Zo’n DOE-scan,
hoe gaat dat
in zijn werk?
BCI in Neede:

‘We willen duurzamer ondernemen,
maar hoe pak je dat nou aan?’
Duurzaam ondernemen; aandacht voor het milieu

contact kwamen met Achterhoek Onderneemt

en besparen op je energierekening. Steeds meer onder

Duurzaam. Er werd hen geadviseerd om een Duurzaam

nemers kijken naar de mogelijkheden. Maar hoe pak je

Ondernemen en Energiescan (DOE-scan) te doen. Maar

dat nou aan? Wij nemen je mee in het traject van BCI,

wat komt daar nou allemaal bij kijken? We nemen je

fabrikant van schoolmeubilair. Max Leferink, inmiddels

stap voor stap mee van aanvraag tot uitvoering.

de vierde generatie in dit familiebedrijf, vertelt dat zij in
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Aanmelden via de website
‘’We begonnen door ons aan te melden op de website www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.
Dit kost maar een paar minuten tijd.’’ Een tip is wel om de factuur van je jaarlijkse energieverbruik bij
de hand te houden. Je kunt dan meteen zien of je in aanmerking komt voor een Energiescan of voor
een MKB Energiecheck Achterhoek.
Verbruik je:
• minder dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar

kijk naar de MKB Energiecheck Achterhoek

• tussen de 50.000 en 200.000 kWh elektriciteit per jaar

kijk naar de Energiescan.

Eventueel kun je dit aanvullen met een Duurzaam Ondernemen-scan
• meer dan 200.000 kWh elektriciteit per jaar

je bent wettelijk verplicht om een energieadvies

in te winnen (Wet milieubeheer); kijk naar energieonderzoek.
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Alles in kaart gebracht
Zo, de eerste stap is gezet. “Er werd al snel contact met ons opgenomen. Het bleek dat we in aanmerking
kwamen voor een DOE-scan”. De scan is op 23 januari 2018 uitgevoerd door een adviseur van DOORadvies.
Deze onafhankelijke adviseur wordt door AOD ingezet het uitvoeren van Energiescans.
‘’We hadden geen idee wat we konden verwachten maar waren wel erg benieuwd hoe we nog meer konden

verduurzamen. Aandacht voor het milieu was er bij ons altijd al wel. We proberen zo weinig mogelijk restafval te
produceren en veel afval her te gebruiken. Maar hoe zet je die extra stap?” De adviseur heeft tijdens zijn bezoek
aan BCI alles in kaart gebracht, van verlichting tot ramen en van machines tot deuren.
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Resultaten en aanbevelingen bespreken
Alle punten uit de DOE-scan zijn door de adviseur uitgewerkt in een uitgebreid rapport met besparende
maatregelen, benodigde investeringen en terugverdientijden. Deze is op 7 maart 2018 besproken met
de eigenaren Han en zoon Max Leferink. Op welke onderdelen kan BCI besparen? En heel belangrijk;
Wat levert dit concreet op? Het advies geeft duidelijke handvatten en is gemakkelijk
om te gebruiken bij het voldoen aan de informatieplicht.

Totale
investering Besparing
in €

Maatregel

TVT
in jaren

Elektriciteit
besparing
€ / jaar

Gas
besparing
€ / jaar

Ledverlichting terugverdientijd 5 - 10 jaar

9.027

60%

7

1.020

-

Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar

7.839

60%

23

295

-

-

2%

1

199

130

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

-

n.t.b.

25

50%

1

17

-

Ga over op groene stroom

-

-

-

-

-

Controleer persluchtleidingen regelmatig op lekkage

-

2%

1

5

-

36

1%

3

-

13

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

-

-

Totaal < 5 jaar €

€ 309

€ 182

Totaal < 5 jaar %

2%

2%

Voer energiezorg in
Win warmte terug uit ventilatielucht
Installeer schakelklokken op apparaten

