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Hulp bij duurzamer ondernemen

Energiebesparing, energieopwekking, duurzame inzet van 

menskracht en circulair werken biedt u als ondernemer op 

alle fronten rendement. Rendement op de jaarrekening, 

rendement voor uw medewerkers en rendement voor het 

nageslacht. Achterhoek Onderneemt Duurzaam ondersteunt 

u in het duurzamer ondernemen door kennis, middelen en 

een groot netwerk. 

Achterhoekse ondernemers helpen elkaar, is de 

achterliggende gedachte. Hiervoor hebben de lokale 

ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek een 

samenwerking tot stand gebracht met de provincie, zes 

Achterhoekse gemeenten, de 8RHK ambassadeurs en de 

Omgevingsdienst Achterhoek. Samen zetten we ons in 

voor een toekomstbestendig, energieneutraal en circulair 

bedrijfsleven in de Achterhoek. Doet u ook mee?

  

Wilt u ook meer winst met minder energie?

Winst voor u als ondernemer én winst voor het klimaat. 

Lagere bedragen op uw jaarlijkse energienota. En het kost u 

ook nog eens minder energie, omdat we het u nu wel heel 

gemakkelijk maken. 

Waarom meedoen met 
Achterhoek Onderneemt 
Duurzaam?
In deze video legt Frans precies uit waarom u als  

onder nemer mee moet doen met Achterhoek  

Onderneemt Duurzaam. 
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Samen naar 
een energie-
neutrale 
Achterhoek
We hebben maar één wereld, daar moeten 

we spaarzaam mee omgaan. Energieneutraal 

en circulair ondernemen, dat is de toekomst. 

Als ondernemers hebben we een econo-

misch belang, maar ook een sociaal 

maatschappelijk belang om efficiënt met 

kosten, mensen en afvalstromen om te gaan. 

Wilt u in beeld krijgen op welke manier u in 

het belang van uw bedrijf duurzamer zou 

kunnen ondernemen? Achterhoek Onder-

neemt Duurzaam, een initiatief voor en door 

onder nemers, ontstaan vanuit de Samen-

werkende Industriële Kringen Achterhoek, 

helpt u graag om deze slag te maken.

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
https://www.youtube.com/watch?v=751VEeOvMsQ
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Samen weet je meer 

Er worden door AOD ook 

informatieavonden en een 

masterclass ‘Duurzaam 

Ondernemen’ georganiseerd. 

Hiervoor werken we samen 

met uw eigen Achterhoekse 

ondernemersvereniging. We 

brengen u in contact met 

andere ondernemers in uw 

buurt om ervaringen uit te 

wisselen. Want waarom zou 

je het wiel zelf opnieuw 

uitvinden als uw buurman 

al veel ervaring heeft met 

duurzame maatregelen?

Binnen een paar stappen in beeld hoeveel energie  
u kunt besparen
Bent u benieuwd hoeveel u kunt besparen? Met een scan van uw bedrijf krijgt u dit 

eenvoudig en snel in beeld. Deze energiescan is gratis en wordt u aangeboden door AOD, 

de gemeente en de provincie. U krijgt een onafhankelijk advies en er zijn geen andere 

eisen dan de wettelijke verplichtingen voor de Wet milieubeheer die toch al voor u gelden. 

Denk bijvoorbeeld aan de informatieplicht voor middelgrote en grote verbruikers. In het 

stappenplan ziet u voor welke scan uw bedrijf in aanmerking komt; dit hangt af van uw 

energieverbruik. 

        ... duurzaam en energiebewust te ondernemen

Dat we duurzaam met onze aarde moeten omgaan weten we allemaal.  

Maar voor het bedrijfsleven is het extra belangrijk om duurzaam te ondernemen. 10 redenen om duurzaam te ondernemen: 

1. Een Achterhoeks initiatief: door ondernemers, voor ondernemers. Zo doen we dat in de Achterhoek.

2.  U krijgt de scans nu nog gratis door samenwerking van industriekringen, ondernemersverenigingen, gemeenten en provincie.

