❑ Inzicht in mogelijke besparingen
❑ Hulp bij keuzes en prioriteiten (type onderzoek)

❑ Overwinnen van weerstand
❑ Borgen in beleid 
❑ Ondersteuning bij melding Informatieplicht

>  Energiebespaarplan



Korte termijn Middellange termijn Lange termijn

TCO

Investering

Exploitatie

Maatregelpakket

Individuele 

maatregel

DMJOP
MJOP

OP

Eigen geld

Externe financiering

Integrale aanpak

Lening 

Wat zijn quick wins?

Principe korte termijn:  € 1.000,- investering genereert ministens € 200,- besparing per jaar



Eenvoudige methode

Simpel een eenvoudig



Uitgebreide methode



Solvabiliteit Weerstandsvermogen 



Energiebesparing: het nieuwe normaal!
Inzicht is uitzicht 

❑ Energie-intensiteit
❑ Besparingspotentieel 
❑ CO2-reductiepad 

CO2 uitstoot verminderen heeft pas over 40 jaar effect 



Inzicht is uitzicht 



Inzicht is uitzicht 



Inzicht is uitzicht 



Inzicht is uitzicht 

Energie-intensiteit: Een snelle methode om eerste inzicht te verkrijgen



Kies het juiste type vervolgonderzoek 

❑ Tip 10 lijst voor energiebesparing (zelf op zoek)

❑ Lijst Erkende Maatregelen voor Energiebesparing (EML)

❑ Energiescan (TVT < 5 jaar)

❑ Energieonderzoek (EPA-U Eenvoudig / <10 jaar TVT )

❑ Energie Prestatie Advies (EPA-U Maatwerk / TVT 0 – 20 jaar)

❑ Indicatief energielabel 
❑ Energielabel 

Het juiste type onderzoek toepassen bespaart kosten!

www.ScholenBesparenEnergie.nl



Wat levert het op? 
Wat kunnen scholen dankzij het programma gemiddeld 

besparen met eenvoudige maatregelen en gedrag? 

❑ een basisschool gemiddeld € 3.500,-
❑ een middelbare school gemiddeld € 15.000,-

Flinke besparingen!

❑ 2080 scholen al met energiebesparing aan de slag!
❑ 1562 scholen in het PO doen mee
❑ 518 scholen in het VO doen mee

Waar wacht u nog op?

www.ScholenBesparenEnergie.nl



Aan de slag!

www.scholenbesparenenergie.nl 

info@scholenbesparenenergie.nl 

085 - 303 26 02


