
ik ben niet lui, ik bespaar energie
Ik ben niet lui, ik bespaar energie





Wie staat er voor u?

Jaap Willem Eijkenduijn

• bestuurder Stichting Energieke Regio

• duurzaam ondernemer

Sprekend namens:

Onze partners in de Hoeksche Waard:

• gemeente Hoeksche Waard

• Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden

• provincie Zuid-Holland

• Ondernemersvereniging Hoeksche Waard

drs. Jaap Willem Eijkenduijn
jweijkenduijn@energiekeregio.nl
06 53 15 91 75



Maar eerst
u aan het woord...



Stichting Energieke Regio?

• Sinds 2013

• Bijna 50 regio’s in Nederland

• Meer dan 100 mensen betrokken bij de organisatie en advisering

• Samenwerking met o.a. Rabobank, TNO, LTO, 

Schooldakrevolutie, Rijksoverheid, provincies, gemeenten, 

omgevingsdiensten, netwerkbedrijven en onze kennispartner 

Praeter

• Prima lokale en regionale partners om u te helpen



Mogen wij u helpen
te verdienen aan
duurzaamheid?



Waarom?



1. Uw eigen belang

2. Er is nu eenmaal regelgeving

3. Er zijn veel aantrekkelijke regelingen

4. U wordt deskundig en onafhankelijk geadviseerd



Besparen theorie - trias energetica

inkopen



Besparen - praktijktips

• Energiezuinig verlichten

• Isoleren

• Intelligent verwarmen & koelen

• Slimme mobiliteit

• Efficiënte ICT

• Zuinig productieproces

• Inzet CO2-Prestatieladder

• Klimaatvriendelijk drukwerk

• Slim goederenvervoer

• Duurzaam evenement

• Bewuste schoonmaak & afval

• Duurzaam (ver)bouwen

• Verduurzamen van uw keten



Het energiebesparingsadvies

Adviseur op locatie / beeldbellen met Duurzaam Vastgoedtool:

• Bespreking van de ambities

• Bespreking van de plichten

• Met de Duurzaam Vastgoedtool verkennen waar de kansen 

en oplossingen liggen, met kosten- en opbrengstindicatie

• Zichtbaar maken van de invloed op het energielabel



Energiebesparingsadvies
bestaande bouw en nieuwbouw

Besparen - hoe kunnen wij u helpen?



Het energiebesparingsadvies

Welk vervolg is er dan mogelijk?

• Bepaling van het energielabel, met een verbeterplan?

• Advies over het vervangen van het klimaatsysteem?

• Verlichtingsadvies?

• Zonnepanelenadvies?

• Advies over bouwkundige aanpassingen?

• Subsidieadvies?

• Helpen te voldoen aan de regelgeving?



Jeroen Swinkels





Deelnemen?

Laat het weten.

Jaap Willem Eijkenduijn namens Stichting Energieke Regio: 

06 53 15 91 75 of jweijkenduijn@energiekeregio.nl 

zakelijk.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard Webinar label C voor bedrijven
Dinsdag 2 november (15.30 uur)


