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Optimalisering van de  energieprestaties: 
een opwaartse spiraal  creëren 
Bij de kern van de zaak blijven en de details in een eerste fase terzijde laten, weinig 
rendabele investeringen vermijden, een continu verbeteringsproces op lange termijn 
organiseren en de voortzetting ervan financieren met de eerste besparingen: dat is kort 
samengevat de originele en pragmatische aanpak van AREMiS om de energieprestaties 
te optimaliseren met een snelle ROi.
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AREMIS stelt bedrijven die de energie-

prestaties van hun vastgoedpark willen 

verbeteren een originele maar vernuftige 

methodologie voor. Een aanpak die contrasteert 

met interventies die vooral gebaseerd zijn op 

zware investeringen en ‘totaliserende’ 

benaderingen, waarbij elk systeem, tot de laatste 

gloeilamp, tegen hoge kosten minutieus onder-

zocht wordt, elk verbruikspunt van een gebouw 

uitgerust wordt met een meetsysteem en een   

lange lijst van correctieve maatregelen opgesteld 

wordt, waarvan er maar een paar in de praktijk 

omgezet zullen worden. “Vooral omdat ze vanuit 

economisch oogpunt niet samenhangend zijn” 

aldus Xavier Orts, gedelegeerd bestuurder van 

AREMIS. “En ieder bedrijf heeft zijn eigen criteria 

op dat gebied. Sommigen zullen een 

besparingsmaatregel niet financieren als de 

terugverdientijd meer dan drie jaar bedraagt en   

de meesten moeten rekening houden met de 

resterende duur van hun huurovereenkomst.     

Het is logisch dat zij geen investeringen zullen 

doen om energiebesparingen te realiseren, 

waarvan de volgende huurder de vruchten zal 

plukken”.

Met de methode die AREMIS voorstelt, kan de 

terugverdientijd enkele maanden zijn, omdat 

vooral het spreekwoord ‘first things first’ toegepast 

wordt. “Zonder installaties te vervangen, kan het 

verbruik met 10 tot 50% teruggeschroefd worden, 

hoofdzakelijk door de systemen beter af te stellen” 

verduidelijkt Jérémie Le Mayeur, Energy & 

Sustainability Manager. 

Een gebouw zonder technisch geheugen
Jérémie Le Mayeur stelde ook het volgende vast: 

“Met de veralgemening van de technische 

uitbestedingen, de vlotte verandering van dienst-

verlener op basis van offerteaanvragen en de 

interne mobiliteit van het onderhoudspersoneel, 

gebeurt het wel eens dat een opdrachtgever een 

gebouw huurt en zelfs bezit, waarvan de technische 

voorgeschiedenis verloren gegaan is of nauwelijks 

gekend is. Dit leidt tot situaties waarbij de 

systemen wanneer dat nodig is handmatig te hoog 

afgesteld worden of de afstellingen contradictorisch 

zijn omdat de systemen niet op elkaar afgestemd 

zijn (er zijn tal van gebouwen waar de airco en de 

verwarming tegelijkertijd aan staan), of waarbij de 

debieten van de luchtcirculatie te hoog liggen in 

verhouding tot het aantal gebruikers, of de 

systemen onnodig werken...”.

Volgens AREMIS is het de taak van de technische 

onderhoudsteams om ervoor te zorgen dat de 

installaties werken. “En die technici doen hun 

werk goed, maar ze hebben geen tijd en kunnen 

geen afstand nemen om de werking van de 

systemen in het algemeen te herzien. Dat is een 

van de problemen die AREMIS kan oplossen”.

Een methode in vier stappen
De eerste stap bestaat uit een globale analyse van 

het verbruik van de gebouwen. Er worden geen 

speciale meters geplaatst, er wordt enkel uitgegaan 

van de facturen van de energieleveranciers.            

