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Inleiding 

Heeft uw organisatie een plan van aanpak voor het verbeteren van de duurzaamheid van 

de organisatie? Kijkt men structureel naar de voortgang en de mogelijkheden om 

optimalisatieslagen te maken? Op beide vragen zal bij veel organisaties het antwoord 

‘nee’ zijn. En dat is jammer, want het is bewezen dat organisaties met duurzaamheid als 

integraal deel van hun strategie en operatie een sterkere concurrentiepositie hebben. En 

een sterkere groei vertonen dan organisaties die dat niet hebben.  

Facility managers bepalen in grote mate de duurzaamheid van de organisatie. Van hen 

wordt dan ook steeds meer een leidende rol op dit onderwerp gevraagd, zeker op het 

vlak van energie en CO2.   
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12 MVO-tips voor FM 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is vaak heel logisch, heel praktisch en 

heel voor de hand liggend, aldus Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Om 

bedrijven hiermee op weg te helpen zijn er nu de 100 beste tips voor de ondernemers 

om te starten met MVO. 

De tips helpen de ondernemer bij een vliegende start met MVO. In de lijst staan alleen 

praktische tips waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen. Deze gehele  lijst is te 

vinden op www.mvonederland.nl/tips. 

 

De 12 relevantste tips voor FM hebben we voor u op een rij gezet: 

 
 Breng het energieverbruik en de CO2-footprint van uw organisatie in kaart. Op basis 

hiervan wordt direct zichtbaar waar je het beste kunt besparen. 

 Kies voor duurzame energieopwekking op eigen bedrijfsgrond, bijvoorbeeld door 

middel van windmolens of zonnepanelen. 

 Onderhandel bij de keuze voor huisvesting over het energielabel van het gebouw. 

 Kijk bij de keuze voor huisvesting naar de mogelijkheden die bestaande gebouwen 

bieden in plaats van nieuwbouw. 

 Zorg voor de juiste luchtfilters in het pand om zo energie te besparen. 

 Plaats een schemerschakelaar of een bewegingsschakelaar voor uw verlichting. 

 Ventileer uw ruimte regelmatig. Droge lucht opwarmen kost minder energie dan 

vochtige lucht en is gezonder. 

 Gebruik licht kopieerpapier: 80-gramspapier voor documenten die lang mee moeten 

en 70-75-gramspapier voor prints die niet gearchiveerd hoeven te worden. 

 Maak gebruik van het Ecofont-lettertype: dit lettertype gebruikt tot 20% minder 

inkt en is toch goed leesbaar. 

 Gebruik geen screensaver (vooral niet met bewegende beelden). Dit bespaart 

energie. 

 Kijk eens naar de afvalstromen van uw bedrijf. Gescheiden afval kan weer als 

grondstof voor nieuwe producten dienen. 

 Zorg ook voor afvalbakken voor verschillende afvalstromen. 

  

http://www.mvonederland.nl/tips
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Duurzaam gebouw verdient zich terug 

Peter Bekkering 

De huurprijs van kantoren met een ‘groen’ energielabel ligt gemiddeld 10,7% hoger dan 

die van vergelijkbare kantoren met een ‘niet-groen’ energielabel. Maar de besparing op 

de energiekosten van een duurzaam gebouw is veel hoger. Een duurzaam gebouw 

verdient zich dus terug. Dit blijkt uit onlangs gepresenteerd DGBC-onderzoek van 

afstudeerder Luc Baas (Real Estate and Housing, faculteit Bouwkunde, TU Delft). 

De financiële winst die met verduurzaming te behalen valt, gaat voor huurders een 

steeds belangrijkere rol spelen. De meeste huurders zijn vandaag de dag niet meer 

geïnteresseerd in een kantoorruimte zonder duurzaamheidscertificaat. Gelukkig geven de 

Nederlandse energielabels over het algemeen al een goed beeld van het energieverbruik 

van een gebouw. Bovendien zorgen de labels voor het vergroten van de transparantie in 

de markt. Echter, het energieverbruik van een gebouw is grotendeels afhankelijk van de 

technische staat van het gebouw, het gebruik van de kantoorruimte en de aard van de 

huurder. Deze aspecten worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening van het 

theoretische energielabel. In het onderzoek van Baas wordt wel rekening gehouden met 

het werkelijke verbruik. 

