
Heb jij een aantrekkelijk profiel?
Energieprofielanalyse biedt 70% kans om te besparen  
op uw energierekening 
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Inleiding
Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat in meer dan 70% van de gebouwen de installaties niet 
naar behoren werken. In 90% van de gevallen blijken hoge energie- en onderhoudskosten en 
problemen met het binnen klimaat gerelateerd te zijn aan het niet goed functioneren van de 
installaties.

Daarbij wordt de afgelopen jaren veel gesproken over energiebesparing. Toch blijkt er in de 
praktijk niet veel te veranderen. Vaak blijft het bij het overhandigen van  
adviesrapporten. 

Unica Ecopower wordt regelmatig betrokken bij optimalisaties en gebruikt hierin de 
energieprofielanalyse. Door energieprofielen te analyseren, kunnen aanwezige inefficiënties van de 
installaties snel in kaart worden gebracht, het besparings potentieel berekend worden en verbeteringen 
worden gerealiseerd. De maatregelen uit een energieprofielanalyse zijn gebaseerd op feitelijke 
gebruikspatronen en dus concreet en in de regel binnen twee jaar terugverdiend. Dit betekent dat met 
weinig kosten grote winst behaald kan worden. De kans is dus groot dat ook u, als gebouweigenaar, 
beheerder of gebruiker, geld laat liggen op uw energierekening.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat installaties ingesteld zijn op max imaal comfort (lees: zo min 
mogelijk klachten van gebruikers) in plaats van maximaal comfort bij maximale energie-efficiëntie en 
minimale onderhoudskosten. Bewustwording dat energie-efficiëntie niet ten koste hoeft te gaan van 
het comfort, maar zelfs het comfort kan verbeteren is zowel voor gebouwbeheerders, installateurs als 
adviseurs van belang.

Tot slot is de overheid voornemens om de Wet Milieubeheer strikter te handhaven, dit is onder meer 
omschreven in het recent afgesloten ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. Het Activiteitenbesluit, 
als onderdeel van de Wet Milieubeheer, kan bedrijven verplichten tot het laten uitvoeren van een 
energiebesparingsonderzoek en het realiseren van maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar 
of minder. De maatregelen voor optimalisaties van de werking van installaties vallen hier vaak onder. 
Een extra reden om uw energieprofiel te laten onderzoeken.

Deze whitepaper dient als inspiratiebron om actief het energieverbruik te reduceren, het comfort 
te verbeteren en de onderhoudskosten te verlagen. En uw vastgoed wordt automatisch verder 
verduurzaamd. 

Kortom: heeft uw gebouw ook een aantrekkelijk energieprofiel?



4

Wat is een energieprofiel?
Een energieprofiel geeft inzicht in verspilling op basis van werkelijke energieverbruiken gemeten op 
de hoofdmeters voor de levering van elektra, gas en/of warmte. Om een energieprofiel op te stellen, 
worden de verbruiken afgelezen over een pe riode van minimaal één jaar. Hierbij worden gegevens 
verzameld over een interval van 5 minuten tot maximaal één uur.

De energie-efficiëntie en de werking van de installaties 
is te controleren door de energieprofielen te vergelijken 
met het energiegebruik dat te verwachten is op basis van 
klimaatgegevens, het type gebouw, de installaties en het 
gebruik van het gebouw. Vervolgens kunnen inefficiënties 
verholpen worden door aanpassingen en/of het opnieuw 
inregelen van de installatie(s).

Een energieprofielanalyse onderscheidt zich van een 
regulier energieonderzoek, omdat bij een regulier 
energieonderzoek de wijze van gebruik van het 
gebouw minimaal belicht wordt. En waar een installatie- 
performancescan zich richt op maximaal comfort, richt 
een energieprofielanalyse zich naast maximaal comfort 
ook op maximale energie-efficiëntie en minimale 
onderhoudskosten.

Wat levert een profielanalyse op?
Uw energieprofiel  wordt vergeleken met het verwachte profiel bij uw gebouw. Hieruit volgen 
aanbevelingen om de installaties efficiënter te laten presteren en worden de besparingen berekend. 
De aanbevelingen nemen we met u door. U krijgt hiermee ook zelf extra inzicht in de werking van de 
installaties. 

