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We zien nog steeds dat organisaties die energie beschouwen als een strategisch bedrijfsmiddel in plaats van een kostenpost, 
beter presteren dan hun concurrenten. Ze implementeren meer geavanceerde energieoplossingen die de operationele efficiëntie 
verbeteren, het bedrijfsrisico beter beheersen en de veerkracht en financiële prestaties verbeteren. Naarmate de trend van 
digitalisering voortzet, wordt energie steeds belangrijker voor de manier waarop organisaties werken. Het is een onderwerp dat 
meer strategische aandacht verdient, waarbij de meest succesvolle bedrijven een directe koppeling leggen tussen hun bedrijfs- 
en energiestrategieën. 

Deze trend wordt versneld door de meerwaarde die bedrijven nu hechten aan duurzaamheid op het gebied van milieu. Dit is 
in ons meest recente onderzoek wereldwijd een van de drie belangrijkste kwesties. Consumenten worden steeds selectiever in 
hun koopgedrag, kiezen steeds vaker leveranciers met een lagere milieubelasting. Overheden en toezichthouders stimuleren 
maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het combineren van deze economische en milieufactoren wordt een belangrijke 
focus voor bedrijven om blijvend succes te garanderen. De bedrijven die dit met succes doen, zien wij als 'duurzame bedrijven'. 

We zien deze snelheid van verandering bij onze eigen klanten. In combinatie met een steeds complexer energielandschap 
zorgt dit ervoor dat veel organisaties naar ons toe komen voor expertise en advies. We helpen veel van onze klanten om hun 
bedrijfsdoelstellingen te bereiken door energie te gebruiken op innovatieve manieren om zo de kosten en CO2-uitstoot te verlagen 
en nieuwe inkomstenstromen te genereren. 

In dit rapport bekijken we hoe bedrijven deze problemen aanpakken en hoe de meest succesvolle bedrijven dit doen.

Ik hoop dat u deze informatie bruikbaar en interessant vindt. Laat ons weten wat u ervan vindt.

Voorwoord
Uit ons eerdere rapport bleek dat bedrijven begonnen met het veranderen van hun visie op 
energie. Twee jaar later zien we dat deze trend zich voortzet. Er zijn nu echter enkele bijkomende 
factoren die deze verandering stimuleren.

Yaniv Vardi
Director RoW  
Centrica Business Solutions

yaniv.vardi@centrica.com
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Hierdoor verandert een toenemend aantal bedrijven hun oude denkwijze 
over energie. Ze leggen een directe koppeling tussen hun bedrijfs- en 
energiestrategieën, en zien dit als een strategisch middel om concurrentievoordeel 
te behalen, en niet alleen als een kostenpost. Deze vooruitstrevende bedrijven 
plaatsen energieduurzaamheid in het hart van hun organisatie.

Tegelijkertijd neemt het aantal en het soort risico's dat bedrijven lopen, snel toe. Van 
cybercriminaliteit tot verstoorde bedrijfsmodellen, natuurrampen, energiebeveiliging 
en veerkracht en nieuwe regelgeving. In reactie hierop zetten veel bedrijven hun 
digitalisering en de bedrijfstransformatie van hun klant- en bedrijfsactiviteiten 
versterkt voort. Dit vergroot dan ook hun afhankelijkheid van energie. 

Wanneer we het onderzoek van dit jaar vergelijken met dat van twee jaar geleden, 
zien we ook een duidelijke verandering in de prioriteiten van bedrijven. Het merendeel 
blijft zich voornamelijk richten op efficiëntie en financiële prestaties. Maar sociaal en 
milieubewust zijn is nu een van de drie belangrijkste prioriteiten voor organisaties.

Echter, slechts een op de acht organisaties denkt dat ze op dit moment de uitdagingen 
op het gebied van economie en milieu goed met elkaar in evenwicht brengen. Wij 
noemen deze organisaties 'duurzame bedrijven'. Hoewel veel bedrijven aanzienlijke 
vooruitgang boeken, staat een groot percentage nog aan het begin van het traject. Uit 
ons onderzoek blijkt dat organisaties die prioriteit geven aan duurzaamheid door hun 
energieplan af te stemmen in de context van hun bredere bedrijfsstrategie, beschikken 
over superieure groeimogelijkheden, lagere kosten en een betere merkreputatie.

