
Stijgende energieprijzen zijn helaas de waan van de dag geworden. Door diverse factoren 

(gasvoorraden in Europa minder goed gevuld, oorlog in Oekraïne) is zowel gas als elektra 

flink duurder geworden. Voor sommige ondernemers zijn deze zelfs vertienvoudigd.  

Tot twee jaar geleden bedroegen de energiekosten voor een onderneming circa 2 tot 3% 

van de kostenstructuur. Met de stijging van de prijzen loopt de bedrijfslast daarmee soms 

zelfs op tot 20 of 30%. VNO-NCW Midden helpt haar leden en niet-leden om deze crisis 

het hoofd te bieden. Hoe we dat doen, staat in deze whitepaper. Lees ook:  

Kwart energie-intensieve bedrijven in rode cijfers | VNO-NCW

Kijk voor actuele ontwikkelingen op www.vno-ncwmidden.nl

W H I T E P A P E R

Wat doet VNO-NCW Midden 
aan de aanpak van de energiecrisis?
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https://www.vno-ncw.nl/nieuws/kwart-energie-intensieve-bedrijven-rode-cijfers
https://www.vno-ncwmidden.nl/


Korte termijn
Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Zakelijke 
klein-  
en midden- 
verbruikers  
van energie. 

Digitaal advies  
op maat.

Digitale bespaar-assistent voor 
bedrijven.

DEB | Digitale bespaarassistent 
| Haal meer winst uit je onder-
neming

Zakelijke 
klein-  
en midden- 
verbruikers  
van energie.

Bedrijven informe-
ren over energie 
besparen via  
campagne ‘Zet 
ook de knop om’.

Landingspagina voor  
alle directe vragen over  
energiebesparing.

Zet ook de knop om - Bedrijven

Zakelijke 
klein-  
en midden- 
verbruikers  
van energie. 

Ondernemers 
helpen bij grip op 
energieverbruik 
(samen met  
provincies). 

Ondernemers ondersteunen 
met eerste 10% besparing  
op energierekening via  
energiemanagement of  
energiemonitor.

Vanaf november starten we 
lokaal, samen met bedrijven-
kringen en parkmanagement-
organisaties, met de uitrol van 
energiemanagement

Zakelijke 
klein-  
en midden- 
verbruikers  
van energie.

Verkennen collec-
tieve inkoop van 
energie.

Door collectieve inkoop van 
energie kunnen veel kosten 
worden bespaard. Op korte 
termijn volgt een aanbod  
voor leden.

Christian Lorist,  
Projectmanager 
lorist@vno-ncwmidden.nl

Zakelijke 
klein-  
en midden- 
verbruikers  
van energie.

Slim financieren 
van energiebespa-
rende investering 
uit de lagere  
energiekosten.

Betrouwbare methode voor 
verduurzaming gebouwen met 
technische prestatiegarantie en 
slimme financiering uit lagere 
energiekosten.

BespaarGarant - Maakt verduur-
zamen mogelijk

Alle werk-
gevers.

Help ook jouw  
medewerkers fiks 
op gas en kosten 
thuis te besparen.

Hybride Warmtepomp Plan. Via 
de werkgever, die het niets kost, 
profiteert de medewerker van 
een voordeel, tot wel 50%, op 
aanschaf en installatie van de 
hybride warmtepomp. Is zowel 
binnen als buiten de WKR  
mogelijk, dankzij HAASPlus+.

Bekijk de Webinars
Duurzaam wordt nu haalbaar en 
betaalbaar - HAASheat

Zorgen over torenhoge energie-
prijzen bij medewerkers - VNO-
NCW Midden

Alle werk-
gevers.

Werken aan  
tijdelijke oplos-
singen voor 
netcongestie op 
bedrijventerrein.

We zijn met provincies en  
netbeheerders in gesprek om 
met meer snelheid flexoplos
singen toe te staan en op  
bedrijventerreinen energy  
hubs te faciliteren.

