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URGENTIE BELANG 
ENERGIEBESPARING IN 
KANTOORGEBOUWEN

Round Table ‘Impact van vastgoed op energiebesparing’

TEKST Peter Bekkering

BEELD Michael Kooren

STAAND VAN LINKS NAAR RECHTS: CEES VAN DER SPEK, DIRK VAN GEMERT, JOSHUA VAN DEN HEUVEL, ANNEMARIE MELISSEN, HENK JANSMA, PETER BEKKERING,  
WIM KOOYMAN, ANNE VAN GEMERT, THOMAS WELLINK, JORIS HAVERKORT, ROEL AKERBOOM, GERDA STELPSTRA, RICHARD HELMUS EN EDWIN BERG.

In plaats van sec kijken naar het energielabel van een 
kantoorgebouw kunnen we beter kijken naar het reduceren 
van het daadwerkelijke energieverbruik. Dat is namelijk een 
mix van het energielabel en hoe een gebruiker met energie 
omgaat. Daarover waren de deelnemers aan de Round Table 
‘Impact van vastgoed op energiebesparing’ het roerend met 
elkaar eens op locatie op de drieëntwintigste verdieping van 
Valley aan de Amsterdamse Zuidas. Ze zijn optimistisch over 
de toekomst omdat ze constateren dat de urgentie over het 
belang van energiebesparing breed wordt gedragen.

Tijdens de introductie van de Round  

Table, georganiseerd door EDGE Next 

en Smart WorkPlace, vertelt moderator 

Wim Kooyman dat duurzaamheid en 

commercieel vastgoed niet meer los van 

elkaar zijn te zien. Vervolgens haalt hij 

het eerste onderwerp aan: hoe organi-

seer je als eindverantwoordelijke een 

goed binnenklimaat in een kantoor en 

hoe zorg je ervoor dat de eindgebruikers 

tevreden in zo’n omgeving blijven  

werken of dat ze weer terugkeren naar 

kantoor na de coronapandemie? 

FLEXIBILITEIT

Bij dit onderwerp verzorgt Cees van der 

Spek een korte introductie. Hij vertelt dat 

bij het World Economic Forum in Davos 

afgelopen januari veel gesproken werd 

over verduurzaming van  gebouwen. 

Daar werd geconcludeerd dat het  

zonder technologie en data niet mogelijk 

WELLBEING

Annemarie Melissen vertelt daarop hoe 

FrieslandCampina tijdens corona al na 

drie weken het project The Future Way of 

Work startte. “Omdat we verwachtten 

dat het wel even zou gaan duren,  

vonden we het het juiste moment om te 

gaan meten wat het – vooral voor  

wellbeing – betekende om thuis te gaan 

werken. Ook hebben we een plan  

gemaakt voor de situatie erna en hebben 

we daarvoor een pilot gedaan met 500 

mensen. Tot eind 2022 hebben we elk 

kwartaal met een survey en gesprekken 

de thema’s van hybride werken in kaart 

is om de gebouwtemperatuur terug te 

dringen. Gebouwen, die met 40 procent 

wereldwijd bovendien een substantieel 

deel uitmaken van de CO2-emissie.  

Helaas genereert vandaag de dag slechts 

1 procent van de gebouwen wereldwijd 

de gewenste data.

Cees haalt bij zijn introductie aan dat er 

post-corona nog grote verschillen zijn in 

de bezetting van kantoren, het gebruik van 

ruimtes in kantoren en in manieren waarop 

organisaties proberen hun kantoren weer 

aantrekkelijk te maken. Vanwege die  

diversiteit krijgt EDGE regelmatig de vraag 

van organisaties of ze meer flexibiliteit 

kunnen inbouwen in hun kantoren zodat 

organisaties binnen een gebouw kunnen 

groeien en krimpen. Vervolgens vraagt 

Cees de deelnemers hoe zij daarmee be-

zig zijn. En hij wil weten: heeft jullie bedrijf 

zijn huisvestingsstrategie aangepast? 

gebracht. En we hebben de afgelopen 

maand twee groepen medewerkers en 

leidinggevenden gevraagd wat ze nog 

misten en waar ze tegenaan liepen.” 