Signaleringen uit een profielanalyse kunnen o.a. zijn:
•	 	kloktijden	klimaatinstallaties	zijn	niet	afgestemd	op	gebruikstijden	van	het	gebouw;
•	 er	is	geen	nachtverlaging	van	temperaturen;
•	 verlichting	blijft	tot	´s	avonds	laat	aan	of	zelfs	in	het	weekend;
•	 hoge	piekbelasting	tijdens	de	opstart	´s	morgens;
•	 	fluctuatie	van	gas-	of	elektraverbruik	geeft	pendelgedrag	van	de	installaties	weer;
•	 extra	gasverbruik	laat	zien	dat	de	warmtepomp	niet	efficiënt	draait;
•	 	piekerig	elektraverbruik	laat	zien	dat	de	regeling	van	de	koelmachines	niet	goed	is	afgesteld;
•	 er	wordt	gelijktijdig	gekoeld	en	verwarmd;
•	 hoog	gasverbruik	tijdens	de	zomermaanden	lijkt	op	onnodig	stookgedrag.

Een energierekening gaat pas omlaag wanneer u ook daadwerkelijk de verbeteringen doorvoert. Een 
energieprofielanalyse biedt concrete maatregelen die direct uitvoerbaar zijn en geïmplementeerd 
kunnen worden. 

Nadat de energieverspilling is verholpen, is het resultaat:
•	 beter	werkende	installaties	met	lagere	onderhoudskosten;
•	 energiebesparing	en	lagere	energiekosten;
•	 verbeterd	comfort;
•	 minder	klachten.

Nadat de verbeteringen zijn uitgevoerd is behoud van de nieuwe situatie belangrijk door regelmatig 
een check te doen en bij te sturen. Via goed beheer blijft de energie-efficiëntie van uw installaties 
geborgd.
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Terugverdientijd minder dan 2 jaar
Uit onafhankelijk onderzoek blijft dat er een grote kans bestaat dat ook u geld laat liggen op uw 
energierekening. Via energieprofielen wordt dit kwantitatief aantoonbaar en zijn de terugverdientijden 
van de mogelijke aanpassingen inzichtelijk. Een kleine investering is hiervoor noodzakelijk, immers 
‘voor niets gaat de zon op’.  Daarna kunt u besluiten welke maatregelen u wilt doorvoeren.

De maatregelen uit een energieprofielanalyse zijn gebaseerd op feitelijke gebruikspatronen en dus 
concreet en in de regel binnen twee jaar terugverdiend. Dit betekent dat met weinig kosten grote winst 
behaald kan worden.

Indien u budgettair geen mogelijkheden heeft, kan Unica 
Ecopower u hierin helpen.  Afhankelijk van de grootte van de 
investering, biedt Unica Ecopower u aan om deze investering 
door Unica te laten voorschieten. De investering zal dan via 
de energiebesparing over een bepaalde periode worden 
terugverdiend. U intvangt eveneens een deel van deze 
besparing. Deze vorm van financiering en gezamenlijke win-win 
rondom energiebesparing staat bekend als een ESCo, wat staat 
voor Energy Service Company.

Vijf redenen voor een energieprofielanalyse
De vijf redenen om aan de slag te gaan met uw energieprofiel:

1.	 	Gebouwen	worden	dynamisch	en	flexibel	gebruikt.	Er	vinden	bijvoorbeeld	veranderingen	plaats	in	
de organisatie, in de bezetting of de bedrijfstijden wijzigen. Veelal worden installaties bij oplevering 
eenmalig ingeregeld, maar niet aan gepast aan de nieuwe situatie, waardoor er klachten en onnodig 
hoge energie rekeningen ontstaan.

2.  Installaties zijn de laatste jaren complexer geworden en veel componenten zijn afhankelijk van 
elkaar. Ongemerkt ontstaat door het regelmatig aanpassen van de regeltechnische instellingen een 
onbalans tussen energiekosten en comfort.

