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Door ir. Chris ZijdEvEld, voorZittEr stiChting  

PassiEfBouwEn.nl

Zo heb ik jaren gewerkt in een gebouw waar de energiereke-
ning voor zomerkoeling aanzienlijk hoger was dan voor de 
verwarming in de winter. De verantwoordelijke afdeling was 
onder het motto energiebesparing en comfortverbetering 
voortdurend intensief bezig met het afstellen van de inblaas-
eenheden voor gekoelde of verwarmde lucht en beschouwde 
dat zeker als een zeer nuttige vorm van energiemanagement. 
Hun doelstelling was om het gebouw zomer en winter op een 

constante temperatuur van rond 20 graden te houden. Het is 
me nooit gelukt om de verantwoordelijke directeur duidelijk 
te maken dat het gebouw door de gebruikers als veel aange-
namer zou worden ervaren als het bij hoge zomerse tempera-
turen maar een paar graden lager zou worden gehouden dan 
de buitentemperatuur en dat dit enorme energiebesparingen 
zou opleveren. Wie na een zomerse dag van hard werken het 
gebouw verliet liep dus onvermijdelijk tegen een muur van 
warmte aan. 
Voor ik in dat gebouw werkte was ik zelden verkouden en 
nadat ik de betrokken werkgever had verlaten ook. Maar een 

Energiemanagement 
en Consultancy
in sommige bedrijfsgebouwen is sprake van een vorm van energiemanagement, terwijl 
dat in de meeste woningen niet echt het geval is. wie wat onbevangen (als niet specifiek 
deskundig generalist) rondkijkt kan daarbij de wonderlijkste waarnemingen doen.
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paar verkoudheden per jaar waren in dat kantoor voor mij 
kennelijk onvermijdelijk. De betrokken techneuten met hun 
onaantastbare positie van ‘deskundigen’ vonden overigens 
dat ze met hun constante binnentemperatuur een uitstekende 
prestatie leverden. Later leerde ik dat koeling in relatie tot 
buitentemperatuur niet alleen in Duitsland veel gebruikelijker 
was, maar gelukkig ook in Nederland voorkomt.

Perverse mechanismen
In datzelfde kantoor was de lichtinstallatie aangelegd op basis 
van de adviezen van een gespecialiseerde deskundige. In de 
kelder waren er voor elke verdieping een paar lichtschakelaars 
die ’s ochtends vroeg werden ingeschakeld en ’s avond weer 
uitgedaan. De in hoge mate onnodige verlichting (later bleek 
dat ongeveer de helft permanent uit kon) gaf per TL buis 40 
Watt warmte af, wat een extra belasting betekende voor de 
zomerkoeling.  
Hoe het honorarium van die verlichtingsdeskundige was be-
rekend en afgerekend heb ik nooit kunnen achterhalen. Wel 
ontdekte ik vele jaren later welke perverse mechanismen er 
in de wereld van consultancy kunnen bestaan. Het komt nog 
steeds voor dat architecten worden afgerekend op basis van 
een percentage van de bouwsom. Dat lijkt niemand aan het 
denken te zetten, terwijl die vakman toch echt beter presteert 
als hij een uitstekend gebouw aflevert tegen een lagere prijs. 
Maar hij krijgt dan wel minder betaald.

het kan echt nog gekker
Dat merkte ik toen een grote gemeente een kantoorontwik-
keling op een prestigieuze locatie duurzaam wilde maken 
met een extreem laag energiegebruik en een hoog thermisch 
comfort. Het daarvoor ingeschakelde deskundige instituut 
adviseerde een aanpak met veel elementen van passief bou-
wen. De onverwachte keiharde tegenstander van die aanpak 

bleek de in het team al aanwezige installatietechnische advi-
seur. Alle betrokkenen stonden voor een raadsel. Totdat bleek 
dat betrokkene zou worden afgerekend op een percentage van 
de door hem geadviseerde in te bouwen technische instal-
latie. Iedereen weet inmiddels wel dat die installatie kleiner 
en goedkoper wordt bij een goede passieve aanpak. Voorkom 
dus dat u de nodige consultants en andere raadgevers op een 
dergelijke perverse wijze inschakelt. 
Voor de gemiddelde gebruiker van een woning is energie-
management nog veel moeilijker. Om te beginnen weet die 
gebruiker meestal niet dat zijn energiegebruik voor ruimte-
verwarming aanzienlijk hoger is dan zijn energiegebruik in 
de vorm van elektriciteit. Zelfs zijn energiegebruik voor warm 
water kan dat voor elektriciteitsgebruik in de woning over-
treffen. Dat de meest gebruikte elektriciteitscentrale slechts 
40% van de verstookte energiedrager omzet in bruikbare 
elektrische energie weet die gemiddelde gebruiker al helemaal 
niet.
Wel ziet en hoort diezelfde ondeskundige gebruiker dat 
discussies over energie vrijwel altijd over elektriciteit gaan. 
Hij gaat dus LED lampen kopen in plaats van zijn woning 
(beter) te isoleren. Die foute keuze leidt niet alleen tot meer 
energiegebruik dan nodig maar ook tot het afzien van soms 
aanzienlijke comfortverbetering.
nul-op-de-meter
Onbevangen burgers worden tenslotte helemaal op het 
verkeerde been gezet als ze horen over het ‘nul-op-de-meter’ 
fenomeen. De deskundige lezer weet natuurlijk al lang dat 
‘nul-op-de-meter’ op den duur iets anders zal zijn dan ‘nul-
uit-de-portemonnee’. Het is ook iets anders dan ‘nul-gebruik-
aan-fossiele-of-nucleaire-energie’. Maar het klinkt wel mooi, 
dus de onschuldige, slecht geïnformeerde maar zo ideëel 
gemotiveerde burger loopt achter de mooie melodie van de 
fluitspelers aan.