Dit levert voor elke vestiging een totaal verbruik 

en een verbruik per vierkante meter op. Aan de 

hand van die gegevens wordt bepaald welke 

maatregelen prioritair te nemen zijn. Vestigingen 

die verantwoordelijk zijn voor verspilling, ook al 

gaat het relatief gezien om veel verspilling, worden 

toch pas in een tweede fase aangepakt. Eerst wordt 

gekeken naar de vestigingen waar het besparings-

potentieel in absolute waarde hoger is, als gevolg 

van hun omvang.

De tweede stap houdt een bezoek in aan de 

prioritaire gebouwen om de oorzaken van slecht 

functionerende systemen te achterhalen. 

“Het eerste gesprek met de onderhoudsteams is 

altijd delicaat” legt Jérémie Le Mayeur uit. “We 

mogen niet overkomen als controleurs, we moeten 

ze tot bondgenoten maken en ze duidelijk maken 
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  Opwaartse spiraal  

De voorgestelde methode berust op een zekere economische en technische logica die de actie zelf moet 

financieren. Eerst wordt een stand van zaken opgemaakt: gegevens verzamelen, maatregelen vergelijken en 

bepalen op welke problematische punten er eerst geïntervenieerd moet worden. Daarna wordt een bezoek 

gebracht aan de prioritaire gebouwen om de oorzaken van slecht functionerende systemen te achterhalen. 

De EnergyRoadMap, met onder meer een belangrijke lijst van punten die verholpen zouden moeten worden, 

vormt vervolgens het uitgangspunt van het continu verbeteringsproces. Er wordt een regelmatige follow-up 

georganiseerd en een balans van de resultaten opgemaakt, met bepaling van de nodige correctieve acties. 

Er ontstaat een opwaartse spiraal op het gebied van werkingsbesparingen, waardoor ook minder prioritaire 

maatregelen uitgevoerd kunnen worden.         

Een concreet voorbeeld van de methode van de opwaartse spiraal zoals die onlangs toegepast werd bij een 

Belgische klant waar een tiental gebouwen geoptimaliseerd moesten worden: tegenover €1,35 uitgegeven aan 

advies en correctieve maatregelen in 2012 en 2013, staat €2,62 aan energiebesparing eind 2013.

dat   zij er ook belang bij hebben om de maatregelen 

uit te voeren die wij in de volgende fase zullen 

aanbevelen”.

Bij de derde stap overlopen we samen met de klant 

de EnergyRoadMap als uitgangspunt voor een 

continu verbeteringsproces. Dit open, evolutieve 

document, waartoe iedereen kan bijdragen tijdens 

de toepassing ervan, bevat eerst en vooral een 

schema van de HVAC-stromen en -koppelingen.

“De systeemspecifieke plannen waarover technici 

meestal beschikken (een plan voor de verwarming, 

een plan voor de airconditioning, nog een ander 

voor de elektriciteit,...), geven geen goed algemeen 

beeld van de relaties tussen de systemen. 

Bovendien beschikken de beheerders of eigenaars 

vaak enkel over oude plannen die dateren van uit 

de bouwtijd en die niet altijd geactualiseerd 

werden na diverse aanpassingen in het gebouw. 
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Volgens Xavier Orts, gedelegeerd 
bestuurder van AREMiS, en jérémie 
Le Mayeur, Energy & Sustainability 
Manager, boek je geen relevante 
en snelle resultaten op het gebied 
van energiebesparing door eerst 
te investeren, maar wel door de 
bestaande installaties te optimaliseren.

  Aremis: streven naar een drievoudige impact  

AREMIS stelt een honderdtal voltijdse equivalenten tewerk in vier landen (België, Luxemburg, Frankrijk en 

Zwitserland) en ontwikkelt sinds het begin van de jaren negentig een bijzondere expertise op het vlak van 

vastgoedconsultancy. De klanten worden drie soorten diensten aangeboden: Advies en projecten, Beheer 

en sourcing en Informatiesystemen, met als doel in te werken op de kosten, de ecologische voetafdruk 

(footprint) en het comfort van de gebruikers als basis van het welzijn en de efficiëntie op het werk. De 

expertise van AREMIS is gericht op de domeinen van de energieprestaties (het onderwerp van dit artikel), het 

beheer van gebouwen en diensten, het beheer van ruimten en hun gebruik en ten slotte het bedrijfsvastgoed.                