Energie anders benaderen:  
zorgen voor duurzame bedrijfsgroei
In twee jaar kan er veel veranderen. Toen we in 2017 ons onderzoek voor het eerst uitvoerden, stond duurzaamheid niet hoog op de 
bedrijfsagenda. Zoals blijkt uit ons meest recente onderzoek, is dit nu zeker wel het geval. De huidige consumenten, aandeelhouders en 
overheden eisen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun CO2-uitstoot en werken aan een toekomst met een lage CO2-uitstoot. 
CO2-intensieve energie wordt geïdentificeerd als een belangrijk probleem. De overgang naar alternatieven met een lage CO2-uitstoot, en 
het toepassen van maatregelen voor energiemonitoring en efficiëntie worden nu beschouwd als onderdeel van de oplossing.
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Definitie van duurzame bedrijven

Duurzame bedrijven realiseren 
een balans tussen milieu- en 
economische overwegingen en 
realiseren zo een verantwoordelijk 
en blijvend succes.
In ons onderzoek leggen we uit wat het betekent om een 'duurzaam bedrijf ' te zijn. We 
delen een aantal van de belangrijkste resultaten van ons jaarlijkse onderzoek en we 
benadrukken ook enkele belangrijke aandachtsgebieden voor bedrijven als het gaat 
om het reageren op deze marktveranderingen, de veranderende rol van energie en het 
zich voorbereiden op een meer commerciële en milieuvriendelijkere toekomst.
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De belangrijkste resultaten van 
ons onderzoek in 2019 zijn:
Het milieu komt steeds hoger op de bedrijfsagenda
Dit wordt bepaald door de veranderende klantverwachtingen van de merken en 
leveranciers die ze kiezen. De noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving 
heeft ook een hogere prioriteit gekregen.

'Sociaal en milieubewust zijn' is van 
prioriteit zes naar prioriteit drie gegaan.

Organisatorische prioriteiten 2019 +/-

1. Efficiënt en goed bestuurd zijn   0

2. Sterke financiële prestaties realiseren   0

3. Sociaal - en milieuverantwoordelijk zijn   3

4. Voldoen aan wet- en regelgeving   5

5. Gericht zijn op innovatie   3

6. De beste mensen aantrekken en behouden   1

7. Werken met een duurzaam businessmodel   1

8. Een toonaangevend merk in onze markt worden   0

9. Klantgerichter worden   5

10. Voorbereid zijn om risico's voor onze bedrijven en markten 
op te vangen   0

+/- geeft het verschil aan tussen de rangschikking in 2017 en in 2019
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Risico's voor belangrijke 
medewerkers

Reputatierisico  
(bijvoorbeeld merkschade)

Natuurrampen

Energieveiligheid en -veerkracht

Politieke onzekerheid

Wet- en regelgevingsrisico's

Financiële risico's (bijvoorbeeld 
gebrek aan financiering)

Marktrisico (bijvoorbeeld 
verstoring van het businessmodel) 

Cybercriminaliteit

Terrorisme, misdaad en 
maatschappelijke onrust

Bedrijfsrisico's 2019

20172019

Energiebestendigheid 
en -beveiliging is 
nu een van de vier 
grootste risico's

Het energierisico is toegenomen
Bedrijven hebben ook hun kijk op potentiële risico's veranderd. Het gemiddeld 
aantal probleemgebieden steeg van 2,6 in 2017 naar 3,2 in 2019.

De zorgen over de energiebeveiliging, levering en kostenvolatiliteit nemen in 
alle bedrijfstakken toe. Dit wordt aangewakkerd door bedrijven die zich verder 
ontwikkelen op het gebied van digitalisering, wat weer zorgt voor een grotere 
afhankelijkheid van energie. 

De houding met betrekking tot energie verandert
Dit jaar hebben we een positieve verbetering in de energieontwikkeling van 
organisaties gezien. Het aandeel van organisaties dat zichzelf ziet als 'zeer 
geavanceerd' steeg met zes procent. Deze bedrijven geven aan een robuuste 
en gedetailleerde energiestrategie te hebben opgezet en deze ook te hebben 
geïmplementeerd.

18% 67%

van de organisaties 
ziet energie als een 
bedrijfsmiddel dat 
moet worden beheerd 
om inkomsten en 
concurrentievoordeel te 
genereren.

van de huidige 
bedrijven heeft een 
energiestrategie met 
specifieke doelstellingen, 
acties of budgetten, 
vergeleken met 
58 procent in 2017.