 

Uit eerder onderzoek (Visser, 2010) blijkt dat huurders 32% van de bespaarde 

energiekosten bereid zijn te betalen aan de additionele huur. De uitkomsten uit het 

onderzoek van Luc Baas tonen aan dat de extra huur onder dit percentage van 32% ligt. 

Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de ‘split-incentive’ tussen de huurder en de 

verhuurder op te lossen door duurzame initiatieven zoals Green Lease. 

 

Energielabels en huurontwikkelingen 

Luc Baas maakte voor zijn onderzoek gebruik van databases met hierin alle 

waardebepalende factoren van kantoorgebouwen. Gebouwspecifieke kenmerken zijn 

verzameld in de DGBBenchmark, een initiatief van de Dutch Green Building Council. De 

energielabels en de energieindex zijn gecontroleerd en eventueel aangevuld met behulp 

van de Agentschap-NL database. Vervolgens werden de 265 onderzochte kantoorpanden 

gekoppeld aan huurtransacties. 
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Allereerst onderzocht Baas de relatie tussen de energielabels en de huurontwikkelingen. 

Hierna werden de resultaten vergeleken met de gemiddelde energiekosten per 

energielabel. Om een accurate vergelijking te maken met de extra huuropbrengsten voor 

duurzame kantoren is het werkelijke energieverbruik gefilterd op een bezettingsgraad 

van 75-100%. Deze verbruiksdata zijn vervolgens omgerekend in energiekosten. 

Hiervoor is de ‘Energieprijzen Utiliteitsbouw versie 2011’ (Agentschap-NL, 2011) 

gebruikt. Zodoende kon de relatie tussen de huuropbrengsten en de energiekosten 

onderzocht worden.  
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Tot 40 procent energiebesparing mogelijk 

Middelgrote bedrijven kunnen tot 40 procent besparen op hun energiekosten, als zij hun 

vraag aanpassen op het aanbod van energie. Dat blijkt uit een ‘proof of concept’-studie. 

Deze komt voort uit het project ‘Flexiquest’ van TNO in samenwerking met Alliander, 

Essent, Powerhouse, Evo Switch, Kloosterboer en Partner Logistics. 

Flexiquest is het eerste onderzoek dat zich focust op partijen over de gehele 

energieketen en middelgrote energieverbruikers. 

Speciale aandacht 

In de studie is gekeken naar de manier waarop energieverbruik directer kan worden 

afgestemd op het fluctuerende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Daarnaast 

werd gekeken welke consequenties dat heeft voor producten, netbeheerder en 

middelgrote energiebedrijven. Speciale aandacht lag hierbij op veranderende business en 

verdienmodellen. 

Waarde van flexibiliteit 

Duurzaam opgewekte elektriciteit is beperkt voorspelbaar en zorgt bovendien voor meer 

wispelturigheid in het aanbod van elektriciteit. Om op grote schaal gebruik te maken van 

duurzame energiebronnen is het noodzakelijk dat het aanbod optimaal wordt benut. 

Middelgrote energieverbruikers kunnen tot 50 procent van hun energievraag aanpassen 

aan het aanbod, blijkt uit het onderzoek van Flexiquest. Een belangrijk 

sturingsmechanisme is daarbij de variabele prijs, waarbij duurzame energie voordelig 

wordt aangeboden bij een hoog aanbod. Als middelgrote energieverbruikers reageren op 

een hoog aanbod, kunnen zij tot 40 procent voordeliger duurzame energie inkopen. 