3.  U verstevigt uw marktpositie en imago. Klanten verwachten tegenwoordig dat u rekening houdt met het milieu.  

Ze wegen dat mee bij nationale of internationale aanbestedingen.

4.  U houdt als ondernemer zelf regie over uw investeringen door maatregelen op tijd in te passen. Bijvoorbeeld bij 

toekomstige vervangingsinvesteringen.

5. U bent met een duurzame bedrijfsstrategie een robuuste gesprekspartner voor banken en financiers.

6.  U bent een aantrekkelijke werkgever met een duurzaam personeelsbeleid. Talent wil daar graag komen en blijven werken.

7.  U zorgt voor betere arbeidsomstandigheden met een duurzaam gebouw. Dat resulteert in een hogere arbeidsproductiviteit 

en daarmee in meer rendement.

8.  U krijgt advies op maat met de energiescan van onze onafhankelijk adviseur. Inzicht in uw energielekken, de mogelijkheden om 

kosten te besparen, beschikbare subsidies en wat u daar voor moet doen. Het advies helpt u bij het stellen van uw prioriteiten.

9.  U kunt gemakkelijk voldoen aan de wettelijke informatieplicht met het handige overzicht in de rapportage van de scan.

10.  U bent klaar voor de toekomst door uw verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van uw bedrijfsbeleid voor 

volgende generaties

10
redenen

om...

Carolien Nijhuis eigenaresse van Nijhuis Groep: 

“Wij willen slimmer en schoner produceren. In de Achterhoek draaien we op wereldniveau mee maar zijn 

veel te bescheiden. We moeten ons veel meer in de etalage zetten om ons bedrijf toekomstbestendig te 

maken en jonge medewerkers aan te trekken. De nieuwe generatie accepteert het niet meer als je als 

onderneming niet aan het milieu en het klimaat denkt. Geef hun daarom ook een reden om in de 

Achterhoek te willen wonen en werken!”                       Bekijk het hele interview met Carolien Nijhuis hier »
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Stappenplan aanvraag energie-
check of -scan 

Door eenvoudig de stappen uit het stappenplan 

te volgen, krijgt u snel inzichtelijk of uw bedrijf 

in aanmerking komt voor een MKB Energie-

check Achterhoek of een uitgebreidere 

energiescan.  

START
STAP

 1
Aanmelden voor een scan

Er zijn verschillende scans. Uw jaarlijkse energieverbruik bepaalt voor welke scan u in 

aanmerking komt. U kunt zich op de website van AOD aanmelden voor de gratis scan. 

MKB Energiecheck Achterhoek
Scan voor kleinverbruikers, zoals 

winkeliers, horeca, kleine kantoren

Energiescan 
Scan voor middelgrote verbruikers, 

zoals productiebedrijven of autodealers

Energieonderzoek 
Scan voor grootverbruikers,  

zoals industrie 

   Verbruikt u minder dan 50.000 kWh per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een MKB      

  Energiecheck Achterhoek.  Als u deze scan heeft gedaan krijgt u een rapport met:

•  De top 5 van energiebesparings maatregelen die voor u interessant zijn.

•  Inzicht in uw energiebalans: waarvoor wordt de energie vooral gebruikt?  

En waar is het meeste te winnen?

•  Vergelijking met gelijksoortige bedrijven in uw sector (Verbruikt u meer of minder? Kan het verbruik lager?)

•  Onafhankelijk advies voor de mogelijke maatregelen met investeringskosten, besparing en terugverdientijd.

•  Een handig rapport waarmee u zelf naar uw installateur kunt gaan om offerte te vragen voor de maatregelen die u wilt laten 

uitvoeren.