Volgens Annemarie toonden de uit-

komsten aan dat beide groepen vooral  

tevreden zijn met het hybride werken: 

“Medewerkers komen gemiddeld één of 

twee dagen naar kantoor. We hebben 

als organisatie aangegeven dat we wil-

len dat mensen minimaal één dag ko-

men, maar dat ze ook vijf dagen mogen 

komen. Als mensen weinig komen, gaan 

we het gesprek aan wat hen tegenhoudt 

met het doel mensen verbonden te hou-

den met het team, FrieslandCampina en de zorg voor wellbeing.” De uitkomsten laten 

zien dat de nieuwe situatie niet ten koste gaat van de productiviteit. “Medewerkers 

zijn heel tevreden met de vrijheid om – in afstemming met het team – zelf te kiezen 

waar ze het beste kunnen werken en geven aan het onwenselijk te vinden wanneer 

het management zegt dat ze vaker naar kantoor moeten komen. Overigens speelt dit 

in de meeste teams niet, omdat veel managers zelf ook hun modus hebben gevonden 

in het hybride leiden van hun team. Het grootste zorgpunt van managers is het welzijn 

van de medewerkers.” De nieuwe situatie heeft volgens Annemarie geen nadelige in-

vloed op de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met FrieslandCampina. 

“Uit onze surveys blijkt dat die verbondenheid zelfs stijgt.” Op een vraag van Cees 

laat Annemarie weten dat er vanwege de nieuwe situatie nu geen aanpassingen in 

ruimtegebruik nodig zijn op het hoofdkantoor. “We hadden drie panden in Amersfoort 

waarvan we er eentje in het begin van de corona periode meteen hebben gesloten. 

Met de aanpassingen in de indeling in de huidige twee panden hebben we nu een 

bezettingsgraad van zo’n 50 procent.”
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Cees van der Spek:  
Voor mij is het meest van 
belang dat we weten wat  
een gebouw echt gebruikt  
aan energie en hoe we dat 
verbruik naar beneden krijgen.

team’, wat betekent dat je teamwork op kantoor doet of ergens onderweg, zolang je 

maar fysiek samen bent. En het derde is ‘Time to meet others’, wat betekent dat je ook 

interactie hebt met andere afdelingen.” De Rabobank verwacht dat post-corona de 

verdeling gemiddeld uiteindelijk 40 procent op kantoor (twee dagen) en 60 procent 

thuis (drie dagen) gaat worden. Edwin: “We hebben heel lang op 10/90 en 20/80 

gezeten bij de kantoor-thuis verdeling. Inmiddels zien we in onze maandelijkse  

onderzoeken dat dit opschuift naar 30/70. Medewerkers komen meer naar kantoor.” 

De Rabobank-directie laat managers vrij in hoe ze dit bij hun teams willen inrichten. 

Daarbij krijgen ze wel vanuit HR ondersteuning hoe ze dit het beste kunnen doen. 

Rabobank@Anywhere hebben we over-

wogen om ook tijdelijke werkplekken te 

gaan huren, maar dat bleek niet nodig: 

we hebben zelf nog voldoende kantoren 

die bovendien verspreid zijn over het 

land. Kantoren die we desgewenst ook 

als ‘clubhuis’ in kunnen zetten.” 

BALANS

Volgens Richard Helmus lijkt de aanpak 

bij Coöperatie VGZ op ‘Digital First’ van 

de Rabobank. “Bij VGZ hanteren we  

‘digitaal, tenzij’ en ‘fysiek waar nodig’. 

Daarbij kijken we op basis van de  

behoefte naar de juiste balans kantoor 

versus thuis werken. Het is nu bijna een 

jaar geleden dat we de beperkingen 

van de coronapandemie achter ons lie-

ten en dat we vanuit de bezettingsdata 

van afgelopen jaar een representatief 

inzicht hebben gekregen.” Volgens  

Richard is VGZ niet gefocust op het laten  

terugkeren van medewerkers naar kan-

toor. “Onze focus is veel meer: waar ligt 

je meerwaarde? Tegelijkertijd zie je ook 

een spanningsveld: enerzijds zie je veel 

tevredenheid met de productiviteit,  

anderzijds zie je dat medewerkers erg 

taakgeoriënteerd bezig zijn. En dus niet 

met secundaire arbeid zoals zichzelf 

ontwikkelen, met een mentor meelopen 

en learning on the job. In eerste instantie 

merken collega’s misschien niet op dit te 

missen, maar wel wordt het minder van-

zelfsprekend. Daar moeten we voor  

waken en we streven dan ook naar  

balans tussen taakgeoriënteerd en  

secundaire arbeid. ”Richard benadrukt 

dat een kantoor moet voorzien in een 

behoefte. “Je moet niet naar kantoor, je 

wilt er zijn. Daarom voeren we binnen-

kort een Leesman-werkplekonderzoek 

uit zodat we met interventies op het kan-

toor ervoor kunnen zorgen dat het kan-

toor klopt.” Cees: “Ook wij hebben zo-

wel pre-corona als in Q4 van 2022  

Leesman-onderzoeken uitgevoerd. Bij 

ons kregen we een optimaal goed  

resultaat door uitkomsten van die onder-

zoeken te crossen met de data die we uit 

het gebouw verkregen.”

