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Programma

• Waarom is het Gebruikersplatform 
Bodemenergie opgericht ? 

• Wat willen we bereiken en hoe doen we dat ?

• Verplichte verduurzaming kantoren
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Waarom is het Gebruikersplatform 
Bodemenergie opgericht? 

• Verbeteren van het functioneren van 
klimaatinstallaties met WKO

• Verbeteren imago 

van WKO-systeem

• Belangenbehartiging 

WKO-eindgebruikers
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Verbeter van het functioneren 
van bestaande WKO-installaties

• Optimalisaties van WKO-installaties uitvoeren

• Gratis scans verzorgen voor uw 
klimaatinstallaties met WKO

• Publiceren van goede voorbeelden van 
optimalisatie
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Beschrijvingen optimalisaties projecten



Gevolgen van slechte inregeling

• Kantoorverbruik warmte en koude:   49 Petajoule in 2015

• 75% van warmte en koude installaties (met en zonder WKO) 
werkt niet optimaal maar op 70%

• op 37 Petajoule kan 30% worden bespaard door verbetering 
inregeling!

• Dit betekent dat er 11 Petajoule per jaar kan worden 
bespaard.

• Dit is een hoeveelheid energie van ongeveer 0,5 miljoen 
huishoudens!!
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Verbeteren van het functioneren 
van bestaande  WKO-installaties

• Van de eindgebruiker een betere 

opdrachtgever maken
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Hoe maken we van de eindgebruiker 
een betere opdrachtgever?

• Verzorgen van 

relevante cursussen

• Kennis, ervaring en informatie verzamelen en 

uitwisselen via o.a. seminars, workshops e.d.



Belangenbehartiging 
eindgebruikers WKO

• GPB behartigt de belangen van de 
eindgebruikers 

• GPB focust op 

maatregelen waardoor 

meer garanties voor de 

eindgebruikers
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• Door gebruik van prestatiecontracten

• Invoeren functionele 

oplevering na minimaal 

2 jaar na ingebruikname

• Beoordelingen adviseurs en installateurs

• In zee gaan met gecertificeerde partijen

Meer garanties voor de 
eindgebruiker
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Ga in zee met gecertificeerd bedrijf



Verplicht energielabel C vanaf 2023
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Kentallen m.b.t. energielabel

• Jaarlijkse energiebesparing na invoering 
energielabel C in 2023:   8 PJ

• Hoeveel kantoren voldoen nu niet aan       
energielabel C: ongeveer 52%

• Kantoorpanden in de verkoop die geen         
energielabel C hebben: ongeveer 37%
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Stappen om te komen tot een 
energielabel C (of hoger)

• Check uw energielabel

• Vraag een maatwerkadvies aan

• Verken financiële regelingen

• Voer maatregelen uit
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WKO: de energielabelverbeteraar 
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Is er ook subsidie beschikbaar ?

• Energie Investerings Aftrek (EIA)

• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

• Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
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Uitdaging voor de opdrachtnemer

• Kom met initiatieven

• Kom met rendabele oplossingen

• Denk als investeerder, niet vanuit de techniek

• Leef u in in de klant van de investeerder: daar is het 
om te doen!
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HARTELIJK DANK VOOR UW 
AANDACHT

www.gebruikersplatformbodemenergie.nl

Dick Westgeest
westwatercons@planet.nl

mob: 06 4706 7057



Stellingen

• Als er maatregelen worden getroffen om het 
energielabel te verbeteren mik dan in een keer op 
minimaal energielabel A.

• Je kan ‘s werelds duurzaamste kantoor bouwen, 
maar wat is de milieuwinst als daardoor een ander 
kantoor leeg komt te staan?
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