Loes Oxener eigenaresse Oxener Schoenmode: 

“Ik merk dat verduurzaming niet bij iedereen op één staat. Mede-ondernemers denken vaak zelf te weten 

waar de besparingen in zitten. Toch heeft de scan mij veel bewuster gemaakt van wat ik allemaal kan doen 

in het kader van verduurzaming. Het is heel fijn om tools en bevestiging aangereikt te krijgen.”  

Bekijk het hele interview met Loes Oxener hier »

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
https://www.youtube.com/watch?v=OuufB-0N_50
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   Verbruikt u tussen 50.000 en 200.000 kWh per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een energiescan, eventueel 

aangevuld met een duurzaam ondernemen scan.  Deze scans zijn maatwerk; u krijgt een perfect en onafhankelijk advies 

voor uw eigen situatie.  Als u de scan heeft gedaan ontvangt u een rapport met:

 

•  De top 5 van energiebesparings maatregelen die voor u interessant zijn.

•  Met dit overzicht in de hand is het voor u eenvoudig om te rapporteren in het eLoket (RVO) in het kader van de informatieplicht 

(Wet milieubeheer).

•  Inzicht in uw energiebalans; waar wordt de energie vooral voor verbruikt? (verlichting, koeling, apparatuur).

•  Vergelijking met gelijksoortige bedrijven in uw sector (verbruikt u meer of minder?).

•  Onafhankelijk advies voor de mogelijke maatregelen met investeringskosten, besparing en terugverdientijd.

•  Een slim investeringsplan (in overleg met u opgesteld) voor directe of toekomstige (vervangings)maatregelen.

• Tips voor mogelijke subsidie of financiering.

• 5 uur extra support om u op weg te helpen bij de uitvoering van maatregelen (aanvragen offertes, vergelijken, subsidies).

   Verbruikt u meer dan 200.000 kWh per jaar?  Dan bent u wettelijk verplicht om een energieadvies in te winnen (Wet 

milieubeheer). Het energieadvies is erg uitgebreid en moet voldoen aan wettelijke eisen. Hiervoor ontvangt u van onze 

adviseur een offerte. Het uitgebreide onderzoek is niet geheel gratis, wel krijgt u van ons een tegemoetkoming in de 

kosten. Als u de scan heeft gedaan ontvangt u een rapport met:

 

•  De top 5 van energiebesparings maatregelen die voor u interessant zijn.

•  Een rapport dat voldoet aan de wettelijke vereisten voor energieonderzoek in uw bedrijf. Met dit overzicht in de hand is het voor 

u eenvoudig om te rapporteren in het eLoket (RVO) in het kader van de informatieplicht (Wet milieubeheer).

•  Inzicht in uw energiebalans; waar wordt de energie vooral voor verbruikt? (verlichting, koeling, apparatuur, etc).

•  Vergelijking met gelijksoortige bedrijven in uw sector (verbruikt u meer of minder?).

• Onafhankelijk advies voor de mogelijke maatregelen met investeringskosten, besparing en terugverdientijd.

• Een slim investeringsplan (in overleg met u opgesteld) voor directe of toekomstige (vervangings)maatregelen.

• Tips voor mogelijke subsidie of financiering.

Max Leferink van BCI, fabrikant van schoolmeubilair: 

“Ik zou elke ondernemer de energie scan aanraden. Vaak wil je wel verduurzamen maar ontbreekt het aan 

tijd en weet je niet zo goed waar je moet beginnen. De scan heeft ons zoveel inzichten gegeven.”  

Bekijk het hele interview met Max Leferink hier »

STAP

 2

Afspraak inplannen

Samen plannen we een afspraak voor een scan in.

STAP

 3 Bezoek van de 
(onafhankelijke) adviseur

Een adviseur komt bij u langs om uw mogelijkheden te 

bekijken. Voor de scan voor kleinverbruikers (winkel, horeca 

of kantoor) is de energiecoach samen met u een uurtje bezig. 

Voor een uitgebreidere scan (overige bedrijven) komt er een 

specialist langs en bent u ongeveer 2 uur bezig.