Gerda wordt getriggerd door die combi-

natie. Toch vraagt ze zich af of ‘hoeveel 

dagen naar kantoor’ wel de juiste vraag 

Joshua van den Heuvel:  
Ik merk dat bij veel 
organisaties een strategie 
om de energietransitie te 
accelereren en je gebouwen 
Paris Proof te maken nog 
niet zo op de agenda staat. 

Richard Helmus:  
Wij merken dat wanneer je het 
energieverbruik goed monitort, en daar ook 
op reflecteert, het een hoge prioriteit krijgt.

“

“

in het design van het pand, waarbij we 

ook hebben gekeken naar de zes 

rituelen waarmee we werken: samenwer-

king, openheid/diversiteit, bewuste  

keuzes, betrokkenheid, focus time en  

refresh time. Ook hebben we rekening 

gehouden met het profiel van de mede-

werkers, vooral Sales en Marketing. 

Daardoor is het kantoor meer een ont-

moetingsplek dan een werkplek.”

VERDELING

Edwin Berg vertelt over de situatie bij de 

Rabobank: “Onze manier van werken 

Rabobank@Anywhere betekent dat je 

thuis, op kantoor en onderweg kunt wer-

ken. Daar stellen we tools voor beschik-

baar. Onderdeel daarvan is dat we best 

ver gaan in het meedenken over de 

thuiswerkplek. Zo onderzoeken we hoe 

we medewerkers kunnen helpen om de 

thuiswerkplek te verduurzamen.” Vervol-

gens gaat hij in op drie andere uitgangs-

punten. “Het eerste is ‘Digital First’. Wat 

digitaal kan doe je digitaal en dat doe je 

thuis. Het tweede is ‘Plan tijd met je 

is. “We zitten daarbij teveel op processen. Uit onderzoek van Cushman & Wakefield, 

de Experience per Square Foot Survey, komt dat er een  significante verbinding ligt tus-

sen engagement en experience en dat de experience – de werknemers ervaring van 

het kantoor – omhoog gaat als je meer ook fysiek op kantoor bent. Daarmee wordt dus 

ook de werknemers betrokkenheid beïnvloed. Van belang hierbij is echter dat je dat 

vrijwillig doet, autonomie blijkt uit ons onderzoek daar leidend in. Tegelijk wil je dat er 

groepsvorming plaatsvindt en dat er aan cultuur gebouwd wordt, keuzes van individu-

en moeten in-sync met elkaar zijn. Daarom denk ik dat als je als organisatie echt hybri-

de wilt werken je je eerst moet afvragen: wat is onze cultuur, waar willen we voor 

staan, welke normen zijn dat, hoe willen we die uitdragen en welke gebruiken willen 

we daaromheen bouwen om er kracht bij te zetten? Daarnaast is het een relevante 

vraag wat je met de ruimte gaat doen vanuit duurzaamheidsperspectief, welke impact 

heeft een teruggang naar kantoor op je footprint en hoe staat dat in verhouding tot 

waar je als organisatie voor staat.”

VERTROUWEN EN AUTONOMIE

Volgens Joris draait het in de discussie vooral om vertrouwen in mensen. “Wij kijken 

alleen naar impact van medewerkers: je individuele impact, je contributie naar ande-

“

ONTMOETINGSPLEK

Een ontwikkeling die Cees signaleert, is 

dat sinds oktober 2022 meer mensen 

naar kantoor terugkomen zonder dat ze 

daar een duw voor nodig hebben. Daar-

bij is volgens Gerda Stelpstra de hogere 

energieprijs een belangrijke factor. Joris 

Haverkort vertelt over het pand bij  

Schiphol dat Microsoft vier jaar geleden 

pre-corona verbouwde. “In die periode 

hadden we met 1000 medewerkers vier 

maanden geen kantoor. We hebben 

vooraf bezettingsmetingen gedaan,  

enquêtes afgenomen en studies gebruikt 

van de Wageningen University over 

menselijk gedrag en attentie. Ook heb-

ben we veel gebruik gemaakt van het 

boek ‘Busy: how to thrive in a world of 

too much’ van business psycholoog Tony 

Crabbe. hij schrijft over hoe je mindful-

ness principes kan toepassen in het  

nieuwe werken en de inrichting van kan-

toren. Het stimuleren van het maken van 

bewuste keuzes tussen focustijd, samen-

werking en sociale interactie. Die  

uitgangspunten hebben we doorgevoerd 

“Sommige managers hebben namelijk moeite om hun team op afstand te sturen.  