Wind- en zonfluctuaties 

Het flexibel inzetten van energieverbruik door middelgrote energieverbruikers, kan in de 

toekomst bijdragen om wind- en zonfluctuaties op te vangen en het aantal duurzame 

energie in de energiemix te vergroten. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen voor 

verschillende partijen in energieketen. Hierdoor kunnen producenten meer duurzame 

energie toevoegen aan hun productportfolio en krijgen netbeheerders te maken met een 

veranderde netwerkbelasting. 
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Vernieuwde leidraad voor prestatiecontracten 

verduurzaming gebouwen 

Als leveranciers en opdrachtgevers in hun contracten energiebesparingsprestaties 

opnemen, bereiken zij sneller de verduurzaming van gebouwen. De leverancier moet dan 

prestaties en opbrengsten meetbaar en objectief evalueerbaar maken. Zo wordt de 

transparantie groter. Dit is aantrekkelijk voor zowel de eigenaar als de gebruiker van een 

gebouw. Agentschap NL stelt nu een vernieuwde leidraad beschikbaar voor 

prestatiecontracten. 

Omdat we niet gewend zijn om te werken met prestatiecontracten, is het maken ervan in 

de praktijk nog niet zo eenvoudig. Agentschap NL heeft daarom een leidraad laten 

ontwikkelen die u ondersteunt bij het opstellen van prestatiecontracten voor technisch 

beheer en onderhoud van gebouwen. Deze leidraad biedt u tools om afspraken te maken 

met uw leverancier over klanttevredenheid, duurzaam beheer, binnenklimaat, optimale 

kosten en kwaliteit én innovatie. 

Ideale balans 

In dit document staan zowel tips en valkuilen voor de opdrachtgevers als voor de 

leverancier. Met behulp van key performance indicatoren (KPI’s) wordt een ideale balans 

gezocht om kosten en energie te besparen en de kwaliteit van het onderhoud te 

verhogen. De leidraad geeft ook een toelichting op het bonus/malussysteem in 

prestatiecontacten. Belangrijk is om haalbare afspraken te maken, voor de eigenaar of 

huurder én voor de leverancier. 

Toevoegingen van versie 3 ten opzichte van de vorige versie zijn onder meer meet- en 

verificatieprotocollen en voorbeelden van modelprestatiecontracten. De wijzigingen zijn 

doorgevoerd naar aanleiding van feedback uit de markt. 
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Integrale benadering duurzaamheid en gezond 

binnenklimaat 

ir. R.R. Smit (L) en ir. G.H. ten Bolscher 

 

Het binnenklimaat, energiebesparing en duurzaam bouwen zijn thema’s die een 

belangrijke rol spelen bij de ver- of nieuwbouw van scholen. Om financiële redenen 

sneuvelen één of meerdere van deze aspecten vaak al tijdens het ontwerpproces. Het 

kan ook anders. Bij een integrale benadering kan een duurzaam schoolgebouw met een 

gezond binnenklimaat gerealiseerd worden. 

Het binnenklimaat, energiebesparing en duurzaam bouwen zijn thema’s die een 

belangrijke rol spelen bij de ver- of nieuwbouw van scholen. Om financiële redenen 

sneuvelen één of meerdere van deze aspecten vaak al tijdens het ontwerpproces. Een 

keuze die generaties lang invloed uitoefent op het schoolklimaat. Het kan ook anders. In 

dit artikel wordt getoond dat bij een integrale benadering een duurzaam schoolgebouw 

met een gezond binnenklimaat gerealiseerd kan worden binnen de wettelijk gestelde 

financiële kaders. 

  

Diverse uitgevoerde onderzoeken constateren dat klaslokalen bedompt en ongezond zijn. 

Gebrekkige voorzieningen voor verwarming en ventilatie en weinig aandacht voor de 

luchtkwaliteit in een klaslokaal hebben een negatieve invloed op de gezondheid van 

leerlingen en docent. Tevens worden hierdoor de leerprestaties op een negatieve manier 

beïnvloed. 