Maar AREMIS neemt niet deel aan transacties als tenant representative. Het bedrijf is actief op een ander 

niveau en zal klanten bijvoorbeeld begeleiden naar NWOW of een optimalisering aan de hand van de strategie 

OxSxE (Occupancy x Space x Energy), te ontdekken via de videoclip op: http://goo.gl/PQXjjj 

De klanten van AREMIS zijn voornamelijk afkomstig uit de tertiaire privésector (banken en verzekeringen) 

maar ook uit de overheidssector, soms zelfs supranationaal zoals het Europese Consilium. In totaal staat 45 

miljoen vierkante meter onder het beheer van de experts en systemen van AREMIS. 

      www.profacility.be/aremis

Ons schema van de stromen zal de technici helpen 

om meer inzicht te krijgen in de ‘fijne intelligentie’ 

van het gebouw en kan ook van pas komen voor 

hun opvolgers of nieuwe collega’s om snel te 

begrijpen hoe het gebouw precies werkt”.

Dit dossier bevat vervolgens een vereenvoudigde 

lijst van de installaties die het meest verbruiken, 

evenals een analyse van de parameters en principes 

voor het afstellen van de installaties. “De capaciteit 

van de in het bedrijf aanwezige afstelsystemen 

wordt vaak onderbenut, of er is geen onderlinge 

samenhang. Alleen al door dit aspect te 

optimaliseren, kan het verbruik met 10 tot 50% 

teruggeschroefd worden, zonder te moeten 

investeren in materieel” verzekert Jérémie Le 

Mayeur.

Ten slotte bevat de EnergyRoadMap een 

belangrijke lijst van punten die verholpen zouden 

moeten worden, zoals regelingen, reparaties en 

vervangingen. “Maar nauwelijks investeringen” 

benadrukt Xavier Orts, voor wie de aanpak van 

AREMIS zich duidelijk onderscheidt van de 

energieconsultancybedrijven die, in hun eigen 

voordeel, klanten stimuleren om investeringen te 

doen die niet per se rendabel zijn of die over een 

te lange termijn lopen.

Deze actielijst biedt dus een reeks prioritaire 

aanbevelingen voor de technici. In de maanden 

daarna en nadien de kwartalen die volgen, worden 

regelmatig vergaderingen georganiseerd over de 

follow-up van die aanbevelingen en de resultaten 

die ze opleverden (stap 4). “Doorgaans is de relatie 

zo goed dat de technici ons hun vaststellingen 

over storingen meedelen of dat ze ons spontaan 

oplossingen voorstellen” aldus Jérémie Le Mayeur.

Zo ontstaat al gauw een opwaartse spiraal op het 

gebied van werkingsbesparingen, waardoor ook 

minder prioritaire maatregelen uitgevoerd kunnen 

worden. Het ‘Paretoprincipe’ is hier overigens van 

toepassing: 20% van de installaties is verant-

woordelijk voor 80% van de verspilling. Door 

eerst deze minderheid aan te pakken, kan men al 

gauw tot mooie resultaten komen. 

Volgens onze gesprekspartners kunnen de kosten 

van dit continu verbeteringsproces afgeschreven 

worden over een periode van drie maanden tot 

twee jaar, afhankelijk van de situatie. Een laatste 

belangrijk punt is het comfort van de gebruikers: 

de door AREMIS voorgestelde optimaliserings-

maatregelen gaan meestal gepaard met een 

aangenamere werkomgeving in het gebouw.    

Nooit moet er ingeleverd worden op het vlak      

van comfort.

Patrick BARTHOLOMÉ n