Innovatieve flexoplopssingen
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W H I T E P A P E R

https://www.deb.nl/
https://www.deb.nl/
https://www.deb.nl/
https://zetookdeknopom.nl/bedrijven
mailto:Christian%20Lorist%2C%20%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
mailto:Christian%20Lorist%2C%20%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
mailto:Christian%20Lorist%2C%20%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
https://bespaargarant.nl/
https://bespaargarant.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KfaZ_mnKudo
https://haasheat.com/
https://haasheat.com/
https://www.vno-ncwmidden.nl/medewerkers-helpen-bij-financiele-problemen/
https://www.vno-ncwmidden.nl/medewerkers-helpen-bij-financiele-problemen/
https://www.vno-ncwmidden.nl/medewerkers-helpen-bij-financiele-problemen/
https://www.liander.nl/sites/default/files/20190716%20Liander%20Flex%20documentatie.pdf


Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Eigenaren van 
kantoren.

Informeren  
bedrijven over  
Label C  
verplichting.

Hoe bereik ik label C voor mijn 
kantoorgebouw? 

Webinar Hoe bereik ik  
Energielabel C? - 14 juni 2022 - 
YouTube

Energie- 
intensieve 
mkb.

Realiseren van een 
prijsplafond voor 
het energie-inten-
sieve mkb (TEK).

Compensatie voor  
energiekosten.

Ondernemersorganisaties: 
‘Voorstel TEK te weinig  
effectief’ | VNONCW

Hulp bij hogere energiekosten 
voor ondernemers (rvo.nl)
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Regio
Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Industrie in  
Gelderland.

Aanpak groot-
verbruikers.

Voor bedrijven in 6e industrie-
cluster loopt een pilot bij 2 
bedrijven om naar verwachting 
20% energie te besparen. 
Regeling voor 2023 is in  
ontwikkeling.

Christian Lorist,
Projectmanager
lorist@vno-ncwmidden.nl

Alle werk-
gevers in de 
Achterhoek.

Achterhoek  
onderneemt  
duurzaam.

Achterhoek  
Onderneemt  
Duurzaam.

Duurzaam ondernemen en 
energiebesparing | Achterhoek 
Onderneemt Duurzaam

Alle werk-
gevers in de 
Achterhoek 
(vooral  
industrie).

Achterhoek  
verbindt.

Hybride bijeenkomsten over 
energie vanuit partners van 
Achterhoek Verbindt, waarvan 
VNO-NCW Achterhoek  
ook partner is. 

Bijeenkomst 4 november:  
https://vimeo.com/768079218

Bijeenkomst 23 september: 
https://vimeo.com/753305554 

Wilma Elbertsen,  
regiomanager Achterhoek  
elbertsen@vno-ncwmidden.nl

Werkgevers 
en bedrijven-
parkorgani - 
saties in de 
Achterhoek.

Energie expertise  
centrum Achter-
hoek.

Energie Expertise Centrum in 
oprichting (one stop shopping  
voor verduur zamingsvraag-
stukken van ondernemers).

Wilma Elbertsen,
regiomanager Achterhoek
elbertsen@vno-ncwmidden.nl

W H I T E P A P E R

https://www.youtube.com/watch?v=YW4UKMwy8jg
https://www.youtube.com/watch?v=YW4UKMwy8jg
https://www.youtube.com/watch?v=YW4UKMwy8jg
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-voorstel-tek-te-weinig-effectief
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-voorstel-tek-te-weinig-effectief
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ondernemersorganisaties-voorstel-tek-te-weinig-effectief
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten
mailto:Christian%20Lorist%2C%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
mailto:Christian%20Lorist%2C%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
mailto:Christian%20Lorist%2C%20Projectmanager%20lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/
https://www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl/
https://vimeo.com/768079218
https://vimeo.com/753305554
mailto:elbertsen%40vno-ncwmidden.nl?subject=
mailto:elbertsen%40vno-ncwmidden.nl%20?subject=
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Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Ondernemers, non- 
profit organisaties,  
energiecoörpora-
ties in Flevoland.

Ondernemers in Flevo land 
helpen bij ontwikkeling en 
reali satie van hun duur-
zame energie- en energie-
besparingsprojecten.

Energie Expertise 
centrum Flevoland 
(EEF).

www.eefflevoland.nl

Bedrijven en instel-
lingen in provincie 
Utrecht.

Financieringsmogelijkheid 
voor bedrijven en instel-
lingen in de provincie 
Utrecht die zelf willen 
verduurzamen of duur-
zame energieprojecten 
ontwikkelen.

Energiefonds 
Utrecht

www.energiefondsutrecht.nl

Professionals 
die werken aan 
Utrechtse energie-
transitie.