  

Bij de bouw van scholen speelt de overschrijdingsregeling een cruciale rol. Deze 

wettelijke regeling is ingesteld om te komen tot een financiële gelijkstelling tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. Als een gemeente in zijn functie als bestuur van het 

openbaar onderwijs extra uitgaven doet ten behoeve van openbare scholen, is die 

gemeente verplicht een overeenkomstig bedrag aan het bijzonder onderwijs ter 

beschikking te stellen. Budgetbeheersing is altijd een aandachtspunt, maar vormt in het 

licht van de overschrijdingsregeling een absolute begrenzing. 

  

Prioriteiten 

Duurzaam bouwen, met daarbij toepassing van duurzame energietechnieken, wordt 

veelal gezien als luxe, waar een fors prijskaartje aan hangt. Wanneer er gesneden moet  
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worden in het ontwerp van een schoolgebouw, omdat anders overschrijding van het 

budget dreigt, wordt die vermeende luxe daarom al gauw ter zijde geschoven. 

Duurzaamheid kan echter bijdragen aan een verbetering van het binnenmilieu zonder dat 

er budgetoverschrijding optreedt. 

  

Het kader ‘Vloerbedekking’ toont aan de hand van een voorbeeld dat de toepassing van 

duurzame energie een logische oplossing is bij de keuze voor een ander soort 

vloerbedekking die ongezonde stoffen in de klas moet vermijden. In dit voorbeeld is een 

gezond binnenmilieu het uitgangspunt in het ontwerpproces. Een gezond binnenmilieu is 

belangrijk voor een directeur van de school. Ziekteverzuim van docenten en leerlingen 

wil hij, voor zover het in zijn vermogen ligt, voorkomen. Een zieke leerling is lastig voor 

het thuisfront van die leerling en heeft invloed op de leerprestaties. Maar een zieke 

docent moet vervangen worden, met alle organisatorische en financiële consequenties 

van dien. 

  

Vloerbedekking 

Textiele vloerbedekking is een belangrijke bron van ongezonde stoffen in de klas. Die zijn 

afkomstig van het vuil dat zich erin ophoopt, maar ook de vloerbedekking zelf geeft 

onder andere geurstoffen en weekmakers af. Voor vloerbedekking in een klaslokaal is het 

raadzaam te kiezen voor een gladde vloerafwerking, bijvoorbeeld steen. Het voordeel 

van dergelijke vloerafwerking is dat deze eenvoudig en goed te reinigen is. Een ander 

voordeel is dat vloerverwarming mogelijk wordt. 

  

Toepassing van vloerverwarming maakt radiatoren in de klaslokaal overbodig. Dit levert 

ruimtewinst op in het lokaal en vermindert stofophoping in het klaslokaal. 

Vloerverwarming draagt daardoor ook bij aan een verbetering van het binnenmilieu. Door 

te kiezen voor vloerverwarming is er aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan om 

duurzame warmteopwekking toe te passen, bijvoorbeeld warmtepompen met 

energieopslag in de bodem. Een voordeel hiervan is dat er ’s zomers gekoeld kan 

worden, waardoor er een aangename constante temperatuur heerst in het klaslokaal. 

  

In het ontwerpproces zijn meerdere actoren actief, zoals de architect, de adviseur, het 

bouwbedrijf en de installateur. Alle actoren hebben andere belangen. Een architect zal 

een schoolgebouw willen ontwerpen dat toont, zodat hij naam kan maken. Wanneer een 

installateur ervaring heeft met het realiseren van duurzame energiesystemen zal hij dat 

eerder naar voren brengen in het ontwerp, dan wanneer hij die ervaring mist. Het is de  
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uitdaging om deze verschillende belangen te bundelen tot een ontwerp, dat recht doet 

aan het vooraf opgestelde Programma van Eisen, waarin ook aandacht is geschonken aan 

binnenklimaat en duurzaamheid. Dit vereist dat al vroeg in het traject het bouwteam de 

diverse belangen uitspreekt en combineert tot één gezamenlijk belang. 

