Energie besparen

Productfiche Masterplan Energie
Ben je op zoek naar een langetermijnaanpak voor je energiebeheer, kies dan voor een
‘Masterplan Energie’. We helpen je naar het grotere plaatje te kijken, zodat je trefzeker de juiste
actie op het juiste moment op de juiste plaats neemt.
Een Masterplan Energie bestaat uit drie stappen:
1. Analyse van je gebouwen en installaties
We analyseren de verzamelde energiedata om zicht te krijgen op welke gebouwen meer energie
verbruiken dan andere. We houden in de analyse ook rekening met welke gebouwen nog lang in
gebruik zullen blijven, welke gebouwen een hoge nood aan renovatie kennen en welke gebouwen
gelijkaardig van opbouw zijn. Op basis van de analyse adviseren we welke gebouwen energetisch
moeten doorgelicht worden, en voor welke er met extrapolatie gewerkt kan worden.
2. Energiescans
Naast de informatie die al voorhanden was, is het uiteraard belangrijk om bijkomende metingen te
doen. De energiescans leveren veel extra waardevolle informatie over de energetische staat van je
gebouwen. Het resultaat van een energiescan is een praktisch en dynamisch actieplan. Je krijgt een
overzicht van de energiebesparende maatregelen die je kan nemen, in een logische volgorde en met
de terugverdientijd. Deze maatregelen kunnen zowel gaan over de gebouwstructuur, bijvoorbeeld
dakisolatie, als over technieken, bijvoorbeeld verlichting of stookplaatsrenovatie.
3. Actie
Met het dynamisch actieplan maken we samen met jouw organisatie een strategisch plan op voor de
uitvoering van de aangewezen maatregelen. Dit plan houdt rekening met jouw prioriteiten en een
realistische uitvoertermijn. Het VEB biedt je de nodige raamcontracten aan. Afhankelijk van je
situatie adviseren we een totaalaanpak via een energieprestatiecontract, of aparte maatregelen.
Om de drempel voor uitvoering sterk te verlagen, coördineert het VEB deze projecten via
innovatieve raamcontracten. Ook faciliteren we de productie van hernieuwbare energie, bv. de
plaatsing van zonnepanelen of windmolens. En ten slotte volgen we de realisatie van het Masterplan
natuurlijk ook op. Hierbij kijken we of de voorspelde kosten en besparingen ook effectief zijn zoals
berekend en sturen we gaandeweg bij. Een degelijk monitoringsysteem is hierbij een must.

Contacteer ons voor een Masterplan Energie.
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