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Gebruikers 
Energiebeheer wordt algemeen toegepast. Veel zorginstellingen hebben een wettelijke 
verplichting tot energiebeheer, vanuit de Erkende Maatregelen, de Energie Efficientië 
Richtlijn en/of de milieuvergunning. 
 

Beschrijving 
Energiebeheer is het periodiek analyseren van het energieverbruik om de instellingen 
van installaties te controleren en energiezuiniger te maken. Op basis van de pieken en 
dalen in het energieverbruik per jaar, per maand of kwartier worden maatregelen in 
gang gezet om het energieverbruik te verminderen. Energieregistratie is de basis van 
energiebeheer. 
 
Energieregistratie kan op meerdere tijdschalen: jaarverbruik, maandverbruik of per 
kwartier (of zelfs vijf minuten). De verschillende tijdschalen geven verschillende 
inzichten en vullen elkaar aan: 
 Jaarverbruik: jaarlijks analyseren, vergelijk de uitkomst met vorige jaren en met het 

branchegemiddelde (per m2 of per bed /client). Milieuplatform Zorgsector publiceert 
gemiddeldes voor de zorgsectoren. 
Voor EED-plichtige bedrijven is inzicht in het verbruik over de laatste 5 jaar verplicht. 

 Maandverbruik: monitoren indien beschikbaar (bij grootverbruikers standaard). 
Analyseer het verloop van de maandverbruiken. Verklaar pieken en dalen en check 
of het gas/warmteverbruik voldoende daalt als de buitentemperatuur stijgt. 
Vergelijk het patroon door het jaar heen met vorige jaren. 

 Vijfminuten- / kwartierwaarden: verplicht vanaf 88.000 kWh en/of 25.000 m³ 
aardgas. Met vijfminuten- of kwartierwaarden kun je op veel manieren 
energieverbruikspatronen analyseren, bijvoorbeeld voor:  

• Controleren van de schakeltijden van installaties. 

• Monitoren effect van (energiebesparende) aanpassingen en daarop bijsturen. 

• Opsporen besparingskansen op basis van pieken in het elektriciteitsverbruik. 

• Analyseren of het dalverbruik (nachts en in het weekend) verder omlaag kan.  

• Controleren of installaties elkaar tegenwerken zoals koeling en verwarming.  
 
Hoe hoger het energieverbruik is en hoe meer fluctuatie er zit in het energiegebruik van 
installaties, hoe zinvoller het is om gedetailleerd te monitoren. De wettelijke 
verplichting tot energiemonitoring en beheer sluit daarbij aan: hoe hoger het 
energieverbruik van een pand, hoe gedetailleerder de verplichte energiemonitoring. 

Mate van validatie 
Onderzoek van 
AgentschapNL (nu RVO) 
toont aan dat energiebeheer 
5-10% bespaart op het 
energieverbruik. De meeste 
zorginstellingen passen al 
geruime tijd energiebeheer 
toe. 
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Dankzij slimme meters en een keur aan energiemonitoringstools is het krijgen van 
inzicht in het verbruik tegenwoordig vrij eenvoudig. Slimme meters zijn meters die het 
aardgas- en elektriciteitsverbruik ieder kwartier of zelfs iedere 5 minuten uitlezen.  
 
Is er een hoofdaansluiting voor gas en/of elektriciteit voor meerdere gebouwen op een 
terrein of meerdere gebouwdelen en/of meerdere huurders, dan kunnen tussenmeters 
een veel betere analyse van het verbruik mogelijk maken. In het geval van afdelingen of 
huurders kan hiermee ook het daadwerkelijke energieverbruik verrekend worden. Dit 
prikkelt de huurder, die zo beloond wordt voor het verlagen van het eigen 
energieverbruik. Het doorrekenen van energiekosten op basis van tussenmeters kan 
leiden tot forse besparingen tot wel 40% op het energieverbruik van de gebruiker. 
 
Het analyseren van jaar- en maandverbruiken kan met Excel, maar er zijn ook diverse 
online instrumenten beschikbaar. Een instrument dat door veel zorginstellingen wordt 
gebruikt is de Milieubarometer. Hiermee kun je ontwikkelingen grafisch en via 
kengetallen analyseren en het verbruik vergelijken met gemiddeldes voor 
ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ en gehandicaptenzorg. 
 

Milieuaspecten 
Energiebeheer en energiemonitoring levert op twee manieren besparingen op:  

• het leidt vaak tot het nemen van (extra) energiebesparende maatregelen 
waaronder het beter inregelen van (klimaat)installaties.  

• energiebeheer zorgt ook voor het vasthouden van gerealiseerde besparingen 
omdat afwijkingen in verbruikspatronen zichtbaar worden.  

 

Financiële aspecten 
Energiebeheer op basis van energiemonitoring bespaart gemiddeld 5% op het 
energieverbruik terwijl de kosten ervan meestal maar 1-3% van de energierekening 
bedragen. Zonder energiebeheer zal het energieverbruik weer stijgen doordat 
storingen, verkeerde instellingen en energieverspillend gedrag minder snel worden 
gesignaleerd.  
 