24 procent van de bedrijven zegt dat zij 
prioriteit geven aan een betrouwbare 
energievoorziening boven alle andere 
overwegingen met betrekking tot energie. 
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Energieoplossingen worden steeds populairder
Veranderende inzichten leiden tot een grotere acceptatie van energie-
efficiëntieoplossingen, die met tien procent zijn toegenomen. 

Energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, isolatie, verwarming 
en ventilatie, bieden bedrijven de mogelijkheid om te investeren in slimme 
energietechnologieën zoals energieopslag, draadloze sensoren en opwekking op 
locatie, inclusief zonne-energie en wkk-technologie (warmte-krachtkoppeling).  

30%7/10 2/3

bedrijven beseffen dat 
ze flexibeler moeten zijn 
in de manier waarop 
energie wordt opgewekt 
en gebruikt.

van de bedrijven 
genereert al meer dan 
tien procent van hun 
energie op locatie, 
waarbij acht van de 
tien verwacht dat ze de 
komende vijf jaar meer 
gebruik zullen maken van 
opwekking op locatie.

van bedrijven die 
energie op locatie 
opwekken, verkoopt 
energie weer terug 
aan het net.
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In de huidige, snel veranderende wereld moeten bedrijven een innovatieve manier 
vinden om hun financiële prestaties en milieubeleid in evenwicht te brengen. Maar 
hoe? 

Om organisaties op de juiste weg te helpen, hebben we een Duurzaam 
bedrijfsmodel ontwikkeld waaraan invloedrijke analisten en bedrijfsleiders hebben 
bijgedragen. Dit model identificeert acht essentiële karakteristieken van bedrijven 
die hun concurrenten overtreffen, zo het meest milieuvriendelijk en economisch 
duurzaam zijn en hierdoor beter voorbereid zijn op lange termijn succes. Dit model 
houdt rekening met zowel interne als externe factoren, mensen en processen.

Het duurzame bedrijf:

Heeft een continue 
klantgerichtheid

Ontwikkelt eigen 
talent

Werkt aan de 
verbetering van het 
milieu

Zet vraagtekens 
bij conventioneel 
denken

Maakt zich 
langetermijndenken 
eigen

Begrijpt externe 
trends

Innoveert 
voortdurend

Draagt sterk 
bij aan lokale 
gemeenschappen

Wat is er nodig om een 
duurzaam bedrijf te worden?

Ontwikkelt eigen talent
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Mensen

Het duurzame
bedrijfsmodel

Draagt bij aan
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76%

Hoewel veel bedrijven vooruitgang boeken, blijkt uit ons onderzoek dat veel bedrijven 
ook nog een lange weg moeten gaan. Dit biedt aanzienlijke mogelijkheden. Energie 
speelt een hoofdrol bij de vier belangrijkste kenmerken die nodig zijn om een sterke 
groei, lagere kosten en betere reputatie te realiseren.

Continu klantgericht zijn 

Continu innoveren 

Werken aan het verbeteren van 
het milieu

Het zich eigen maken van 
langetermijndenken

versnelt de plannen om nieuwe 
producten en diensten te 
ontwikkelen die aantoonbaar 
duurzamer zijn in vergelijking met 
54 procent van andere bedrijven.

van de duurzame bedrijven gebruikt 
gegevens die zijn verzameld door 
sensoren en slimme apparaten om 
de besluitvorming te verbeteren, 
vergeleken met 56 procent van de 
andere bedrijven.

van de duurzame bedrijven beperkt 
de impact van hun organisatie 
op het milieu in vergelijking met 
58 procent van de andere bedrijven.

van de duurzame bedrijven zorgt 
ervoor dat de organisatie op lange 
termijn toegang heeft tot de 
energie die nodig is, in vergelijking 
met 28 procent van de andere 
bedrijven.

73% 76%

56%

Deze gebieden omvatten:

AFBEEL-
DING
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Klanten stimuleren 
verandering

Volgens ons onderzoek zullen klantgerichte organisaties eerder drie belangrijke 
gebieden identificeren en zich daarop richten, op basis van klanteisen:

Investeringen in oplossingen met een lage CO2-uitstoot leiden steeds vaker 
tot reputatievoordelen voor bedrijven. Klantgerichte organisaties nemen nu 
milieuvriendelijkheid op in hun merkpositionering. Voor sommige bedrijven 
is dit een zeer recente ontwikkeling. Duurzame bedrijven en organisaties met 
sterke groeivooruitzichten zijn bedrijven die een duidelijke strategie hebben 
voor de manier waarop energie bijdraagt aan hun bedrijfswaarden. Volgens 
ons onderzoek in 2019 geeft dertig procent van de respondenten aan dat het 
investeren in energietechnologie direct leidt tot een betere bedrijfsreputatie; 
een toename van zes procent sinds 2017.