3.  Maandelijks wordt de energieafrekening opgemaakt en weet u of u moet bij betalen of geld 
terugkrijgt. Door eerder inzicht te krijgen in mogelijke inefficiënties kunt u eerder bijsturen en dus 
eerder kosten besparen.

4.  Adviesrapporten en analyses van installaties geven veelal kwalitatief inzicht,  
terwijl de  energieprofielanalyse kwalitatief en  kwantitatief aangeeft waar ver beteringen te behalen 
zijn.

5.  Energiebesparende maatregelen zijn in veel situaties binnen twee jaar terug te verdienen. 
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Stappenplan energieprofielanalyse

Stap 1: Data verzamelen

Voor de profielanalyse zijn relevante data noodzakelijk, waaronder:
•			meetdata	van	elektriciteits-	en	gas/warmteverbruiken	van	uw	
meetbedrijf,	energiemanagement-	of	gebouwbeheersysteem;
•	klimaatgegevens	van	weerstations.

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk dat de 
verbruiksdata een lange periode (minimaal data van één jaar) omvatten 
met een interval van 5 minuten tot maximaal een uur.

Eveneens wordt de nodige informatie verzameld volgens een vooraf 
gedefinieerde vragenlijst. Onder andere het type gebouw, bouwjaar, de 
installaties en het gebruik van het gebouw.

Stap 2: Analyse & voorstellen

In deze stap worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
•	data	analyseren;
•			excessen	ontleden	en	in	overleg	verbinden	aan	mogelijke	oorzaken;
•		gebruiksprofiel	vergelijken	met	het	verwachte	profiel;	lijst	

met potentiële maatregelen, investeringen, besparingen en 
terugverdientijden	opstellen;
•	rapportage.

Stap 3: Selectie verbeteringen

Tijdens het bespreken van de rapportage uit Stap 2, wordt in overleg 
met u bepaald welke verbeteringen doorgevoerd worden.

Stap 4: Realisatie & controleren resultaten

Nadat de selectie is gemaakt, wordt doorgezet met:
•	aanpassingen	communiceren	naar	gebruikers;
•	maatregelen	plannen	en	uitvoeren;
•	resultaten	controleren	en	kwantificeren.

Stap 5: Borging nieuwe situatie door energiebeheer

Aanbevolen wordt om in de nieuwe situatie energiebeheer te laten 
uitvoeren om deze situatie te be houden en de besparing te borgen. 
Door het energie gebruik te monitoren, alarmen in te stellen op het 
vastgestelde normverbruik en door periodiek analyses uit te voeren, 
worden mogelijke inefficiënties in een vroegtijdig stadium gedetecteerd 
en bijgestuurd. Monitoring en analyse kan op afstand en geheel 
automatisch plaatsvinden.
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Voorbeelden
Unica Ecopower heeft meerdere energieprofielanalyses  opgesteld en doorgevoerd. Daarbij is het 
omschreven Stappenplan (Hoofdstuk 4) doorlopen. Hieronder zijn twee voorbeelden van een kantoor 
uitgewerkt.

Kantoor 1
Een kantoor van 14.000 m2 met hierin 600 werkplekken bestaat sinds 1997. Onder druk 
van verdere bezuinigingen in zijn organisatie, wilde de facilitair manager meer inzicht in de 
besparingsmogelijkheden. 

Gegevens verzamelen
Eerst zijn de energiegegevens opgevraagd bij de netwerkbeheerder en verwerkt tot grafieken ter 
analyse. Ook specifieke gebouw-, installatie- en gebruikersinformatie, zoals o.a. gebruikstijden en 
gegevens van de installaties zijn verzameld.

Analyse
De meetgegevens zijn aan algemene gebouwinformatie gespiegeld, zodat er een verwacht 
verbruikspatroon gekozen wordt. Alle afwijkingen in de werkelijke meetgegevens ten opzichte van 
de verwachting zijn gesignaleerd en aan mogelijke oorzaken verbonden. Deze oorzaken zijn met de 
facilitair manager besproken.

