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De kracht van de energie-efficiency

Groei stimuleren
Met energie-efficiency ontsluit u nieuwe 
waarde in uw organisatie via bruikbare 
energiegegevens, ondersteund door 
nieuwe technologieën 

Prestaties verbeteren
Met energie-efficiency verbetert u uw 
prestaties, verlaagt u uw kosten, en 
verkleint u uw CO₂-footprint 

Veerkracht verbeteren
Met energie-efficiency loopt u minder 
bedrijfsrisico doordat de bedrijfszekerheid 
van uw bedrijfsmiddelen is gegarandeerd
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Verlaag de kosten 
van het zakendoen
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Het vinden van een manier om energiekosten 
te beheren, de efficiency te verbeteren en de 
productiviteit te vergroten, behoort tot de 
belangrijkste prioriteiten van elk bedrijf. Maar met 
de stijgende kosten van het zakendoen enerzijds 
en klanten die meer voor minder willen anderzijds, 
komen de winstmarges steeds verder onder druk te 
staan. Het is dus van essentieel belang dat bedrijven 
gebieden identificeren waar het efficiency-niveau kan 
worden verhoogd en gehandhaafd.



Energie-efficiency van 
Centrica Business Solutions
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Het begint met een inspectie waarmee de energie-efficiency van uw locatie 
wordt gecontroleerd. Tijdens de inspectie worden verspillingen en inefficiënties 
geïdentificeerd, niet alleen in uw bedrijfsactiviteiten, maar ook in de gebouwschil. 
Vervolgens ontwikkelen we samen met u een energiestrategie die alles omvat:  
van apparatuur en installatie tot financiering en onderhoud. We kunnen  
zelfs workshops over energie-efficiency geven om uw personeel te  
betrekken bij energiebesparende initiatieven.  

• Verlichting (vervanging, installatie van 
bedieningselementen, herontwerp van 
lichtplan)

• Optimalisatie van gebouwbeheersysteem 
(GBS) (luchtvochtigheidsregeling, 
zonering, aanpassing temperatuur  
en planning)

• Gebouwschil (toenemend gebruik van 
daglicht, isolatie van gebouwschil,  
raam- en deurafdichtingen)

• Isolatie (leidingwerk, kanalen, 
warmwaterketels, warmtewisselaars, 
kleppen)

• Verwarmingssysteem (vervanging van 
boiler, frequentieregelaars op pompen, 
vraaggestuurde bedieningselementen, 
warmteterugwinning)

• Koelsysteem (vervanging van koeler,  
DX-systeem, temperatuurregeling)

• Gedragsverandering 
(bewustmakingscampagnes, 
energiekampioenen)

Deze oplossingen, in combinatie met een 
van onze andere energietechnologieën zoals 
warmte-krachtkoppelingsystemen (wkk), 
inzicht in energiegegevens, energieopslag en 
vraagrespons, kunnen worden geïntegreerd 
om de energie-efficiency van uw bedrijf te 
verbeteren. Zo hebt u meer controle over uw 
energiegebruik en -kosten, creëert u waarde 
en verlaagt u de risico's voor uw bedrijf.

Tijdens de inspectie worden de volgende gebieden gecontroleerd:



Warmte-krachtkoppeling (wkk)
  Een van de meest e�ciënte bronnen 

om energie te produceren. De 
warmte die vrijkomt bij de opwekking 
van elektriciteit wordt afgevoerd en 
gebruikt voor verwarming 

Fotovoltaïsche cel 
voor zonne-energie  
Voor een lagere CO2-uitstoot kan 
overtollige energie worden verkocht 
en gebruikt voor de aanvraag van 
duurzaamheidssubsidies 

Energiezuinige verlichting 
  Ledverlichting zorgt voor een 

aanzienlijk lager energieverbruik, 
lagere kosten en een kleinere 
CO2-footprint

Energieopslagunit 
  Transformeer de manier waarop u energie 

gebruikt door opgewekte elektriciteit lokaal 
op te slaan en deze te gebruiken wanneer 
dat nodig is; zo vermijdt u hogere kosten

Flexibel verbruik 

  
Bespaar geld door minder energie af 
te nemen tijdens piekuren en meer 
energie op tijdstippen wanneer 
elektriciteit goedkoper is en dit 
e�ciënter is voor uw organisatie 