1.  Een sterke positie hebben met betrekking tot 
milieukwesties

Het duurzame bedrijf is continu klantgericht.

36 procent van de bedrijven heeft de 
merkpositionering in het afgelopen 
jaar milieuvriendelijker gemaakt.
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Milieuvriendelijkheid is steeds belangrijker voor de meeste klantgerichte bedrijven, 
vooral als het gaat om het beschikken over duurzame toeleveringsketens. Een 
gedegen energiestrategie, ingebed in een solide visie op het milieu, ondersteunt 
de waarden en de zakelijke agenda van een bedrijf. 

Van de meest klantgerichte bedrijven die we hebben geïnterviewd in ons onderzoek:

Langdurige, veilige toegang tot bronnen zoals energie, is nu een belangrijke 
overweging voor klanten, vooral voor zakelijke klanten. 46 procent van de meest 
klantgerichte bedrijven en 34 procent van alle andere bedrijven zegt dat ze de 
bedrijfsmodellen diverser hebben gemaakt om de afhankelijkheid van specifieke 
klanten, markten en hulpbronnen, inclusief energie, te verminderen.  

Om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, moeten bedrijven investeren 
in energietechnologie die de efficiëntie en transparantie bevordert. Ze moeten ook 
prognoses maken voor de toekomst en actief plannen maken voor verandering. Dit 
zal aantonen dat duurzaamheid niet alleen een loze belofte is, maar dat het bedrijf 
een solide strategie heeft die daadwerkelijk resultaten zal opleveren.

2. Oprecht milieuvriendelijk zijn

3.  Beschikken over een langetermijnbenadering van 
energieverbruik

"Generatie X en alle volgende 
generaties zullen zich bezighouden met 
milieukwesties en geld uitgeven aan 
duurzaamheid. En zij zullen bedrijven 
die dit niet doen, links laten liggen."

Fridrik Larsen, Larsen Energy

FITT is een Italiaanse fabrikant met een beleid waarin innovatie, 
onderzoek en respect voor het milieu sterk vertegenwoordigd zijn. 
FITT heeft een trigeneratiesysteem (koeling, warmte en elektriciteit) 
en een absorptiekoeler geïmplementeerd in twee van zijn installaties. 
Het systeem omvat de Energy Insight-oplossing van Centrica Business 
Solutions voor realtime analyse en bewaking van het verbruik. 
Hierdoor heeft deze locatie de energiekosten met meer dan een derde 
verlaagd en bijna € 100.000 per jaar op koeling bespaard. Bovendien 
zijn de CO2-uitstoot en het grondwaterverbruik verlaagd, waardoor de 
waarde van de locatie met veertig procent is toegenomen. En ook niet 
onbelangrijk: deze resultaten gaven FITT een concurrentievoordeel bij 
internationale onderhandelingen met multinationals die veel waarde 
hechten aan duurzaamheid. 

Hoe FITT de CO2-uitstoot heeft verminderd 
en klantgerichter is geworden

49%48%43%

heeft een plan voor 
het vervangen van 
niet-hernieuwbare 
energiebronnen 
door duurzame 
energiebronnen in 
vergelijking met 
34 procent van 
andere bedrijven. 

beschikt over een 
maatschappelijk 
verantwoord 
bedrijfsplan met 
duidelijke, meetbare 
doelstellingen in 
vergelijking met 
33 procent van de 
andere bedrijven.

probeert met 
leveranciers te 
werken met goede 
duurzaamheids-
referenties in 
vergelijking met 
37 procent van de 
andere bedrijven.
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Innovatie is essentieel

De organisaties die naar verwachting de komende vijf jaar het meest zullen groeien, 
streven digitalisering het agressiefste na. Uit ons onderzoek blijkt dat duurzame 
bedrijven zich onderscheiden door een toekomstgerichte houding en door rekening te 
houden met de energievereisten van specifieke digitaliseringsinitiatieven. 55 procent 
denkt na over hoe een verdergaand gebruik van automatisering in hun processen van 
invloed is op energie en hoe ze een flexibel energiesysteem kunnen opbouwen. 