  

Parkmanagement op gebouwniveau 

Ook de functie van het gebouw speelt een rol. Een schoolgebouw is steeds minder alleen 

in gebruik voor onderwijs. Na schooltijd wordt het gebouw door andere doelgroepen 

gebruikt: sportverenigingen gebruiken de gymzaal, wijkverenigingen voeren activiteiten 

uit in klaslokalen en kerkgenootschappen gebruiken de aula, om maar wat te noemen. 

Deze doelgroepen passen zich aan de mogelijkheden van het schoolgebouw aan. Dit 

resulteert in de bouw van multifunctionele accommodaties (MFA), waarin scholen ook 

een plaats krijgen. Er is dus sprake van meervoudig gebruik van een gebouw. Het 

verschil is echter dat vooraf al duidelijk is wie de gebruikers van de MFA zijn, zodat bij 

het ontwerp van het gebouw al rekening gehouden kan worden met de wensen en eisen 

van de gebruikers. 

  

School wordt multifunctionele accommodatie 

Een gebouw is dus niet meer primair bedoeld voor één type functie. Ook dat is een vorm 

van duurzaamheid. Centrale voorzieningen als een receptie, reprofaciliteiten, kantine en 

dergelijke worden gedeeld. Een MFA is feitelijk ‘parkmanagement op gebouwniveau’. 

  

Parkmanagement op gebouwniveau is het 'managen' van voorzieningen en het beheer 

van gedeelde ruimten en functies in dat gebouw. Aan elk van deze aspecten kan een 

scala aan activiteiten worden verbonden, zoals representativiteit van ruimten en 

omgeving, milieukwaliteit, beheer en onderhoud (duurzaam) energiesysteem, 

aantrekkelijkheid van de werkomgeving voor werknemers, flexibiliteit van het vastgoed, 

bereikbaarheid, parkeerruimte en veiligheid. 

  

Om een multifunctionele accommodatie tot een succes te maken moeten de direct 

betrokkenen in een vroeg stadium met elkaar om tafel zitten. Evenals dat in een 

bouwteam verschillende actoren met verscheidene belangen aanwezig zijn, hebben ook 

de gebruikers van een MFA verscheidene wensen en eisen. Deze wensen en eisen 

moeten al voor de ontwerpfase bekend worden, zodat het definitieve ontwerp van het 

gebouw een herkenning is voor alle betrokken partijen. 
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Binnenklimaat en ventilatie 

Voorrang geven aan het binnenklimaat kan leiden tot het toepassen van duurzame 

energie. Een goed binnenklimaat en goede ventilatie zijn direct gekoppeld. Goede 

ventilatie in een schoollokaal is ontzettend belangrijk voor een goed onderwijsklimaat en 

voor het welzijn van docenten en leerlingen. Bij het ontwerp van het schoolgebouw 

wordt, wederom vaak vanuit financiële overwegingen, echter onvoldoende aandacht 

geschonken aan de kwaliteit van het ventilatiesysteem. 

  

Er wordt vaak gekozen voor een natuurlijke toevoer en afvoer of een natuurlijke toevoer 

met een vorm van mechanische afvoer. Dergelijke systemen kenmerken zich door 

toevoeropeningen in de gevel, die vaak forse afmetingen hebben om te voldoen aan de 

norm voor ventilatie (zie afbeelding). De meeste scholen beschikken over dit type 

ventilatie, maar zijn er vaak ontevreden over. Toch worden er nog steeds op die manier 

scholen gebouwd. 

  

Vooral in de winterperiode worden de aanwezige ventilatievoorzieningen niet of 

nauwelijks gebruikt omdat anders tochtklachten ontstaan. In eerste instantie is dat 

hinderlijker dan een slechter wordende luchtkwaliteit. Het gevolg is dat het al gauw 

bedompt gaat ruiken in de klas, dat vooral gemerkt wordt door iemand die vanuit een 

schonere ruimte het betreffende lokaal binnenkomt. 