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/bci-neede-dankzij-achterhoek-onderneemt-duurzaam-besparen-wij-nu-18-000-kwh-per-jaar/
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STAP

 5
STAP

 4
Rapportage

U ontvangt de rapportage waarin u leest hoe u energie 

kunt besparen of duurzaamheid in uw bedrijfsvoering kunt 

opnemen. De rapportage is op maat voor uw bedrijf gemaakt.

Maatregelen nemen

Vervolgens kunt u zelf aan de slag met de maatregelen, die 

in het rapport genoemd staan. Met uw eigen installateur of 

leveranciers. Bent u een middelgrote verbruiker, dan kunt 

u zelfs gebruik maken van vijf uur gratis extra support van 

onze specialist.

“De extra support uren waren voor ons een uitkomst! De adviseur heeft ons geholpen om energieneutraal 

te worden. Hij weet de juiste wegen te bewandelen, beoordeelt onafhankelijk offertes op basis van prijs en 

kwaliteit en kan ook nog eens het aanvragen van de subsidie uit handen nemen”, aldus Marleen Mensen-

Rengelink van Dekalu. 

Vijf uur extra support; extra advies en begeleiding  
bij de uitvoering van energiemaatregelen 

Als u als middelgrote verbruiker een energiescan of duurzaam ondernemen scan heeft gehad, helpt Achterhoek 

Onderneemt Duurzaam u ook nog op weg met vijf uur gratis extra support. In het gesprek met de onafhankelijk adviseur 

waarin de resultaten van de scan worden gepresenteerd, krijgt u daarvoor een cheque.

De cheque voor vijf uur gratis support is zes maanden geldig. 

Maar waarvoor kunt u die vijf uur extra support gebruiken? 

De onafhankelijk adviseur helpt u om de aanbevelingen om 

te zetten in concrete acties en maatregelen. U kunt de extra 

uren bijvoorbeeld inzetten voor:

 

•  Het aanvragen van offertes voor energiebesparende 

maatregelen.

•  Het vergelijken van de offertes en leveranciers op basis van 

compleetheid en prijs/kwaliteitverhouding.

•  Het aanvragen van subsidies.

•  Een extra check op de door leveranciers uitgevoerde 

maatregelen.

 

Maak het uzelf niet te moeilijk en gebruik die vijf uur gratis 

support. De adviseur is volledig onafhankelijk en kent de weg 

in het oerwoud van mogelijkheden. Uit ervaring weten we 

dat het complex en tijdrovend kan zijn om de juiste keuze te 

maken uit alle mogelijkheden en aanbieders.

We nodigen u uit om vooral gebruik te maken van deze 

aangeboden expertise waarmee u verder op weg geholpen 

wordt. Heeft u behoefte aan meer ondersteuningsuren? Dan 

kunt u met de adviseur of uw installateur afspraken maken 

over volledige ontzorging. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/contact/
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Praktijkvoorbeeld;
Dekalu in Winterswijk

Zo’n DOE-scan, hoe ging dat bij Dekalu in zijn werk?
‘Wij gaan voor energieneutraal!’ Wij leggen het graag stap voor stap uit aan 

de hand van het voorbeeld van Dekalu.

DO-SCAN
(duurzaam ondernemen scan)

als u meer dan 50.000 kWh  

per jaar verbruikt.

Duurzaam ondernemen: het wordt steeds belangrijker

Broer en zus, Jeroen Rengelink en Marleen Mensen-

Rengelink, zijn de trotse eigenaren van Dekalu in Winterswijk. 

Zij omschrijven het zelf als een reclameproductiebedrijf in 

de ‘sign wereld’. Via een bijeenkomst, georganiseerd door 

het projectteam van Achterhoek Onderneemt Duurzaam 

in Winterswijk, kwamen zij op het idee een duurzaam 

ondernemen en energiescan (DOE-scan) te doen. Zo gezegd, 

zo gedaan! Maar zo’n DOE-scan; wat komt daar nou bij kijken? 