Tegelijkertijd werken we ook steeds meer agile in teams van acht medewerkers en  

tijdens de corona periode bleek dat dat prima op afstand kan mits je natuurlijk de  

juiste tools hebt.” Vanwege deze ontwikkelingen heeft Rabobank vierkante meters af-

gestoten en is het bezig met het anders inrichten van de kantoren. Edwin: “Vanwege 

https://pulse.microsoft.com/nl-nl/videos/work-productivity-nl-nl/na/fa1-microsoftnl-refresh-documentaire/
https://pulse.microsoft.com/nl-nl/videos/work-productivity-nl-nl/na/fa1-microsoftnl-refresh-documentaire/
https://www.cushmanwakefield.com/en/united-states/services/global-occupier-services/experience-per-sf
https://tonycrabbe.com/
https://tonycrabbe.com/
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ren en hoe je ideeën verder helpt. Waar 

je dat doet, is minder relevant. Ik denk 

ook dat het moeilijk is om zonder ver-

trouwen hybride werken in te voeren.” 

Richard sluit daarbij aan:  

“Autonomie is key. Zo hebben we nu bij 

VGZ een pilot waarbij je maximaal vier 

weken aaneengesloten in het buitenland 

mag werken. We zien daarbij dat er  

binnen een team autonomie is, dat  

collega’s vanuit het teambelang goede 

afspraken met elkaar maken en zodoen-

de de onderlinge verbondenheid  

geborgd is. Het laat zien dat het niet al-

leen gaat om terug naar kantoor maar 

op welke wijze je als team de beste bij-

drage levert aan het doel van de organi-

satie.” Henk Jansma wijst erop dat er 

geen ‘one size fits all is’: “Je merkt  

namelijk dat bedrijven en productiepro-

cessen ongelooflijk verschillend zijn. Zo 

zijn er bedrijven waarbij de vertrouwe-

lijkheid van informatie thuiswerken on-

mogelijk maakt. Daarom kijken we als 

adviseur altijd naar welke oplossing voor 

een klant het beste is.” Henk beaamt wel 

de woorden van Richard: “Ik zie over het 

algemeen dat autonomie geven waar 

mogelijk binnen een bedrijf het  

allerkrachtigste is.”

Thomas Wellink kijkt op twee manieren 

naar het vraagstuk: “Ten eerste vanuit 

mijn eigen ervaring bij de RVO en ten 

tweede vanuit wat we op nationaal  

niveau aan het inrichten zijn zodat het di-

gitaliseren beter kan werken.” Hij haalt 

bij dat laatste het Datastelsel verduurza-

ming utiliteit aan. “Het DVU is een snel-

weg die we in Nederland aan het neer-

leggen zijn om de data van energiebedrijven en het kadaster aan elkaar te kunnen 

koppelen zodat iedereen met een druk op de knop straks inzicht heeft in zijn werkelijk 

energieverbruik. Inmiddels hebben zo’n 40 organisaties het stelsel getest en mikken 

we op een soft launch medio 2023 om het DVU publiek te maken.” Het DVU is een 

stap vooruit, aldus Wellink: “Bij energielabels zijn we namelijk altijd aan het monitoren 

op wat is afgegeven in het verleden en teveel gericht op de theorie.” Henk knikt in-

stemmend: “Paris Proof gaat niet om een energielabel. Het gaat om het werkelijke 

energieverbruik. Daarom krijgen vastgoedeigenaren steeds meer de vraag hoe ze hun 

ontwerp hebben gemaakt en wat de daadwerkelijke prestaties van het gebouw zijn.” 

Tegelijkertijd waarschuwt Henk voor een te eenzijdige focus op energieverbruik: “Dan 

loop je het risico om bij een Whole Life Carbon-benadering de verkeerde afslag te 

nemen.”

BEWUSTWORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID BIJ  

OMGAAN MET ENERGIE

De laatste discussie brengt moderator Wim bij het tweede onderwerp van de Round 

Table: hoe ga je als eindverantwoordelijke in de werk- c.q. kantooromgeving de  

energie organiseren zodat je kunt voldoen aan het verlagen van kosten? Daarbij gaat 

het niet alleen om de techniek en de leidinggevende, maar ook om de bewustwording 

bij en de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf. Daarnaast is de combinatie 

Gaps ontstaan: “Dat komt omdat in elke 

stap van het proces onder meer bespa-

ringen worden doorgevoerd en fouten 

worden gemaakt. Vervolgens wordt op 

het moment van oplevering het gebouw 

zo ingeregeld dat het zo goed mogelijk 

aansluit op het verwachte gebruik na op-

levering. Zowel het gebruik als het milieu 

(lees: klimaat) rondom het gebouw ver-

anderen echter in de loop der tijd. Net 

als het klimaat. Vanwege deze redenen 

meten we de data van het gebruik voort-

durend zodat we de instellingen verder 

kunnen optimaliseren en zodat we conti-

nu de juiste match tussen gebruiker en 

gebouw kunnen zoeken.” Joshua consta-

teert ook nog iets anders: “Jullie hebben 

volgens mij allemaal wel een strategie 

om de energietransitie te accelereren en 

je gebouwen Paris Proof te maken. Ik 

merk echter dat bij veel organisaties het 

nog niet zo op de agenda staat. Daarom 

ben ik benieuwd naar jullie praktijk-

verhalen.”

INTERVENTIES NA ANALYSES

Richard pakt als eerste de handschoen 

op: “Wij merken dat wanneer je het 

energieverbruik goed monitort, en daar 

ook op reflecteert, het een hoge priori-

teit krijgt.” Cees knikt: “Informeren is 

belangrijk.” Richard: “Het is ook be-

langrijk dat je governance (goed be-

stuur en het toezicht daarop) op orde 

is. Vaak staat het wel hoog op de 

agenda, maar is er geen investerings-

bereidheid voor. Het moet ‘erbij’ wor-

den gedaan. En als het vervolgens te 

groot wordt, laat een organisatie het 

los. Binnen VGZ is duurzaamheid  

dan ook een integraal onderdeel van 

onze strategie VGZ | Duurzame zorg-

verzekeraar | VGZ Zorgverzekering. 

Daarom is het van belang om niet te 

groot te beginnen.” Richard schetste 

daarom al in 2020 een doemscenario: 

“We moeten geen spookkantoor in een 

facilitaire verspillingsfabriek hebben. 

Daarom is allereerst het voorkomen van 

leegstand belangrijk. Daarna kun je 

gaan kijken hoe je zo zuinig mogelijk 

tussen kostenverlaging en een werkbaar binnenklimaat belangrijk. Cees trapt af: “Je 

ziet dat het draait om het Paris Proof maken van gebouwen of om gebouwen die meer 

energie opwekken dan ze gebruiken. Voor mij is echter het meest van belang – Henk 

memoreerde het zojuist al – dat we weten wat een gebouw echt gebruikt aan energie 

en hoe we dat verbruik naar beneden krijgen. Als EDGE zijn we benieuwd hoe de  

andere deelnemers aan deze Round Table daarmee omgaan. Daarbij gaat het onder 

meer om vragen als: in hoeverre heb je er als gebruiker invloed op, hoe ver kun je een 

eigenaar krijgen om maatregelen te treffen als je zelf niet gebouweigenaar bent en 

betaal je als huurder wel de juiste rekening gebaseerd op de juiste informatie? Verder 

gaat het natuurlijk ook om de vraag hoe je een gezond gebouw aanstuurt, met  

aspecten als luchtkwaliteit en daglicht.” Joshua van den Heuvel vult aan en vertelt dat 

er al tijdens elke stap van ontwerp tot oplevering van een gebouw Energy Performance 

Henk Jansma:  
Maak een inclusie van de 
natuur. Dat helpt om de 
omvang van techniek 
effectief te reduceren.

Thomas Wellink:  
Omdat installaties 
bij de CO2-uitstoot 
een grote rol 
spelen, is het 
belangrijk om daar 
in het begin goed 
over na te denken 
zodat je bepaalde 
onderdelen in 
plaats van een hele 
installatie kunt 
vervangen. 

“

met energie omgaat. VGZ laat de ener-

gie extern monitoren en analyseert de 

data i.c.m. de bezetting om op basis 

daarvan interventies te plegen. Bijvoor-

beeld door kantoren op bepaalde  

dagen of dagdelen te sluiten. Dat willen 

we combineren met ‘flatten the curve’ 

oftewel met een optimale verdeling over 

de week zodat er interactie tussen 

medewerkers is wanneer iemand op 

kantoor komt.” Ook kijken we naar 

maatschappelijke exploitatie van ons 

vastgoed. Richard wil de interventies 

graag delen met de partners en stake-

holders van VGZ, zoals ziekenhuizen. 