Bedrijven houden ook rekening met de energieplannen van hun externe leveranciers 
en partners (bijvoorbeeld aanbieders van cloudinfrastructuren) en zorgen ervoor dat 
ook zij bestand zijn tegen stroomonderbrekingen. 

Om de concurrentie voor te blijven, moeten bedrijven innoveren op het gebied van 
energieverbruik en het minimaliseren van risico's. Nu digitale transformatie al op de 
agenda staat bij 87 procent van de bedrijven, is het logisch dat bedrijven op zoek 
zijn naar nieuwe technologie en datagedreven oplossingen om meer duurzame 
manieren te vinden waarmee energie wordt opgewekt en verbruikt. 

Het duurzame bedrijf innoveert voortdurend.

Voorbereiden op de toenemende digitalisering

87 procent van de duurzame bedrijven 
is het erover eens dat naarmate hun 
digitalisering toeneemt, de bestendigheid 
tegen stroomonderbrekingen steeds 
belangrijker wordt.
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In combinatie met energieopwekking op locatie kan energieopslag bedrijven helpen 
de veerkracht te verbeteren en zo een consistente en ononderbroken klantervaring 
bieden, zelfs in het geval van een stroomstoring. Naarmate een bedrijf steeds 
onafhankelijker wordt van het elektriciteitsnet en de markt, kan het ook kosten 
verlagen of zelfs een nieuwe inkomstenbron genereren. Hierdoor is energieopslag 
zowel innovatief als zuinig.

De slimme integratie van energietechnologie, waaronder innovaties zoals het 
Internet of Things en vehicle-to-grid, is een belangrijk kenmerk van een duurzaam 
bedrijf. Uit ons onderzoek blijkt dat 68 procent van de duurzame bedrijven 
de algehele prestaties optimaliseert door nieuwe toepassingen, kunstmatige 
intelligentie en gedigitaliseerde energiebeheeroplossingen te omarmen om zo 
nieuwe kansen te creëren waarmee ze energiemiddelen kunnen omzetten in geld. 
Bovendien voegt 66 procent van de duurzame bedrijven energietechnologieën en 
activa samen om de commerciële voordelen en het rendement op investeringen te 
maximaliseren. 

Ondersteuning van digitalisering met accutechnologie

Hoe continue innovatie goed is voor het bedrijf

Een wereldwijd bouwmateriaalbedrijf implementeerde een innovatieve 
oplossing voor energiemeting en -analyse met behulp van het Internet 
of Things. Bij de implementatie werd gebruikgemaakt van draadloze, 
zelf aangedreven sensoren voor het monitoren en vastleggen van 
energiegegevens op een reeks essentiële machines, waaronder pompen, 
transportbanden en vergruizers. De live-gegevens zijn verzonden naar 
een analyseplatform in de cloud. Dit bood unieke, uitgebreide en realtime 
inzichten in het energieverbruik en de prestaties van de bedrijfsmiddelen. 
Hierbij werden inefficiëntie, defecte apparatuur, verspilling en een overzicht 
van de algehele toestand van de activa geïdentificeerd. Doordat flexibele, 
datagedreven beslissingen konden worden gemaakt, heeft het bedrijf 
financiële en productievoordelen gerealiseerd: jaarlijkse besparingen 
van meer dan £ 200.000 (op één locatie), waardoor het rendement op 
investeringen in één maand is terugverdiend.

Hoe innovatie in analyse energie-efficiëntie helpt68 procent van de duurzame bedrijven 
optimaliseert de algehele prestaties 
door nieuwe toepassingen te 
implementeren.
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Een positieve definitie geven 
van visie en investeren

Duurzame bedrijven die hun visie op het verbeteren van het milieu duidelijk 
definiëren, veel investeren in de nieuwste energietechnologie en decentrale 
energieoplossingen implementeren, zijn kansrijk om aan hun milieudoelstellingen 
te voldoen, wat reputatievoordelen en economische voordelen oplevert.

Uit ons onderzoek is gebleken dat het investeren in oplossingen met een lage CO2-
uitstoot (zoals zonne-energie en accutechnologie) organisaties helpt te voldoen aan 
wet- en regelgeving, het verlagen van de uitstoot en het verhogen van de efficiëntie. 
We hebben gezien dat duurzame bedrijven die meer investeringen doen, meer 
commerciële voordelen hebben.

