
De ondernemersclub voor 

energiebesparing.





Wat doen wij voor VPT?

• Ondersteunt VPT bij onderzoek 
duurzame podiumverlichting

• Verspreiding van onderzoeksresultaten

• Energieonderzoek in de cultuursector

• Convenant overheid en bedrijfsleven

• Leden helpen met energiebesparing op 
3 niveaus



De ambitieniveaus

‘Ik stop verspilling’: wat kan gemakkelijk zelf 

aangepakt worden, vrijwel zonder investeringen.

‘Ik wil rendement’: welke investeringen hebben een 

interessant rendement op de korte termijn.

‘Ik ben duurzaam’: welke maatregelen passen bij 

duurzaam, innovatief ondernemen met de blik op 

de toekomst.





• Hoe weet ik waar in mijn bedrijf de meeste energie 
in gaat zitten?

• Verbruik ik in vergelijking met branchegenoten veel 
energie?

• Hoe krijg ik mijn energielasten omlaag?

• Welke energiezuinige verlichting is voor mij 
rendabel en hoeveel bespaar ik dan?

• Is ledverlichting voor mijn bedrijf interessant?

• Waarop moet ik letten als ik offertes aanvraag bij 
mijn installateur?

• Hoe kan ik het beste de tarieven van 
energieleveranciers beoordelen?

• Klopt mijn energiefactuur? Waar moet ik op letten?





Onze dienstverlening

• Digitale scans o.a. verlichtingscan, energiescan,              

weglekcheck

• Informatiebrochures o.a. verlichting, 

productkoeling, 

• Nieuwsbrieven voor ondernemer en partners

• Helpdesk



Energieonderzoek

• Bedrijfsbezoek door adviseur 

• Beknopte, heldere rapportage met analyse,

mogelijke besparingen, investeringen,  

terugverdientijden en subsidiemogelijkheden

• Standaard tarief € 400-- per object

• Data leveren kengetallen voor benchmarking op

Bijvoorbeeld resultaten onderzoeken bij 10 theaters

Wat laten die zien?



Feiten energieverbruik groot theater

• Meer dan 750 stoelen

• Energieverbruik per jaar: € 280.000

• Stroomverbruik per jaar: € 200.000

• Stroomverbruik podium pj: € 80.000

• = 42%: hier focust VPT-onderzoek op!!!

• Uitkomsten: ????



Feiten energieverbruik klein theater

• Minder dan 750 stoelen

• Energieverbruik per jaar: € 70.000

• Stroomverbruik per jaar: € 40.000

• Stroomverbruik podium pj: € 16.500

• = 42%: hier focust VPT-onderzoek op!!!

• Uitkomsten: ????



Elektricteitsbalans theater

Elektriciteitbalans theaters

Ventilatie 17%

Verlichting 31%

Horeca/keuken 7%

Productie 42%

Overig 3%



Zelf aan de slag?

Neem een folder mee van Energiecentrum MKB

en kijk eens op www.energiecentrum.nl

Energiecentrum MKB. De ondernemersclub voor energiebesparing.