energiegids.nl Energiegids Management 27

Goede consultants zouden die burger moeten leren dat echt 
energiemanagement in de woning begint met het aanpakken 
van de grootste energievrager: de ruimteverwarming. Dat kan 
niet alleen leiden tot substantiële vermindering van het ener-
giegebruik. Het levert bovendien meestal een comfortverbe-
tering op. Daarna kan het energiegebruik voor huishoudelijk 
warm water worden gehalveerd met een goede zonneboiler.
Goed energiemanagement vraagt vervolgens om het aan-
schaffen van zo zuinig mogelijke elektrische apparatuur zon-
der stilstandsgebruik (geen ‘stand by’ verliezen). En wie het 
leuk vindt kan daarna natuurlijk nog PV-panelen op zijn dak 
leggen. Dat is in elk geval beter dan het daarmee volplanten 
van weilanden. Deze volgorde is wel anders dan de indruk 
die die goedwillende burger krijgt van allerlei ook veelal nog 
door de overheid ingehuurde of gesteunde, ‘consultancy’.

Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de 
Stichting PassiefBouwen.nl. Deze stichting bevordert passief bou-
wen in ons land. Passief bouwen leidt tot comfortabele gebouwen, 
met een goed binnenklimaat, toekomstwaarde en een aanzienlijke 
besparing op energiekosten.

W.  www.passiefbouwen.nl
E. info@passiefbouwen.nl
T.  (0888) 585858

CursussEn PassiEfBouwEn

In samenwerking met Stichting PassiefBouwen.nl organiseert 
PassiefBouwen Academy cursussen voor een ieder die zich pro-
fessioneel met Passiefbouwen wil bezighouden en zich verder 
wil bekwamen in de aanpak en werkwijze van PassiefBouwen. 

Rekenen met PHPP-NL
Een cursus van twee maal een halve dag waarin het leren reke-
nen volgens de Nederlandse PHPP-methode centraal staat.

Voor wie?
Allen die zich willen bekwamen in de rekenmethodiek van Pas-
sief Bouwen.

Vooropleiding
Enige bekendheid met de principes van Passief Bouwen en 
bijbehorende ontwerpuitgangspunten.

Inhoud van de cursus
•	 Passiefhuis	waardering	PHPP	volgens	EPN.
•	 Opbouw	rekenmethode.
•	 Uitgangspunten	rekenmethode	PHPP.
•	 Ontwerpen	volgens	PassiefBouwen	keur.
•	 Rekenvoorbeelden.

Deelname, datum en aanmelden
Deze één-daagse cursus kost € 485,- excl. btw (2x een middag 
cursus). 
De cursus wordt georganiseerd op 17 en 24 november 2015, in 
Woerden. 
U	kunt	PHPP	software	met	korting	bestellen	bij	uw	aanmelding.	
Aanmelden kan via de website van PassiefBouwen Academy.

Basiscursus PassiefBouwen
Een driedaagse cursus voor hen die zijn/haar kennis op het 
gebied van PassiefBouwen wil verbreden.

Voor wie?
Alle deelnemers aan het bouwproces, waaronder de opdrachtge-
ver, architect, 
aannemer, installateur en leverancier.

Inhoud van de cursus
•	 Principes	van	PassiefBouwen.
•	 Keurmerk	PassiefBouwen.
•	 Comfort	en	gezondheid.
•	 Installatietechniek	en	PassiefBouwen.
•	 De	praktijk	van	PassiefBouwen.
•	 Naar	energieneutraal	bouwen.

Deelname, datum en aanmelden
Deze drie-daagse cursus start op 19 november in Woerden en 
kost € 1495,- excl. btw.
De cursus wordt georganiseerd op 19 + 26 november en 3 
december 2015.
Aanmelden kan via de website van PassiefBouwen Academy: 
www.passiefbouwen-academy.nl

Passiefbouwen Academy is onderdeel van Academy NL
Postbus 377
3440 AJ Woerden
T: 0348 – 439 600 
F: 0348 – 433 11
E: info@passiefbouwen-academy.nl