Signalering 1
De basislast is in het weekend en ’s nachts met ca. 100 kW hoog en staat gelijk aan het laten branden 
van ca. 1600 conventionele TL-buizen. Gedurende sommige weekenddagen blijkt de basislast ca. 30 kW 
lager te zijn.

Verbeterpotentie:
•	 	Het	uitschakelen	van	installaties	buiten	de	gebruikstijden	leidt	tot	aanzienlijke	besparingen.	Een	

structurele verlaging  van de basislast met 30 kW staat gelijk aan ca. 70.000 kWh = ca. € 7.000 per 
jaar.

•	 	Minder	gebruik	van	installaties	betekent	ook	minder	onderhoud	en	een	langere	levensduur	van	de	
betreffende installaties.

Signalering 2
Tijdens werkdagen vindt er tussen 04.00 uur en 05.00 uur een opstart plaats. Hierbij schakelt een 
vermogen van ca. 115 kW in. Dit vermogen wordt door de klimaatinstallaties afgenomen. Om 06.30 
uur schakelt tijdens werkdagen wederom een vermogen van ca. 100 kW aan enwordt dan de algemene 
verlichting aangeschakeld.

Verbeterpotentie:
•	 	Schakeling	van	de	klimaatinstallaties	beter	afstemmen	op	de	gebruikstijden	van	het	gebouw.	 

Indien de klimaatinstallaties 1,5 uur later aangeschakeld worden, wordt hiermee ca. 40.000 kWh = 
ca. € 4.000 per jaar bespaard.

•	 	Minder	gebruik	van	installaties	betekent	ook	minder	onderhoud	en	een	langere	levensduur	van	de	
betreffende installaties.

 

Figuur 1
Energieprofiel:  
elektri citeitsverbruik  
in april 2013
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Signalering 3
Tijdens werkdagen schakelen er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag structureel om 19.00 uur 
installaties af terwijl er maar tot 18.00 uur gewerkt wordt. Het gaat om een vermogen van 150 kW.

Verbeterpotentie:
•	 	Schakeling	van	de	klimaatinstallaties	beter	afstemmen	op	de	gebruikstijden	van	het	gebouw.	Indien	

de klimaatinstallaties een uur eerder afgeschakeld worden, wordt hiermee c.a. 32.000 kWh =  
ca. € 3.200 per jaar bespaard.

•	 	Minder	gebruik	van	installaties	betekent	ook	minder	onderhoud	en	een	langere	levensduur	van	de	
betreffende installaties.

Signalering 4
Tijdens feestdagen wordt er over het algemeen niet gewerkt en worden gebouwen vaak wel 
geconditioneerd. In het profiel is te zien dat er op maandag 20 mei (2e pinksterdag) installaties aan 
hebben gestaan die gedurende een gangbare weekend dag niet aanstaan. Dit zijn de klimaatinstallaties 
te. Het vermogen voor verlichting was die dag niet aangeschakeld.

Verbeterpotentie:
•	 	Door	feestdagen	in	het	gebouwbeheersysteem	te	definiëren,	kunnen	installaties	tijdens	deze	dagen	

buiten het standaard dagbedrijf blijven. Uitgaande van zeven doordeweekse feestdagen is hiermee 
ca. 12.000 kWh = ca. € 1.200 per jaar te besparen.

•	 	Minder	gebruik	van	installaties	betekent	ook	minder	onderhoud	en	een	langere	levensduur	van	de	
betreffende installaties.

Resultaat
Met de energieprofielanalyse van Unica Ecopower heeft de facilitair manager inzicht gekregen in het 
besparingspotentieel van haar kantoor.

Activiteit Besparing

Verbetering 1: doorvoeren minimaliseren van de basislast

Verbetering 2: doorvoeren opstarttijden afstemmen op gebruikstijden

Verbetering 3: doorvoeren afschakeltijden afstemmen op gebruikstijden

Verbetering 4: Doorvoeren vastleggen definiëren van feestdagen

€ 7.000

€ 4.000

€ 3.200

€ 1.200

Totale energiekostenbesparing per jaar € 15.400

*) De bedragen zijn specifiek voor deze referentie.