  

Slechte luchtkwaliteit beïnvloedt leerproces 

De aanwezigen hebben echter al wel te maken gekregen met de gevolgen van de slechte 

luchtkwaliteit. Vermoeidheid, onoplettendheid en prikkelbaarheid kunnen bijvoorbeeld 

het gevolg zijn. Een slechte luchtkwaliteit heeft dus direct invloed op het leerproces. Uit 

onderzoeken naar de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat in 

kantoorgebouwen en het menselijk welbevinden blijkt dat een verbetering van de 

luchtkwaliteit een productiviteitsverbetering geeft van 2 tot 7 procent en een 

vermindering van het ziekteverzuim met 1 tot 1,5 procentpunt¹. 

  

Als deze waardes gelden voor een kantoorgebouw, dan gelden deze zeker ook voor 

scholen. Enkele scholen die beschikken over een volledig mechanisch ventilatiesysteem 

claimen dat een deel van het significant lagere ziekteverzuim onder zowel leerlingen als 

docenten verklaard kan worden door een goede en constante luchtkwaliteit in de lokalen. 

Naast volledig mechanisch ventilatiesystemen, of gebalanceerde ventilatiesystemen, zijn  
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er nog andere ventilatiesystemen. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van 

ventilatiesystemen en hun karakteristieken. 

  

Financiering 

De sleutel voor een geslaagde bouw is het in een vroeg stadium met alle betrokkenen 

nadenken over de te bouwen school. In deze zogenaamde exploratiefase moet ook de 

financiering van het project worden onderzocht. De financiële haalbaarheid hangt samen 

met de wijze van financieren: zelf investeren of uitbesteden aan een marktpartij. Zodra 

gekozen wordt voor het zelf investeren kunnen er mogelijkheden voor subsidies of 

andere stimuleringsregelingen onderzocht worden. Wordt er gekozen voor outsourcing, 

dan dient in deze fase al onderzocht te worden op welke wijze dat mogelijk is en welke 

financiering er gekozen wordt. 

  

Stimuleringsregelingen 

Voor het benutten van stimuleringsregelingen is het belangrijk dat al in een vroeg 

stadium inzicht wordt verkregen. Het al dan niet kunnen benutten hangt af of het project 

voldoet aan de voorwaarden, die de stimuleringsregeling stelt. Zodra deze voorwaarden 

vroeg bekend zijn, kan in het ontwerp van het gebouw rekening worden gehouden met 

deze voorwaarden. Zonder afhankelijk te worden van stimuleringsregelingen wordt de 

slagingskans voor het benutten van de stimuleringsregelingen op deze manier wel 

vergroot. Een andere reden voor vroegtijdig inzicht in subsidiemogelijkheden zijn de 

deadlines voor indiening van aanvragen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de 

planning van het project. 

  

De slagingskans van het benutten van stimuleringsregelingen is nooit gegarandeerd. 

Projectvoorstellen moeten bij de beoordeling met elkaar concurreren, waardoor een 

project dat aan alle voorwaarden voldoet toch de eindstreep om subsidie te ontvangen 

niet haalt (tendersysteem). Een andere reden dat er toch geen subsidie kan komen is 

uitputting van het budget. In de financiële haalbaarheid van een project moet daarom 

eigenlijk uitgegaan worden van de situatie dat er geen gebruik gemaakt wordt van 

stimuleringsregelingen. Wanneer er subsidie wordt toegekend is dit een financiële 

meevaller. 

  

Uitbesteden 

Bij de keuze voor een duurzaam energiesysteem bestaat de mogelijkheid om een derde 

partij te selecteren voor de investering en exploitatie (out sourcing). Deze derde partij,  
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bijvoorbeeld een energiebedrijf of een groot installatiebedrijf, kan ook het beheer en 

onderhoud verzorgen van het energiesysteem. 