“Door ervaringen uit te wisselen, leren 

we van elkaar.”

Annemarie vertelt dat de gebouw-

eigenaar van de twee panden van  

FrieslandCampina in Amersfoort dit jaar 

in overleg is getreden met Friesland-

Campina en daarbij aangaf de gebou-

wen als een paradepaardje op het  

gebied van duurzaamheid te zien. 

“Daarom hebben we gedetailleerd  

gekeken naar waar we nu staan, wat de 

geplande maatregelen zijn en wat de 

route is die we nog hebben te gaan.  

De uitkomst was dat één gebouw al  

bijna ‘Paris Proof’ is en beide panden 

reeds behoorlijk duurzaam zijn en met 

realistische maatregelen voor 2030  

aan de gestelde doelen geschikt kunnen 

worden gemaakt.”

Volgens Joris moet je om echt duurzaam 

te worden als bedrijf allereerst een  

strategie hebben. Vervolgens moet je 

ook permanent meten en rapporteren. 

“Zodra je dat op orde hebt, kun je gaan 

kijken hoe je kunt reduceren, removen en 

replacen. Momenteel zijn we als Micro-

soft 50 procent energieneutraal en wil-

len we in 2030 100 procent energie-

neutraal zijn. In 2030 willen we 

bovendien water positief en zero waste 

zijn. Onze volgende extreem ambitieuze 

doelstelling is om in 2050 ook energie-

neutraal te zijn wat betreft onze histori-

sche emissies.” 

Nadat Annemarie het belang van het terugdringen van energieverbruik opnieuw heeft 

benadrukt, komt Henk met een aantal praktijkvoorbeelden. “Zo staan er op Schiphol 

600 luchtbehandelingskasten. Aan de hand van een digitaal profiel van een goed 

functionerende kast is een analyse van het hele park mogelijk. Fouten en defecten kun-

nen zo gemakkelijk op een digitale basis worden geanalyseerd. Met de koppeling 

naar de vertrekschema’s kunnen de gebruikstijden dynamisch worden geregeld.  

Hiermee zijn grote energiereducties mogelijk gemaakt wat tegelijkertijd leidt tot  

levensduurverlenging van de apparatuur. Een ander voorbeeld is een pand in Den 

Haag waar we de nieuwe gebruiker hebben geadviseerd geen koeling te plaatsen 

maar om op het dak druiven te planten.” Het laatste voorbeeld brengt Henk tot een 

oproep: “Maak een inclusie van de natuur. Dat helpt om de omvang van techniek  

effectief te reduceren. We kunnen namelijk goed voorspellen wat het effect is van  

bijvoorbeeld een boom op water, koel- en hittestress. Als dat tegelijk een eigen  

business heeft (druiventeelt), snijdt het mes aan twee kanten.”

Gerda Stelpstra:  
Ik ben benieuwd of ambities 
overeind blijven en echt authentiek 
zijn nu bedrijven een nieuwe 
economisch moeilijkere situatie 
ingaan en duurzaamheid geld  
gaat kosten.

“ “

https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/07/12/datastelsel-verduurzaming-utiliteit-dvu-na-succesvolle-testfase-richting-livegang/
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/07/12/datastelsel-verduurzaming-utiliteit-dvu-na-succesvolle-testfase-richting-livegang/
https://www.dgbc.nl/upload/files/Publicaties/circulariteit/Position%20Paper%20Whole%20Life%20Carbon%20v1.1%20-%20DGBC.pdf
https://www.vgz.nl/duurzame-zorgverzekering
https://www.vgz.nl/duurzame-zorgverzekering
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Annemarie Melissen: 
Ga er vol in en  
ga het gewoon doen.

Thomas vindt het belangrijk dat er met 

Paris Proof een taal ontstaat rondom ver-

duurzaming. “Daardoor maak je name-

lijk zaken als de energielabel C verplich-

ting bespreekbaar. Inmiddels hebben we 

vanuit het Rijk ook de Renovatiestan-

daard ontwikkeld: waar doe je als  

organisatie, gezien de doelstelling voor 

2050, goed aan als je binnenkort wilt 

renoveren? Verder kijk je vanuit circulari-

teit niet alleen naar energieverbruik maar 

ook cradle-to-grave naar de CO2- 

uitstoot van een gebouw en de materia-

len die daarmee gepaard gaan. Omdat 

installaties bij die uitstoot een grote rol 

spelen, is het belangrijk om daar in het 

begin goed over na te denken zodat je 

bepaalde onderdelen in plaats van een 

hele installatie kunt vervangen.”