Plaats deurdrangers op buitendeuren
Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit
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Investeringsplan
Het gesprek met de adviseur heeft ons veel inzicht gegeven. ‘’Maar toen kwamen we wel op de grote vraag;
hoe pakken we dit nu verder aan?’’, aldus Han en Max. Gelukkig kon de adviseur hen hierin adviseren.
Ze hebben direct een voorstel gedaan voor de te nemen maatregelen. De eerste vijf support-uren zijn
trouwens gratis. Benieuwd welke acties er uitgevoerd zijn? Dit lees je bij stap 5.
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Uitvoeren van acties
“We wilden het graag meteen goed aanpakken en vertrouwden volledig op de professionele aanpak van de
adviseur van AOD”. BCI heeft er daarom voor gekozen om ontzorgd te worden bij de uitvoering. Ook het

invullen van de informatieplicht bedrijven is uit handen genomen, zodat meteen aan deze wettelijke verplichting is voldaan. Welke acties zijn er dan concreet genomen? Die hebben we hieronder opgesomd:
• Offertebegeleiding lichtplan
- Er is een lichtplan aangeboden waarin de lichteisen worden vastgesteld en er zijn drie offertes opgevraagd.
Deze zijn beoordeeld op kosteneffectiviteit en lichtkwaliteit, in opdracht gegeven en uitgevoerd (in maart en
april 2018). De ledverlichting is in juni 2018 geplaatst.
• Aanvraag EIA-subsidie voor ledverlichting
- Voor de ledverlichting is EIA-subsidie aangevraagd.
• Warmteterugwinning
- Er is een nadere beoordeling gedaan voor warmteterugwinning en overleg over de luchtbehandelingskast.
Warmteterugwinning bleek om technische redenen geen optie.
• Levering groene elektriciteit
- Met PM Energie is er overleg geweest over levering van groene elektriciteit.
Dit bleek op de korte termijn financieel niet interessant.
• Haalbaarheid zonnepanelen
- Er is nagegaan of het zelf opwekken van groene elektriciteit, met eigen zonnepanelen in combinatie
met SDE+ rendabel is. Zonnepanelen zijn op economische gronden afgewezen.

Informatieplicht bedrijven
Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken zijn verplicht om in
het eLoket van RVO.nl te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.
De Energiescan van AOD biedt handvatten om deze rapportage in het eLoket in te vullen. Wil je dit
liever uitbesteden? De adviseur van AOD kan je dit werk ook uit handen nemen.

Gratis extra support
Goed om te weten: Achterhoek Onderneemt Duurzaam biedt 5 uur gratis extra support aan in
de uitvoeringsfase van het traject. Wil je meer begeleiding? Je kunt hier aparte afspraken over
maken met de adviseur.
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Nazorg
Op 9 juli 2019 heeft er tussen de adviseur van AOD en BCI een tweede adviesgesprek plaatsgevonden,
in het kader van nazorg en opvolging. Wat is er uitgevoerd en hoe zijn de resultaten?
Tijdens het gesprek werd het volgende besproken:

Maatregel

Planning

Uitgevoerd

Ledverlichting terugverdientijd 5 - 10 jaar

2018

Ja

Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar

2018

Ja

Voer energiezorg in

2018

Ja

Win warmte terug uit ventilatielucht

n.t.b.

Nee

Installeer schakelklokken op apparaten

n.t.b.

Nee

Ga over op groene stroom

2018

Nee

Controleer persluchtleidingen regelmatig op lekkage

2018

Ja

Plaats deurdrangers op buitendeuren

2018

Ja

Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit

2018

Nee

RESULTAAT
Volledig over op ledverlichting
BCI heeft alle geadviseerde maatregelen met een belangrijk energiebesparend effect uitgevoerd.
De verlichting is volledig vervangen door led waardoor een enorme besparing is bereikt,
maar ook veel prettiger licht om in te werken.
Er is 20.690 kWh elektriciteit en 276 m3 aardgas per jaar bespaard.
Deze cijfers zeggen misschien niet zoveel maar in percentages komt dit neer op 15,3 % en 4,2%.
De werkelijke elektriciteitsbesparing ligt zelfs aanzienlijk hoger dan in eerste instantie gerapporteerd.

‘’De behaalde energiebesparing op verlichting is nog maar één maatregel.
We willen in de toekomst zeker ook nog met de andere punten, zoals de deurdrangers
en schakelklokken, aan de slag”, aldus Han en Max Leferink

‘Ik zou het iedereen aanraden: Doe die scan! Voor de lange termijn
én voor de korte termijn. Concreet hebben we nu al profijt van
de ledverlichting omdat het veel prettiger werklicht oplevert.
Met daarbij een besparing van € 1.350,- per jaar. En ik weet zeker
dat de effecten op lange termijn groot zullen zijn’

Maak ook meer winst met minder energie en doe mee!

achterhoek
achterhoek onderneemt duurzaam.nl

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl - info@achterhoekonderneemtduurzaaam.nl - T 06 24 76 84 83