Bovendien versnelt 73 procent van de duurzame bedrijven en 54 procent van de 
andere bedrijven hun plannen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen 
(in de komende vijf tot tien jaar) die aantoonbaar duurzamer zijn, om de algehele 
impact op het milieu te beperken.

Het duurzame bedrijf werkt aan het verbeteren van het milieu.

49 procent van de duurzame bedrijven heeft 
aan de emissie- of milieudoelstellingen 
voldaan als resultaat van investeringen 
in energietechnologie, en 55 procent 
heeft daarmee voldaan aan de wet- en 
regelgeving.

De reden:

Duurzame bedrijven verbeteren ook hun prestaties op het 
gebied van energiezuinigheid.

45%51%59%

beoordeelt op alle 
locaties systematisch 
de energiezuinigheid.

meet voortdurend de 
energie-efficiëntie.

zet energiegegevens 
om in specifieke, 
uitvoerbare 
verbeteringen.

Een toonaangevende fabrikant van duurzame goederen, die zich sterk inzet 
voor duurzaamheid, genereert nu 72 procent van de eigen energiebehoeften via 
een hernieuwbare energiebron: zonnepanelen op het dak van het Amerikaanse 
hoofdkantoor en productiefaciliteit. De CEO zegt dat het vinden van nieuwe 
manieren om duurzaamheid te bevorderen een belangrijk onderdeel zal zijn van 
het voortdurende succes van het bedrijf: "Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel 
van ons bedrijf en het is belangrijk voor ons om een actieve rol te spelen in de 
bescherming van ons milieu voor toekomstige generaties." Deze installatie heeft 
geleid tot een vermindering van de energiekosten met 115 procent en heeft geleid 
tot een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot. 

Zonne-energie voorziet in meer dan 70 procent 
van de energiebehoefte

Hoe het laten zien van zorg voor het milieu goed is 
voor het bedrijf

Trends in decentrale energie

Inzichten voor duurzame bedrijfsgroei

INHOUD

08 Een duurzaam bedrijf worden

16

12

05 Onderzoeksresultaten 2019

14

10

19

03 Inleiding

23

24

Het zich eigen maken van 
langetermijndenken

Continu innoveren

Het milieu verbeteren

Stappen om een duurzaam 
bedrijf te worden

De juiste energiepartner

Contactgegevens

Continue klantgerichtheid

14



Duurzame bedrijven worden gemotiveerd door de milieu- en economische 
voordelen van elektrische voertuigen, zoals het verlagen van de CO2-uitstoot en 
het besparen op brandstofkosten. Uit ons onderzoek is gebleken dat de overgang 
naar elektrische en geautomatiseerde voertuigen een trend is die wordt gevolgd 
door de meeste wagenparkeigenaren. De helft (49 procent) heeft ten minste 
één elektrische of hybride auto en driekwart (77 procent) is van plan deze in de 
komende vijf jaar in het machinepark op te nemen. 

Complexiteit kan vaak een belemmering zijn voor de acceptatie door veel 
organisaties. Of het nu gaat om samenwerking met meerdere leveranciers, het 
faciliteren van hogere energievereisten op locatie of het leveren van vertrouwde 
bestuurdersapps. Minder dan de helft (43 procent) is van plan specifieke maatregelen 
te nemen of heeft deze genomen ter voorbereiding op elektrische auto's. 

Ons onderzoek laat zien dat om te voldoen aan de energievraag van elektrische 
auto's, 83 procent dit zal doen door belangrijke energietechnologieën te 
implementeren, zoals het opwekken op locatie of slim beheer (geregeld via 
een app). Dit laat zien dat decentrale energie een belangrijke rol speelt bij het 
gebruik van elektrische auto's en het verbeteren van het milieu.

De overgang naar elektrische auto's

76 procent van de duurzame bedrijven 
beperkt hun impact op het milieu in 
vergelijking met 58 procent van de 
andere bedrijven.

Centrica Business Solutions helpt Tesla, een toonaangevende leverancier 
van elektrische auto's en schone technologische oplossingen, het 
Supercharger-netwerk uit te breiden en zes van de eerste Supercharger-
hubs op het Britse wegennet te bouwen. Op die manier hebben we Tesla 
geholpen om bestuurders snel, gemakkelijk en betaalbaar opladen van 
hun auto te bieden, wat bijdraagt aan de 'groenere' visie van het bedrijf.

