Zo’n DOE-scan,
hoe gaat dat
in zijn werk?
Dekalu in Winterswijk:

‘Wij gaan voor energieneutraal!’
Wij leggen het graag stap voor stap uit aan de hand van de voorbeeldcase van Dekalu.

Duurzaam ondernemen: het wordt steeds belangrijker.

Via een bijeenkomst, georganiseerd door het project

Meer ondernemers kijken naar mogelijkheden hoe ze

team van Achterhoek Onderneemt Duurzaam in

dit kunnen toepassen. Broer en zus, Jeroen Rengelink

Winterswijk, kwamen zij op het idee een duurzaam

en Marleen Mensen-Rengelink, zijn de trotse eigenaren

ondernemen en energiescan (DOE-scan) te doen.

van Dekalu in Winterswijk. Zij omschrijven het zelf als

Zo gezegd, zo gedaan! Maar zo’n DOE-scan: wat komt

een reclame- productiebedrijf in de ‘sign wereld’.

daar nou bij kijken? We nemen je stap voor stap mee
in het traject tot en met de uitvoering van maatregelen.
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Aanmelden via de website
De eerste stap is snel gezet: je meldt je aan via de website www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.
Houd de factuur van het jaarlijks energieverbruik bij de hand, want dan kunnen wij 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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Echt álles op een rijtje
Oké, stap 1 is makkelijk gezet. Door naar stap 2. Dekalu kwam, op basis van energieverbruik, in aanmerking voor
een DOE-scan. Onafhankelijk adviesbureau DOORadvies uit Borculo voerde 11 december 2018 de DOE-scan uit
bij Dekalu. 'Onze verwachtingen voorafgaand? Geen idee hoe dat in zijn werk zou gaan.’ De energieadviseurs
namen het pand van Dekalu uitgebreid onder de loep. ‘Ze keken naar de ramen, de kozijnen, de verlichting…
waar verwarm je mee? Echt álles werd op een rijtje gezet.’
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Resultaten en aanbevelingen bespreken
In deze stap komt de rapportage van de DOE-scan naar voren. De adviseur maakte de rapportage voor
Dekalu op 14 januari 2019 en besprak het op 20 maart 2019 met de eigenaren. Er lag een uitgebreid rapport
met allerlei besparende maatregelen op tafel. Op welke onderdelen kan Dekalu besparen?
En uiteraard: aan welke kosten/baten moet je denken? Het rapport is ook een gemakkelijk handvat om
te voldoen aan de informatieplicht.

Maatregel

Totale
investering
in €

Besparing
in €

TVT
in jaren

Gebruik een aanwezigheidsafhankelijke schakeling voor verlichting

238

15%

1

Continu aandacht voor energie

500

2%

3

Gebruik een inverter warmtepomp voor de verwarming
van de productie

8.610

100%

5

Ledverlichting terugverdientijd < 10 jaar’

5.013

60%

6

11.000

25%

9

5.659

52%

16

165.421

100%

20

Breng een geïsoleerd systeemplafond aan
Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar
Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit
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Investeringsplan

Tsja, je bespreekt resultaten en adviezen... en dat geeft je veel inzicht. Maar hoe ga je dan vervolgens verder?
Die vraag stelden Jeroen en Marleen aan elkaar. ‘Van een advies naar concrete uitvoering: dat is niet iets wat
je ‘zomaar’ even doet. Daarom vroegen we de adviseur ons te adviseren over de te nemen maatregelen.
De eerste vijf adviesuren waren gratis door de extra support van Achterhoek Onderneemt Duurzaam.’
Het resultaat hiervan? Dat vind je bij stap 5.
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5

Uitvoeren van acties

Jeroen en Marleen zijn pragmatisch ingesteld. ‘We willen naar een energieneutraal bedrijf toe en dus van het
aardgas af.’ De adviseur maakte op 20 maart 2019 een investeringsplan en sprak het door met Dekalu.
Goed om te weten: Achterhoek Onderneemt Duurzaam biedt 5 uur extra gratis support aan in deze fase van het
traject. Jeroen en Marleen wilden echter dat de adviseur hen veel meer werk uit handen zou nemen.
Daar maakten ze aparte afspraken over met de adviseur.
• Offertebegeleiding voor zonnepanelen
- Denk aan vaststelling van de wensen, aanvraag en beoordeling van drie offertes.
Op basis hiervan koos Dekalu een leverancier.
• Aanvraag SDE+ subsidie voor zonnepanelen
- Op basis van deze aanvraag werd de subsidie toegekend op 26 juni 2019.
Daarna kreeg Dekalu in september 2019 een zonnepaneleninstallatie.
• Beoordeling subsidie isolatie productieruimte
- In de productieruimte kwam in juni 2019 een nieuw verlaagd en geïsoleerd plafond,
maar de adviseur beoordeelde dat subsidie hiervoor niet lucratief was.
• EIA-subsidieaanvraag verlichting
- Deze EIA-subsidieaanvraag (Energie-Investeringsaftrek) werd toegekend op 18 augustus 2019.
Daarna verving Dekalu vrijwel alle verlichting door ledverlichting.
• Aardgasloos maken
- De adviseur onderzocht of Dekalu aardgasloos kon worden gemaakt met een lucht-lucht-warmtepomp.
Dit bleek een eenvoudige en relatief goedkope oplossing om te verwarmen, maar ook om te kunnen koelen.
De EIA-subsidie werd toegekend op 8 april 2020.
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Nazorg
Op 7 juli 2019 was er een nazorg-afspraak tussen de adviseur en Dekalu.
Spannend natuurlijk, want welke status van de maatregelen kun je dan verwachten?
Tijdens het gesprek kwam het volgende naar voren:

Maatregel

Planning

Uitgevoerd

Gebruik een aanwezigheidsafhankelijke schakeling voor verlichting

2018

JA

Continu aandacht voor energie

2019

NEE

Gebruik een inverter warmtepomp voor de verwarming van de productie

2019

NEE maar de
warmtepomp
komt er.

Ledverlichting terugverdientijd < 10 jaar

2020

JA

Breng een geïsoleerd systeemplafond aan

2020

JA

Bij vervanging

JA

2019

JA

Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar
Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit

Op 7 juli 2020 was er 25.419 kWh elektriciteit en 1.712 m3 aardgas bespaard.
Nu zegt dat misschien niet zoveel, maar in percentages is dat respectievelijk 25,4% en 15,2%.
Dit is aanzienlijk meer elektriciteitsbesparing dan in eerste instantie is begroot. Ook is alle verlichting
vervangen door led. Dit leidt niet alleen tot een enorme besparing, maar ook tot een sterke verbetering
van de werkomstandigheden. Mooie resultaten dus.

RESULTAAT
Dekalu volledig energieneutraal
De ambities van Dekalu waren hoog, mede om in te spelen op de wensen van hun klanten, die duurzaamheid
hebben opgenomen in hun inkoopvoorwaarden.
Dekalu voerde alle geadviseerde maatregelen uit. Met als eindresultaat dat een besparing is gerealiseerd
van 141.500 kWh elektriciteit en 6.850 m3 aardgas per jaar. Dekalu is daarmee volledig energieneutraal,
tot volle tevredenheid van Jeroen en Marleen.

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