Figuur 2  
Energieprofiel:  
elektriciteitsverbruik  
in mei 2013
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Kantoor 2
Dit voorbeeld betreft een kantoor van 5.000 m2 met hierin 200 werkplekken. Het gebouw is opgeleverd 
in 2008 en intussen hebben al meerdere, interne, verhuizingen plaats gevonden. De gebouwbeheerder 
is actief bezig om het energiebeheer en onderhoud te optimaliseren. De energierekening van zowel 
het gas als de elektriciteit waren aanzienlijk hoger dan de landelijke benchmark. De complexiteit en de 
onderlinge afhankelijkheid van de klimaatinstallaties heeft geleid dat hij externe deskundigheid heeft 
gevraagd.

Gegevens verzamelen
Eerst zijn de energiegegevens van zowel gas en elektriciteit opgevraagd bij de netwerkbeheerder 
en verwerkt tot grafieken. Ook specifieke gebouw-, installatie- en gebruikersinformatie, zoals o.a. 
gebruikstijden en gegevens van de installaties zijn verzameld. Ook van het dichtstbijzijnde weerstation 
zijn data van de te analyseren dagen opgevraagd. 

Analyse
De meetgegevens zijn aan algemene gebouwinformatie gespiegeld, zodat er een verwacht 
verbruikspatroon gekozen wordt. Alle afwijkingen in de werkelijke meetgegevens ten opzichte van 
de verwachting zijn gesignaleerd en aan mogelijke oorzaken verbonden. Deze oorzaken zijn met de 
gebouwbeheerder besproken.

 

Signalering 1
Er komen meerdere stookmomenten op een dag voor, terwijl de buitentemperatuur tijdens de opname 
’s nachts niet onder de 15°C zakt. 

 

Figuur 3  
Energieprofiel: 
gas verbruik ten 
opzichte van de buiten
temperatuur

Figuur 4 
Energieprofiel:  
gasverbruik ten opzicht 
van het elektriciteits
verbruik
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Signalering 2
Om 23:00 uur schakelt de nachtventilatie aan die doordraait tot 06:00 uur. Deze nachtventilatie wordt 
gebruikt om het gebouw na een warme dag in de nacht af te koelen.

Signalering 3
Opvallend hierbij is dat de ketel tijdens deze nachtventilatie warmte afstaat aan het gebouw. Er is 
vooral een gaspiek zichtbaar bij de opening van het gebouw rond 08:00 uur.

Er wordt energie vernietigd door te koelen via nachtventilatie en gelijker tijd te verwarmen met de 
ketels. Dit betekent:
-	 	onnodig	elektriciteitsverbruik	voor	ventilatie;
-	 onnodig	gasverbruik	voor	verwarming;
- hogere onderhoudskosten aan de betreffende installaties.

Signalering 4
Op werkdagen wordt na 18:00 uur wordt in de regel niet meer gewerkt. De installaties staan na 18:00 
uur nog wel aan.

Verbeterpotentie
Het afstemmen van de nachtventilatievoorwaarden op de stookvoorwaarden van de ketel. Uitgaande 
dat een dergelijke situatie zich 60 keer per jaar voordoet, zal dit tot een besparing van 720 m3 gas en 
6.300 kWh elektriciteit per jaar besparen. 

Door het vermogen na 18:00 uur terug te brengen naar de basislast, kan c.a. 40.000 kWh per jaar 
bespaard worden aan elektriciteit. Door deze aanpassing zal ook het gasverbruik eerder naar het 
nachtsetpoint schakelen, waarmee een besparing van c.a. 9.000 m3 gas per jaar bespaard wordt. 

Resultaat
Met de energieprofiel analyse van Unica Ecopower heeft de gebouwbeheerder inzicht gekregen in het 
besparingspotentieel van zijn kantoor. De elektriciteitsbesparing voor dit gebouw gelijk aan 6% van het 
totale elektriciteitsverbruik en staat gelijk aan ca. € 4.650,- per jaar aan energiekostenbesparing. 
De gasbesparing voor dit gebouw staat gelijk aan 5% van het jaarlijkse gasverbruik en ca. €3.900,- per 
jaar aan energiekostenbesparing.