Helpen bij het uitbreiden van het  
Tesla Supercharger-netwerk
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Succes betekent dat 
uw energiebehoeften 
toekomstbestendig zijn 

Duurzame bedrijven vragen zich af hoe zij in de komende decennia toegang krijgen 
tot de energie die ze nodig hebben en verwerken dit in de bredere bedrijfsstrategie 
van de organisatie. 80 procent van de duurzame bedrijven met een energiestrategie 
heeft in ieder geval enig idee over de manier waarop ze op de lange termijn energie 
verwachten te gebruiken.

Duurzame bedrijven hebben ook een duidelijker stappenplan voor het investeren in 
energietechnologie. Door holistisch te denken, kunnen ze aanzienlijke besparingen 
realiseren.

Naar verwachting zijn fabrieken en werkplekken de energiecentrales van de 
toekomst en gaan ze deel uitmaken van een 'kringloopeconomie'. Veel bedrijven 
zien een aanzienlijk potentieel voor het realiseren van deze kringloopeconomie door 
verspilde energie uit processen als energiebron opnieuw te gebruiken. 

Het duurzame bedrijf gaat over op langetermijndenken.

63%59%

van de respondenten 
is het erover eens 
dat fabrieken en 
werkplekken de 
energiecentrales van 
de toekomst zijn.

is het erover eens 
dat er een aanzienlijk 
potentieel bestaat voor 
het opnieuw gebruiken 
van verspilde energie 
uit processen en 
mechanische systemen 
als energiebron.
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Duurzame bedrijven zijn ook toonaangevend op het gebied van samenwerking en het 
delen van de energie-infrastructuur binnen de gemeenschap. 87 procent zegt naburige 
organisaties te willen toestaan de energiehulpbronnen gezamenlijk te gebruiken en 
70 procent zegt dat het zinvol is om samen te werken en partnerschappen te sluiten 
met naburige locaties om lokale energiesystemen of micronetten te ontwikkelen. 

Veel duurzame bedrijven die al meerdere decentrale energietechnologieën hebben 
geïmplementeerd, staan met name open voor samenwerking om het net te 
ondersteunen. 32 procent zegt in de komende vijf jaar te willen samenwerken 
met andere bedrijven die energie opwekken om samengestelde ondersteuning en 
extra capaciteit voor het net te bieden. Ze zijn ook bezig met het opzetten van een 
energiesysteem met flexibele mogelijkheden voor wisselende belasting en vraag.  

Energie-infrastructuur delen voor de toekomst 

68 procent van de duurzame bedrijven 
is zich bewust van de noodzaak om 
flexibeler te zijn in de manier waarop 
energie wordt opgewekt en gebruikt.
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De basis voor de toekomst van energie leggen
Organisaties hebben verschillende ideeën over wie het investeringsrisico van 
nieuwe energie-activa moet dragen. In 2019 zegt 33 procent van de organisaties de 
voorkeur te geven aan hun energieleverancier om alle prijsrisico's en volatiliteit te 
aanvaarden als onderdeel van hun leveringscontract. 37 procent van de bedrijven 
is echter bereid om het energieprijsrisico te nemen bij het beheer van de eigen 
voorziening, in de veronderstelling dat dit financiële voordelen oplevert. 

De aanpak van het energieverbruik verandert ook, waarbij 25 procent van de 
bedrijven op zoek is naar iemand anders die de investering en kapitaaluitgaven van 
energie wil overnemen. Een veel grotere groep (47 procent) geeft er de voorkeur aan 
om volledig eigenaar te zijn van hun infrastructuur, inclusief energie-activa. 

22 procent van de organisaties gaf ook aan waarschijnlijk geïnteresseerd te zijn in 
energie als service, waarbij een derde partij alle aspecten van de energiestrategie 
beheert en meer risico's draagt. 

Met de toename van gespecialiseerde financieringsmodellen voor energie 
vertrouwen organisaties op een scala aan bronnen, waaronder subsidies en 
stimuleringsmaatregelen van de overheid, terugverdienmodellen op de langere 
termijn en op OPEX-gebaseerde financiering zoals leasing-as-a-service. 

Terhills is een uniek toerismeproject aan de rand van het enige nationale 
park van België. De ambitie is om zelfvoorzienend te zijn en een energie-
infrastructuur te creëren die past bij de toekomst.