We nemen u stap voor stap mee in het traject van Dekalu, 

tot en met de uitvoering van maatregelen.

Stap 1 
Aanmelden via de website
De eerste stap was snel gezet: Jeroen meldde zich aan via de 

website www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl.  

Hij had de factuur van het jaarlijks energieverbruik vooraf al 

opzocht, zodat AOD meteen kon zien voor welke scan Dekalu  

in aanmerking kwam.

Stap 2
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. ‘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.’

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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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 8.610 100% 5

Ledverlichting terugverdientijd < 10 jaar’ 5.013 60% 6

Breng een geïsoleerd systeem plafond aan 11.000 25% 9

Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar 5.659 52% 16

Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit 165.421 100% 20

Stap 3
Resultaten en aanbevelingen bespreken
In deze stap kwamen de resultaten 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 was ook een 

gemakkelijk handvat om de gevens in te voeren in het eLoket van RVO en zo te voldoen aan de informatieplicht.

Stap 4
Investeringsplan
Tsja, je bespreekt resultaten en adviezen... en dat geeft Dekalu 

veel inzicht voor het maken van het investeringsplan. 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 ze 

de adviseur hen te adviseren over de uitvoering van 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.  

Stap 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. Jeroen en Marleen waren blij 

met de extra vijf uur extra support maar ze wilden dat er  

hen nog meer werk uit handen werd genomen door AOD. 

Daar maakten ze aparte afspraken over met de adviseur.

• Offertebegeleiding voor zonnepanelen 

  Denk aan vaststelling van de wensen, aanvraag en beoorde-

ling van offertes. Op basis van drie offertes 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. 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.

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Stap 6
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:

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% en 15%. 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.  

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 nog niet

Ledverlichting terugverdientijd < 10 jaar 2020 ja

Breng een geïsoleerd systeemplafond aan 2020 ja

Ledverlichting terugverdientijd > 10 jaar Bij vervanging ja

Pas zonnepanelen toe voor de opwekking van elektriciteit 2019 ja

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. En dat was meer dan wettelijk 

verplicht is. Met als eindresultaat dat er maar liefst een 

besparing is gerealiseerd van 141.500 kWh elektriciteit en 

6.850 m3 aardgas per jaar. “We zijn ontzettend tevreden over 

het resultaat”, aldus Jeroen en Marleen. “ Dekalu is helemaal 

van het gas af en we wekken voor een groot deel onze eigen 

energie op. Wij zijn klaar voor een duurzame toekomst, een 

energieneutrale Achterhoek in 2030!

Bekijk het hele verhaal van Jeroen en Marleen hier »

Al meer dan 600 ondernemers in de Achterhoek hebben 

inmiddels de energiescan van Achterhoek Onderneemt Duur-

zaam aangevraagd. U doet toch ook mee? Samen op weg 

naar een energieneutrale Achterhoek in 2030. 

Zoals u in dit document heeft kunnen lezen geeft de scan u 

snel en duidelijk inzicht wat u kunt besparen. Er wordt u veel 

werk uit handen genomen. 

Het enige wat u hoeft te doen is de scan aanvragen via  

www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/aanmelden

Bob Schoemaker van wijnhandel Schoemaker in Ulft: 

“De MKB Energiecheck Achterhoek is een aanrader voor elke ondernemer. Je ontvangt gratis en voor niets 

een rapport, vol met onafhankelijke adviezen voor de mogelijke maatregelen met investeringskosten, 

energiekostenbesparing en terugverdientijd.”  

Bekijk het hele interview met Bob Schoemaker hier »

Achterhoekse ondernemers pakken de winst! 

Aanmelden

https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
https://www.youtube.com/watch?v=OuPePkDlT_Y
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/aanmelden
https://www.youtube.com/watch?list=TLGGE2wL-fQMOk4yODAxMjAyMQ&v=p8xGixL4VjM&feature=emb_title
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/aanmelden