  

Een variant op out sourcing is het aangaan van een lening (lease-constructie), waarbij de 

rente en aflossing wordt terugbetaald met de gerealiseerde energiebesparing. De 

energiebesparing wordt inzichtelijk door te monitoren. 

  

Het voordeel van uitbesteden is dat de school geen zorgen hoeft te hebben over het 

functioneren van het energiesysteem. Beheer en onderhoud zijn ondergebracht bij een 

marktpartij, die onder andere geselecteerd is op expertise. Een ander voordeel is dat er 

gebruik gemaakt kan worden van fiscaal voordeel, zodra de marktpartij een profit-

organisatie is. 

 

Monitoring 

Monitoring levert inzicht in de (technische en financiële) keuzes die gemaakt worden. 

Door monitoring zichtbaar te maken in de school, worden docenten en leerlingen zich 

bewust van hun gedrag in relatie tot het energiegebruik. Dit kan gestimuleerd worden 

door aan de energiereductie de financiële besparing te koppelen. Wanneer deze financiële 

besparing niet gebruikt wordt voor het terugbetalen van een lening, kan de besparing 

worden ingezet voor aanschaf van (extra) schoolmiddelen. Ook dat leidt tot een 

stimulans om bij te dragen aan energiebesparing. 

  

De energiebesparing wordt gerealiseerd door bij aanvang van de plannen al goed na te 

denken in teamverband over de bouw van de school. Door integraal te bouwen wordt er 

ook bespaard op de bouwkosten. Een goede voorbereiding in de ontwerpfase voorkomt 

hak- en breekwerk bij het installatiewerk. Door integraal te bouwen wordt er bespaard op 

materiaalgebruik. Een goede samenwerking bij het ontwerp resulteert in een goede 

afstemming (lees: efficiëntie) bij het bouwen van de scholen. Op deze manier kan al 

gauw 10% bespaard worden op de bouwkosten. Enerzijds zorgt deze besparing ervoor 

dat er extra dingen gedaan kunnen worden zonder dat er budgetoverschrijding plaats 

vindt. Anderzijds kan door deze besparing ook financiële ruimte ontstaan om een goed 

binnenklimaat te realiseren. 
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Tot slot 

Het realiseren van een duurzaam gebouwde school met een gezond binnenklimaat 

binnen wettelijk gestelde financiële kaders is goed mogelijk. Belangrijk is dan wel dat al 

in een vroeg stadium in een breed verband wordt nagedacht over de functie en de 

prioriteiten van het schoolgebouw en rekening wordt gehouden met het effect van het 

binnenklimaat op het welzijn van de gebruikers. Hierdoor kan drievoudige financiële 

winst worden geboekt: door integraal bouwen, door energiebesparing en door besparing 

op de ziektekosten. Van deze financiële winst komt tweederde terug gedurende de 

gebruiksduur van het schoolgebouw (die vele generaties lang is). 

  

Door monitoring wordt de gerealiseerde energiebesparing inzichtelijk. Bij visualisatie van 

de monitoring in het schoolgebouw en inbedding van duurzaamheid in het 

onderwijscurriculum wordt er tevens voor gezorgd dat leerlingen zich bewust worden van 

hun gedrag in relatie tot het energiegebruik. Onderzoek wijst uit dat leerlingen deze 

ervaringen mee naar huis nemen, waardoor ook thuis energiebesparing en duurzaamheid 

besproken wordt. Zo’n duurzaam gebouwde school is dan een schoolvoorbeeld van 

‘sustainable development’: er wordt zorg gedragen voor toekomstige generaties door een 

schoolgebouw dat bijdraagt aan het menselijk welbevinden zonder hogere financiële 

kosten. 

  



 

16 
 

 

Schrijf u nu in voor de Masterclass Facilitair duurzaamheidsplan in één dag  
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