AANVAARD DISCOMFORT

Henk doet daarop een oproep:  

“Aanvaard enig discomfort, want dan 

kun je peaksaving goed oplossen. Voor-

heen ontwierpen we installaties op mini-

maal 100 en soms wel 120 of 130  

procent comfort om klachten van gebrui-

gaat kosten.” Joris wijst in dat  

verband op boeken die aantonen dat de 

consument maximaal tien procent extra 

wil betalen voor duurzaamheid. 

De discussie over het tweede onderwerp 

wordt fraai en out-of-the-box afgesloten 

door Thomas: “Je hebt de consumenten 

die de knop bij duurzaamheid moeten 

omzetten. En organisaties die kunnen  

kijken welke stappen bij hen passen.  

Tegelijkertijd verbaas ik me er over dat 

het neerzetten van een zeer duurzaam 

gebouw nog regelmatig gepaard gaat 

met een spoor van vernielingen.  

Weliswaar niet direct en zichtbaar, maar 

vanuit het uitgangspunt van CO2-uitstoot 

wel bij de realisatie. Door ook deze  

vragen te stellen, lever je een nog  

belangrijkere bijdrage dan het alleen  

terugdringen van het energieverbruik.”

OVER EEN JAAR

In antwoord op de vraag van moderator 

Wim waar we over een jaar staan, is 

Thomas duidelijk: “Ik zou het mooi  

vinden als we de PROVADA, die vaak 

gericht is op economie en meerwaarde, 

nadrukkelijker groen kunnen maken door 

anderen met ons netwerk in duurzaam-

heid mee te nemen.” Volgens Richard is 

een ander punt zonneklaar in de huidige 

situatie: “De urgentie is er. Daarom moe-

ten we consuminderen. Binnen VGZ merk 

kers te voorkomen. Inmiddels kunnen we 

– als we het parametrisch goed doen – 

behoorlijk reduceren, soms wel tot 40-50 

procent. Met als gevolg een verminde-

ring van de omvang van een installatie of 

bijvoorbeeld een langere levensduur. 

Bovendien kun je in de techniek veel  

onderdelen hergebruiken.” Joris knikt: 

“Daarbij moeten we af van het golden 

bullit-idee op dit punt. We moeten alles 

doen: discomfort aanvaarden, isoleren, 

opletten bij het vernieuwen van panden, 

wet- en regelgeving aanpassen, kortom 

honderdduizend dingen tegelijkertijd.”

Volgens Edwin zijn de high-over doelstel-

lingen bij duurzaamheid zoals bij Rabo-

bank ‘Growing a better world together’ 

het eerste haakje dat is te maken. Daarna 

volgt echter een belangrijke uitdaging: 

“Hoe geef je die doelen in de uitvoe-

ringsorganisatie een plek? En hoe geef je 

medewerkers handvaten om ermee aan 

de slag te gaan, ook richting externe  

leveranciers? Een van de dingen die wij 

daarbij hebben gedaan is om van 

MJOP’s DMJOP’s te maken, Duurzame 

ik dat het draagvlak voor duurzaamheid 

groter wordt omdat we voorbeeld stel-

lend zijn. Dat kan ook goed in het klein, 

bijvoorbeeld via een volledig plantaar-

dig restaurant of door van afval naar 

grondstof te gaan. Maar ook hanteren 

we het 10R model Circulaire economie - 

een stukje theorie om de praktijk toe te 

lichten - QSN bij onze kantoorinrichting. 

Laten we daarom nu doorpakken.” Henk 

sluit zich daarbij aan: “We hebben nog 

zeven tot tien jaar om ons gedrag te  

veranderen. Laten we daarbij urgentie 

verbinden met positiviteit en benadruk-

ken dat het niet alleen móet lukken maar 

dat het ook kán lukken.” Joris is ook posi-

tief: “Twee jaar geleden had ik geen  

enkel gesprek over duurzaamheid, nu 

komt het in elk gesprek terug.” Joshua 

brengt naast consuminderen nog een 

element in: “Er wordt nog heel veel ver-

spild. Neem kantoren waar 10-30 pro-

cent aan verlichting verspild wordt. Of 

voedsel, waarbij meer wordt bereid dan 

wordt geconsumeerd. Laten we de  

bewustwording daarover groeien en  

vervolgens de efficiency verhogen waar-

mee we tegelijkertijd de CO2-uitstoot 

verminderen.” 