Draadloze sensoren
  Krijg vat op de hoeveelheid 

energie u verbruikt, hoe 
e�ciënt u bent, en vind 
manieren om geld te besparen 

Noodstroomgenerator
  Zorg voor een betere bescherming, 

minder risico op productiviteitsver-
lies en ontsluit nieuwe bronnen met 
meerwaarde voor uw bedrijf 

Verwarming, ventilatie en 
airconditioning (HVAC)  
Verbeter de klimaatbeheersing in 
uw gebouw door bestaande 
systemen te optimaliseren of 
apparatuur te vervangen en zo 
uw energieverbruik te verlagen 
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Hoe ziet energie-efficiency eruit?

5



In 2010 daagde de algemeen directeur van Centrica 
de groep uit om tegen 2015 haar wereldwijde CO₂-
footprint met 20 procent te verkleinen, waarbij 2007 als 
referentiewaarde diende. Het programma was zo succesvol 
dat dit streefcijfer later werd verhoogd tot 25 procent. 

Centrica Estates – succes recht 
voor onze eigen deur 

Voortbouwend op een aantal bestaande 
duurzaamheidsinitiatieven, waaronder een 
oefening om het gebouwbeheer te optimaliseren 
door  gebouwenergiebeheersystemen (BEMS) op 
locatie te verbeteren, heeft Centrica een online 
remote monitoringsysteem geïnstalleerd dat de 
realtime energieprestaties vergeleek met vooraf 
vastgestelde doelprofielen.

Dit leidde in een vroeg stadium al tot aanzienlijke 
besparingen, omdat mogelijkheden tot 
energiebesparingen werden geïdentificeerd en 
geïmplementeerd. Er werd een energie-
efficiencyprogramma gelanceerd waarbij oude, 
overbodige of verouderde apparatuur werd 
vervangen door nieuwe energiezuinige 
apparatuur. Dit resulteerde in lagere 
onderhoudskosten.

Dankzij deze en andere initiatieven is Centrica erin geslaagd om: 
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De CO2-uitstoot met 1540 ton per jaar te verlagen

Voor een bedrag van € 632.902 aan  
energiebesparingen te realiseren 

Maximale voordelen te behalen door maatregelen met 
zowel een korte als lange terugverdientijd te combineren 

Het energiebeheer en de  
prestaties te verbeteren



1. Investment Grade Audit (IGA) 
• Bepaal een basiswaarde voor energieverbruik 

en identificeer potentiële besparingen 

• Definieer energie-efficiencymaatregelen, 
kostenbesparingen en investeringen die 
nodig zijn voor het implementeren en 
terugverdienen

2. Analyses 
• Oplossingen die inzicht bieden in uw 

energiegegevens bepalen de maatregelen 
om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot 
van uw bedrijf te verlagen

• Energie-experts van Centrica bepalen  
samen met u de succescriteria en  
belangrijke resultaten van het project

3. Ontwerp  
• Energie-experts ontwikkelen het ontwerp

• Gebruik een combinatie van oplossingen om 
een algehele efficiencystrategie op te stellen

• Coördinatie tussen belanghebbenden

4. Implementatie  
• Gestructureerd programma om 

oplossingen met een minimale verstoring 
van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten te 
kunnen implementeren

• Koop projectactiviteiten tegen 
concurrerende prijzen in en krijg  
waarde voor uw geld met de  
inkoopkracht van Centrica

5. Prestatiemanagement 
• Profiteer van optimale energieprestaties 

met onze allesomvattende 
prestatiemanagementdienst

Energie-efficiency in vijf eenvoudige stappen
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Het vooruitzicht om verbeteringen op het gebied 
van energie-efficiency in uw gehele bedrijf te 
implementeren, lijkt misschien een onmogelijke 
uitdaging. Want waar moet u beginnen? Om 
u hierbij te helpen, hebben we een eenvoudig 
proces bestaande uit vijf stappen ontwikkeld.

Wilt u meer weten?
Energie-efficiency betekent het genereren van nieuwe mogelijkheden voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
centricabusinesssolutions.nl

EE-2017-2-NL© 2017 Centrica plc. Hoofdkantoor: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire. SL4 5GD. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nr. 3033654