De kosten van energiemonitoringsinstrumenten lopen sterk uiteen. 
 
Tabel 1.Kostenspecificatie energiemonitoring 

Instrument Prijsindicatie Tijdsinvestering 

Excel (jaar of maandregistratie) € 0 Veel 

Jaar/maandregistratie zoals de Milieubarometer € 100 / locatie per jaar Weinig 

Energieverbruiksmanager (met kwartierwaarden) € 100 / meter per jaar Heel weinig 

Geavanceerd softwarepakket € 2.000-€ 5.000 Heel weinig 

Eenmalige kosten   

Aanschaf slimme meter € 70 (kleinverbruikers 
krijgen gratis een slimme 
meter van de netbeheerder 
voor 2021) 

n.v.t. 

Installatie tussenmeter (op afstand uitleesbaar) € 200 - € 400 n.v.t. 

 

Voorwaarden voor toepassing 
Voor iedere zorginstelling is energiebeheer zinvol en verplicht. Wat minimaal verplicht 
is hangt af van het energiegebruik en vloeroppervlak van de locatie. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de eisen. De eis geldt per locatie die aan een van de 
randvoorwaarden voldoet.  
  

Energiebeheer 
bespaart zo’n 
5% energie. 
Zonder beheer 
stijgt het weer. 
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Tabel 2.Randvoorwaarden Erkende Maatregelen Energiebeheer 

Eis uit Erkende Maatregel Energiebeheer  Elektriciteit Gas Oppervlak 

Slimme meters met een energieverbruiksmanager, 
monitoringsfrequentie niet gespecificeerd 

> 88.000 kWh > 25.000 m³ > 1.500 m² 

Automatisch EBS* met rapportfunctie 
per dag, week en jaar 

> 265.000 kWh > 75.000 m³ > 4.400 m² 

Automatisch EBS* met rapportfunctie 
gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem 

> 1.000.000 kWh > 170.000 m³ > 10.000 m² 

* EBS = Energieregistratie- en Bewakingssysteem 

 

Praktijkervaring 
Het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein startte al in 1980 met energiebeheer. Energie 
werd per maand gemonitord. Inmiddels wordt energiebeheer uitgevoerd op alle 
locaties van het ziekenhuis. Een gebouwbeheersysteem is de spil van het 
energiebeheer. Gegevens worden aangeleverd door externe meetbedrijven. Sinds 2015 
worden de verbruiken per uur uitgelezen bij diverse online dashboards. 
 
Marchel van Gameren, adviseur Energie en Planmatig onderhoud bij het St. Antonius 
Ziekenhuis, geeft aan dat door energiebeheer storingen eerder zichtbaar zijn, 
bijvoorbeeld bij de wko-installatie. Zodra de wko uitvalt, gaat het verbruik van 
elektriciteit omlaag en het verbruik van de stadsverwarming omhoog. Voor het 
ziekenhuis is verwarmen met stadsverwarming duurder dan met de wko-installatie. 
Door de storing eerder op te merken en daardoor eerder te verhelpen, bespaart het 
ziekenhuis kosten en energie. Energiebeheer geeft ook inzicht in het resultaat van 
energiebesparende maatregelen.  
 
Het toepassen van ledverlichting in een externe archieflocatie van het St. Antonius 
Ziekenhuis liet een besparing van ongeveer 50% op het elektriciteitsverbruik zien. Het 
zichtbaar maken van deze besparing, zorgt ervoor dat deze maatregel sneller wordt 
toegepast op andere plekken in het ziekenhuis. Van Gameren is positief over 
energiebeheer en beveelt andere zorginstellingen aan om hier ook mee te beginnen. 
Voor zorginstellingen die willen beginnen met energiebeheer, heeft Van Gameren ook 
nog een aandachtspunt: “Begin klein en breidt het stapsgewijs uit.”  
 

 
 
  
 

   Het expertisecentrum verduurzaming zorg wordt uitgevoerd door: 
Stimular 
MPZ 
TNO 
in afstemming met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en GGZ Nederland 
 
Contactpersoon: Ralph Beverloo; r.beverloo@stimular.nl 
 
Er is geen garantie dat de bovenstaande informatie correct, up-to-date en/of volledig is. 
De informatie en vermelde gegevens zijn dan ook niet uitputtend bedoeld, de inhoud is 
van informatieve aard en is niet leidend voor een specifieke situatie. 

Conclusie 
Energiebeheer is een maatregel die elke zorginstelling kan toepassen. Het 
detailniveau waarop energiebeheer wordt toegepast is aan te passen aan de 
omvang van de instelling. Energiebeheer levert gemiddeld 5% energiebesparing 
op. Indien een zorginstelling qua oppervlakte of energieverbruik bepaalde 
drempelwaardes overschrijdt, is energiebeheer wettelijk verplicht. 

 


