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Duurzaam Decentraal Samen (DDS): Eneco als logische 
verbinder die van haar klanten “Hollandse Helden” maakt. 

DDS en de   
circulaire 

economie is een 
feit  

Focus op 
flexibiliteit , 

monitoring en 
decentrale 

handel 



Nederlandse Spoorwegen: een van die “Hollandse Helden”! 



Installatie & onderhoud 
Zon-PV, warmtepompen 

“Toon”: slimme thermostaat ESCO’s (Energy Service 
Companies) 

Participatiemodellen voor 
consumenten en bedrijven 

Walstroom, truckstroom 

Support voor lokale 
energie coöperaties 

5 

DDS: nieuwe businessmodellen 
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Kernactiviteiten: 

• Leveren 

• Monitoren 

• Optimaliseren 

• Verbeteren 

• Exploreren 

Vertrouwen & Relatie 

Ontwikkelen & ontdekken 

ESCO als service provider: turn-key energiebeheer obv klantwensen 
 



 

• Consortium van Eneco, 

Dura, Roodenburg en OMA 

 

• 3 scopes: 

(1) Vervanging en aanpassing 

installaties, energie-

management en monitoring 

   (2) Verlenging levensduur 

   (3) meer bezoekers en omzet   

 voor Kunsthal 

 
• ESCO: DBFMO en garanties in 

kosten en comfort 
 

Voorbeeld ESCO Vastgoed 
Kunsthal, Rotterdam 



60% besparing 

15 % besparing 

15 jaar samenwerken 

1 contract: eigenaar, huurder, consortium 

Kunsthal Rotterdam: de resultaten 



Kunsthal Rotterdam: de leerpunten 
 
• Afspraken partners onderling per fase strakker & meer focus op ontstijgen van 

traditionele rollen 

• Baseline bepaling: niet alleen statisch, ook dynamisch doen (energiemonitoring) 

• Overgang van fases (ontwerp, realisatie naar exploitatie) strakker managen: 

andere competenties, andere dynamiek en andere organisatie. Vb: inregelen 

van comfort en energieprestaties. Elk systeem eigen communicatieprotocol; 

lastig te ontsluiten en aan te sturen 

• Blijvend voldoen aan de comforteisen: gevoeligheid exposities voor wisselende 

bezoekersaantallen en weersinvloeden. 

• Slim aansturen van pand en klimaat, nu nog heel erg handmatig. Ook 

zelfsturing van gebruikers uitsluiten cq slimmer doen. 

 



Wat nodig van gebouwautomatiseerders? 
 
• TCO benadering en primaire proces van de klant ondersteunen. 

• Scope: wel comfort, facility management, niet beveiliging en brandveiligheid 

• Uniforme Data ontsluiting en ontsluiten van regelaars en protocollen om te 

komen tot intelligentere gebouwen.  

• Van engineering naar data simulatie: interpreteren van data en ontwikkelen van 

algoritmes, om zo impact op exploitatie, productiviteit en comfort te krijgen. 

• Zelflerende dynamische systemen waarmee gedrag van gebruikers van 

gebouwen kan worden gestuurd cq gebruikers (: systemen) zelf kunnen sturen 

op slimme wijze. 

• Gebouwen met elkaar info uit laten wisselen 




