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Energy as a Service



Duurzaamheid loont

• Strukton Worksphere beheert ca. 16.000 
gebouwen, PPS, ESCo en prestatiecontracten

• Strukton Worksphere investeert in 
projecten/samenwerkingen, op basis van 
lange termijn en intensief gemanaged en hoge 
betrokkenheid

• Geloof: “Duurzaamheid loont!”

Strukton 
Worksphere 

integreert 
duurzaamheid 
volledig in haar 

portfolio
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Nationaal Muziekkwartier
Prestatiecontract



Van Gogh Museum
Prestatiecontract



Gamechanger nodig?
Transitie naar een duurzaam, koolstofarm energiesysteem

Ontwikkelingen transitie naar een duurzame energievoorziening en grondstoffen in Nederland gericht op
Broeikasgasemissiereductie (vastgesteld en voorgenomen beleid). 

2050

80% - 90% reductie 
broeikasgassen 
(CO2) tov 1990

2016

Verplichte 
energie audit 
(EED)

14% van alle 
energie uit 
duurzame 
bronnen

2020

Alle nieuwbouw 
en renovaties 
BENG

MJA3(EEP) 
deelnemende 
organisaties 30% 
energiereductie

2015

Klimaat akkoord 
Parijs

2021

250 energie 
neutrale 
bedrijfsterreinen

16% van alle 
energie uit 
duurzame 
bronnen

2023

70 gemeentes & 2 
provincies Aardgas 
vrij bouwen

2035

50% vd binnenlands 
opgewekte energie 
is hernieuwbaar

Verplicht 
energielabel 
utiliteitsgebouwen

Een 
maximale
opwarming 
van 1,5 C

Gemiddeld 
label A

De gebouwde 
omgeving is 
energieneutraal

2017

Audit Bedrijven 
verplicht 
maatregelen te 
nemen tvt < 5jr

Emissiered
uctie 20%

Verplicht 
label C CO2-uitstoot met 

40 % gereduceerd

2030

50% reductie van 
primaire grondstoffen 
(mineraal, fossiel en 
metalen) ontwerp, realisatie, gebruik, 

beheer en demontage van 
bouwwerken is zo georganiseerd 
dat duurzaam wordt 
gebouwd,(her)gebruikt, 
onderhouden en ontmanteld.

Middelgrote 
stookinstallaties 
voldoen aan 
emissie-eisen 
Activiteitenbesluit. 

ICT bedrijven 
50%energiere
ductie

2018

Rijksoverheids-
gebouwen 
BENG



Twee (business) cases

• Scope 120.000 m2

• Investering besparende maatregelen € 2,7 mln

• Garantie 32% energiebesparing

• Contractduur 10 jaar

• Financiering door ESCo (BNG)

• Kwaliteit (NEN 2767, conditie 3)

• Onderhoud & Beheer – integraal WEB

• MJOP

KLEIN POLDER PLEINRGG - ZWEMBADEN

• 9 zwembaden

• 34 % energiebesparing

• 15% besparing onderhoud & beheer

• Contractsduur 10 jaar

• Investering besparende maatregelen € 3,0 mln

• MJOP

• Beheer & Onderhoud



Kern | Business Case

Costs Government - PPP
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Structuur | Business Case

ESCO KPP b.v.

ESCo Exploitatie

Energieprestatie 
vergoeding

Onderhoud 
vergoeding

Eigen 
Vermogen

Vreemd
Vermogen

Vergoeding
Investeringen

Onderhoud
Vergoeding



Vervolg structuur

1. Financiering door opdrachtnemer

2. Gebaseerd op toekomstige cashflow

3. Financiering mix EV en VV

4. Energiebesparing moet alle kosten dekken, o.a.:

• Maatregelen + onderhoud

• Kosten t.b.v. de financiering

• Rendement aandeelhouders



Uitdagingen

• Relatief beperkte financieringsomvang (Euro 1 – 10 mln), beperkte appetijt 

banken

• Technisch risico: hoe raakt financierder comfortabel  met (on)zekerheid i.r.t. 

toekomstige cashflow (gekozen maatregelen)

• M.a.w. hoe zeker is de omvang van de energiebesparing

• PPS concessie contracten soortgelijke structuur:

- Externe adviseurs ingezet door financierders om projectrisico te 

analyseren

• ESCo projecten relatief klein, daardoor weinig mogelijkheid aanstellen 

externe adviseurs



Oplossingsrichtingen

• Creëer volume op projecten attractiever te maken

• Standaardisatie voor kleinere projecten

• Maak onderhoud en beheer onderdeel van het contract

• Structuur aanpassingen maakt technisch adviseur overbodig

Klant

ESCo Financier

Vergoedingsstroom krijgt een 
vast en ongeconditioneerd 
karakter

Gegarandeerde 
energiebesparing



“IT IS NOT THE STRONGEST OF
THE SPECIES THAT SURVIVES,

NOR THE MOST INTELLIGENT
THAT SERVIVES. IT IS THE ONE

THAT IS MOST ADAPTABLE
TO CHANGE”

Charles Darwin
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“ZES STAPPEN”



AA
N

BO
D

VR
AA

G

ESCo brengt bij de 
geselecteerde 
gebouwen 
uitgebreid in kaart 
welke besparingen 
mogelijk zijn 
(nulmeting).

Op basis van dit 
onderzoek stelt de 
ESCo een energie-
besparingsplan op 
om de energie-
vraag te beperken, 
energie efficiënt te 
gebruiken en waar 
mogelijk duurzame 
opwekking

ESCo maakt 
Business Case met 
hierin ontwerp, 
uitvoering, 
financiering en 
exploitatie. 

Contract met ESCo, 
waarin in ieder 
geval afspraken 
staan over 
energieverbruik, 
onderhoud en 
beheer, 
vergoedingen, 
samenwerking.

ESCo realiseert 
haar investeringen 
om energieverbruik 
terug te dringen. 
Financiering zelf + 
vreemd. 
Terugverdienen uit 
gerealiseerde 
besparingen.

• Ingroeimodel 
(25%, 50%, 100%…)
•Blijven zoeken 
naar extra 
mogelijkheden
• Samenwerking-
sessies.

Stel (bestuurlijke) 
kaders vast voor 
verduurzamen van 
maatschappelijk 
vastgoed e.a. 
Vertaal deze naar 
uitgangspunten 
voor het project / 
programma.

Verken op basis 
van integrale 
business-cases 
(renoveren, 
onderhoud, 
exploitatie) welke 
clusters binnen de 
portefeuille kansen 
bieden.

Organiseer 
draagvlak bij alle 
betrokkenen bij het 
cluster voor: 
Meerjarige 
verplichting, 
integraal budget, 
uitbesteden taken.

Bepaal prestatie op 
energie en 
onderhoud; en zorg 
voor nulmeting
gebruik, verbruik 
en onderhoud. Stel 
op basis hiervan 
concept OEPC op.

Zorg voor intensief 
gesprek met ESCo’s
over OEPC: geef 
contract en 
samenwerking 
betekenis en kies
partij met beste 
aanbieding.

Investeer de eerste 
jaren in goede 
verkenning 
beoogde werking 
contract en 
samenwerking. 
Met goede basis 
kan intensiteit later 
omlaag.