Activiteit Besparing

Verbetering elektriciteit:

	•	nachtventilatie	afstemmen	op	stookvoorwaarden

•	doorvoeren	afschakeltijden	afstemmen	op	gebruikstijden

€ 650

€ 4.000

Verbetering gas:

•	nachtventilatie	afstemmen	op	stookvoorwaarden

•	doorvoeren	afschakeltijden	afstemmen	op	gebruikstijden

€ 300

€ 3.600

Totale energiekostenbesparing per jaar € 8.550

*) De bedragen zijn specifiek voor deze referentie.
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Conclusie

Een energieprofiel van een gebouw is te verkrijgen door gebruik te maken van het elektriciteits-,  gas- 
of warmteverbruik op de hoofdmeter.  Het energieprofiel van het gebouw wordt met een verwachting 
op basis van klimaatgegevens, het type gebouw, de installaties en het gebruik van het gebouw 
vergeleken. Vervolgens kunnen inefficiënties verholpen worden door aanpassingen door te voeren of 
het opnieuw inregelen van de installatie(s).

De analyse van het energieprofiel is een eenvoudige en doelgerichte methode. Hiermee is voor de 
gebouweigenaar of beheerder direct inzicht te krijgen in:
•	 de	kwalitatieve	werking	van	de	installaties;
•	 energieverspilling;
•	 de	assetkwaliteit	van	het	gebouw	en	de	verbetermogelijkheden.

Na de analyse en bespreking van de verbeteringen, kunnen de verbeteringen  
gerealiseerd worden. Nadat de verbeteringen zijn gerealiseerd en geborgd, is het resultaat:
•	 beter	werkende	installaties	met	lagere	onderhoudskosten;
•	 energiebesparing	en	lagere	energiekosten;
•	 verbeterd	comfort;
•	 minder	klachten.

In het algemeen is de terugverdientijd van deze optimalisaties korter dan twee jaar. U voldoet hiermee 
ruim aan de Wet Milieubeheer.

Unica Ecopower heeft voor meerdere bestaande gebouwen energieprofielen gebruikt om snel inzicht 
te krijgen in de aanwezige verspillingen. Deze methode is zowel toepasbaar voor oude gebouwen met 
een G-label tot en met nieuwe gebouwen met een A-label. Het blijkt dat juist ook bij relatief nieuwe 
gebouwen de installaties vaak niet naar behoren functioneren. Ook bij gebouwen met een warmte-/
koudeopslag (WKO) levert de energieprofielanalyse snel inzicht op. Energieprofielen laten immers het 
dagelijks gebruik van het gebouw zien.

Om de besparingsmaatregelen te realiseren terwijl u een beperkt budget heeft, zijn nieuwe 
financieringsvormen mogelijk. Zowel voor grote als voor kleine investeringen neemt een externe 
partij deze financiering van u over en zorgt dat deze, via energiereductie en optimaler onderhoud, 
wordt terugverdiend. Unica Ecopower kan u hierbij helpen zodat u toch kan besparen en tegelijk kan 
verduurzamen.
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Over Unica Ecopower
Unica Ecopower, onderdeel van Unica Groep, verduurzaamt vastgoed met oplossingen voor energie- 
efficiëntie en duurzame energie. Deze worden gerealiseerd dankzij excellent beheer en exploitatie. 
Unica Ecopower adviseert en realiseert energiebesparingen bij bestaande gebouwen, waarbij zij 
optioneel zelf de investeringen voor haar rekening neemt. Daarnaast levert Unica Ecopower duurzame 
warmte, koude en elektriciteit door duurzame installaties zoals WKO’s en biomassainstallaties te 
ontwikkelen, realiseren, exploiteren en - op verzoek - te financieren.

Unica Groep is met 16 vestigingen, 7 gespecialiseerde businessunits en 1600 medewerkers de grootste 
zelfstandig technisch dienstverlener van Nederland.

Voor meer informatie: 
Unica Ecopower
Postbus	202
3870 CE  Hoevelaken
033 – 247 80 80
www.unica.nl/ecopower
ecopower@unica.nl