Gerda hoopt dat gebruikers de komende 

periode steeds meer zelf gaan experi-

menteren. “Ik hoop dat we via pilots 

steeds meer kleine onderdelen van de 

“

“
Edwin Berg: 
Geef kleine partijen die bezig zijn met grote 
duurzaamheidsinnovaties binnen grote 
organisaties meer ruimte, zodat die partijen daar 
kunnen uittesten of aan de innovaties werken. 

Meerjarige Onderhoudsplannen. Dat betekent dat duurzaamheid in een vervanging 

moet zitten.” Ook richting verhuurders van nieuwe panden is Rabobank streng: “Als het 

niet minimaal energielabel A is, gaan we er niet meer naartoe.” Henk: “Accountants 

nemen dit straks ook in hun rapportage mee. Daarmee wordt het een instrument voor  

financiers om mee te nemen in hun overwegingen.”

Gerda adviseert met Cushman & Wakefield huurders: “Elke keer als ik om tafel zit met 

vaak grote namen is het altijd eerst ‘duurzaamheid is belangrijk’. Vervolgens is er tot 

mijn verbazing gedurende een project weinig concrete uitwerking van de vertaling van 

duurzaamheid naar het vastgoed. Daarnaast vragen we vaak ‘mag duurzaamheid pijn 

doen?’. Het antwoord is ‘ja’, maar als duurzaamheid tien minuten impact heeft op reis-

tijd is het antwoord ‘nee’. Beide zaken matchen niet. Het blijft daarom een uitdaging om 

zulke partijen te bewegen een stap extra te zetten.” Gerda ziet daarnaast een verschil 

in waardering voor certificeringssystemen. “Verhuurders willen een goed energielabel, 

terwijl huurders kiezen voor minimumvereisten. Wij lossen dit op door voor huurders 

een eigen certificering op te stellen, zodat ze kunnen toetsen of ze aan hun eigen nor-

men en waarden voldoen.” Ze ziet als consultant nog een belangrijk fenomeen: “Bij 

veel grote huurders is duurzaamheid in eerste instantie gedreven vanuit de war on  

talent. Ze willen de top binnenhalen en investeren daarom fors in duurzaamheid. Ik ben 

wel benieuwd of die duurzaamheidsambities overeind blijven en echt authentiek zijn nu 

bedrijven een nieuwe economisch moeilijkere situatie ingaan en duurzaamheid geld 

Joris Haverkort:  
Twee jaar geleden had ik 
geen enkel gesprek over 
duurzaamheid, nu komt 
het in elk gesprek terug.

“
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puzzel invullen. Zoals enkele corporates al doen in de werkomgeving met 

concepten als ‘furniture as a service’. Waarbij er gekeken wordt naar een 

duurzame oplossing van de steeds veranderende vraag van de gebruikers 

en tegelijk gemeten wordt hoe mensen de omgeving ervaren.” Ze benadrukt 

ook het belang van urgentie: “Alleen onder druk van urgentie lukt innovatie 

goed. Dat geldt ook bij duurzaamheid. Daarnaast geloof ik in systeemdyna-

miek. Het systeem rond duurzaamheid moet veranderen en ik hoop dat 

daarbij de focus niet meer op het individu ligt, maar op de groep. Dat geldt 

ook voor een werkomgeving: die creëer je niet voor een individu, maar voor 

elkaar.” Edwin spreekt daarbij nog wel een wens uit: “Geef kleine partijen 

die bezig zijn met grote duurzaamheidsinnovaties binnen grote organisaties 

meer ruimte, zodat die partijen daar kunnen uittesten of de innovaties  

werken.” 

Annemarie roept aan het eind van de Round Table de deelnemers op niet te 

schromen de urgentie bij duurzaamheid scherp te stellen: “Ga er vol in en 

ga het gewoon doen.”

https://www.rvo.nl/onderwerpen/renovatiestandaard
https://www.rvo.nl/onderwerpen/renovatiestandaard
https://www.rabobank.nl/en/about-us/in-short/mission
https://www.qsn.nl/blogs/circulaire-economie-een-stukje-theorie-om-de-praktijk-toe-te-lichten/
https://www.qsn.nl/blogs/circulaire-economie-een-stukje-theorie-om-de-praktijk-toe-te-lichten/
https://www.qsn.nl/blogs/circulaire-economie-een-stukje-theorie-om-de-praktijk-toe-te-lichten/