Online plek waar jouw 
netwerk samenkomt.

Energiewerkplaats  
Utrecht

www.energiewerkplaats-
utrecht.nl

Lange termijn
Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Zakelijke klein- en 
midden verbrui-
kers van energie.

Realiseren van 
Energieteam voor 
bedrijven / Energie 
Expertise Centra.

Een one stop shop voor 
(collectief) faciliteren  
van energiebesparing  
en verduurzaming van 
bedrijfspanden.

Energie Expertise Centra 
Rivierenland - VNO-NCW 
Midden

Bedrijventerreinen. Inzetten op Green 
Deals en collec-
tieve aanpak op 
bedrijventerreinen.

Collectieve afspraken op 
(de meest energie-inten-
sieve) bedrijventerreinen 
om verduurzaming te 
versnellen.

Christian Lorist,
Projectmanager
lorist@vno-ncwmidden.nl

Grootverbruikers 
van aardgas.

Ontwikkeling van 
biogashubs met 
agrariërs voor de 
basisindustrie.

Biogas heeft de toekomst. 
Het bewezen alternatief 
voor aardgas en resultaat 
van kringlooplandbouw:  
samenwerking tussen 
mens, dier en innovatie.

Stichting Biogas Lochem -  
Van gras naar gas!

W H I T E P A P E R

https://www.eef-flevoland.nl/
https://www.energiefondsutrecht.nl/
https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/default.aspx
https://www.energiewerkplaatsutrecht.nl/default.aspx
https://www.vno-ncwmidden.nl/energie-expertise-centra-rivierenland/
https://www.vno-ncwmidden.nl/energie-expertise-centra-rivierenland/
https://www.vno-ncwmidden.nl/energie-expertise-centra-rivierenland/
mailto:lorist%40vno-ncwmidden.nl?subject=
https://www.biogaslochem.nl/
https://www.biogaslochem.nl/
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Voor wie? Wat we doen? Wat is het? Meer informatie

Grootverbruikers 
van energie in het  
6e cluster.

Lobby voor 
infrastructuur 6e 
industriecluster.

Versnellen van infrastruc-
turele aanpassingen met 
een provinciaal Meerjaren-
programma Infrastructuur 
Energie en Klimaat.

Position paper 6e industrie-
cluster

Bedrijventerreinen. Ontwikkelen van 
Smart Energy 
Hubs.

Smart Energy Hubs helpen 
om de regionale energie-
productie te ontsluiten, 
verspreide industrie aan  
te sluiten en onbalans op 
het netwerk uit te sluiten. 
Oost-Nederland is de 
proeftuin. 

Smart Energy Hubs | Oost NL

Alle werkgevers. Samen sneller 
het net op.

Landelijke aanpak  
netcongestie.

Samen_sneller_het_net_
op_-_actieteam_netcapaci-
teit.pdf 

Toelichting zakelijke klein-, midden- en grootverbruikers van energie 
Kleinverbruikers verbruiken minder dan 25.000 m3 gas én minder dan 50.000 kWh elektriciteit. 

Middelgrote verbruikers: verbruiken meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aardgas - 

equivalenten aan brandstoffen. Voor grootverbruikers is het gasverbruik meer dan 75.000 m3 

en/of het elektriciteitsverbruik meer dan 200.000 kWh.

Best Practices energiebesparingsmaatregelen 
Kijk hier voor de meest voorkomende maatregelen: Archief Video’s - MKB Energy Checkup

Wettelijke vereisten 
Wetchecker energiebesparing:  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/wetchecker-energiebesparing

VNO-NCW Midden, 11 november 2022

W H I T E P A P E R

https://www.knb-keramiek.nl/media/269105/2022-172-position-paper-6e-cluster.pdf
https://www.knb-keramiek.nl/media/269105/2022-172-position-paper-6e-cluster.pdf
https://oostnl.nl/nl/smart-energy-hubs
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/27012022_samen_sneller_het_net_op_-_actieteam_netcapaciteit.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/27012022_samen_sneller_het_net_op_-_actieteam_netcapaciteit.pdf
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/27012022_samen_sneller_het_net_op_-_actieteam_netcapaciteit.pdf
https://energycheckup.nl/videos/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/wetchecker-energiebesparing