Centrica Business Solutions heeft een unieke samenwerking opgebouwd met 
acculeverancier Tesla en de Belgische beheerder van transmissiesystemen Elia, om 
een VPP (Virtual Power Plant) te leveren die Terhills helpt hun energie-investering 
om te zetten in winst. Het project, waarbij een fabriek van 1.500 m2 werd opgezet, 
duurde zes maanden vanaf het begin tot aan de ingebruikname, inclusief slechts 
vijf weken voor het installeren van 140 accu's van Tesla. De VPP ondersteunt het 
landelijke net en vermindert de noodzaak om het vermogen van met fossiele 
brandstoffen gestookte, CO2-uitstotende energiecentrales op te voeren. Centrica 
Business Solutions maakt gebruik van de eigen gepatenteerde cloudoplossing 
en biedt de technologie voor Demand Response om de VPP te optimaliseren en 
de respons op alle locaties te coördineren. Dit is de eerste grootschalige, virtuele 
energiecentrale met meerdere activa die het Europese elektriciteitsnet stabiliseert.

Een energie-infrastructuur die geschikt is voor 
de komende jaren

37%33%

van de organisaties 
zegt er de voorkeur 
voor te hebben dat 
hun energieleverancier 
alle prijsrisico's en 
-volatiliteit op zich 
neemt.

van de bedrijven zegt 
bereid te zijn om het 
prijsrisico van eigen 
energielevering te 
nemen.
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Het belangrijkste is misschien wel dat energie tot een hoofdkwestie wordt gemaakt, 
die actief door uw bedrijf moet worden beheerd. Zorg ervoor dat u een duidelijke 
energiestrategie heeft die is gekoppeld aan uw bedrijfsdoelstellingen. 

Zoals we in dit rapport hebben laten zien, begrijpen toekomstgerichte, duurzame 
bedrijven dat een overkoepelende bedrijfsstrategie onvolledig is zonder een 
energiecomponent. 

Om uw energiestrategie met succes te implementeren, moet u uw managementteam 
volledig mee hebben en op één lijn brengen. Uit ons onderzoek blijkt dat er momenteel 
een kloof is tussen de verwachtingen van de CEO en de dagelijkse prioriteiten van de 
energiemanager. Zorg ervoor dat u energie onder de aandacht van de directie brengt door 
een lid van uw managementteam verantwoordelijk te stellen voor uw energiestrategie, 
routekaart en plannen. Uw routekaart dient uw investering in energietechnologie duidelijk 
te bepalen, met een duidelijke focus op veerkracht en dient specifieke doelstellingen, 
acties en budgetten te omvatten. 

Om het energieprofiel te verscherpen en uw energiestrategie relevant te maken voor de 
mensen in uw bedrijf, is het belangrijk om duidelijk te communiceren over de koppeling 
tussen energie, de waarden van uw bedrijf, het imago van het merk en de klanten.

1. Koppel energie aan uw bedrijfsresultaten

Stappen om een effectiever, 
duurzamer bedrijf te worden

Op het gebied van duurzaamheid groeien alle bedrijven in hun eigen tempo. Het 
goede nieuws is dat u vier duidelijke stappen kunt nemen om de transformatie 
van uw bedrijf te versnellen:

• Maak de energiestrategie onderdeel van de bredere 
bedrijfsstrategie

• Identificeer een duidelijk plan en een routekaart met 
specifieke doelen, acties en budgetten

• Geef een leidinggevende verantwoordelijkheid voor energie
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van de organisaties 
heeft een speciale rol of 
afdeling voor energie-, 
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milieukwesties.
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voor energiebeheer/
duurzaamheids-
verantwoordelijkheden.
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2. Breng digitale transformatie in evenwicht met uw 
energievereisten

• Betrek indien nodig deskundige, externe hulp

• Zorg voor het opbouwen van gespecialiseerde, interne 
hulpbronnen

• Integreer en benut energieactiva om het rendement op 
investeringen te maximaliseren

• Maak een plan voor de 'kringloopeconomie'

Tegenwoordig is digitale transformatie essentieel. De bedrijven die naar verwachting 
de komende vijf jaar het meest zullen groeien, zijn bedrijven die zich actief 
bezighouden met digitalisering. De veranderingen in processen, activiteiten en 
producten die digitalisering met zich meebrengt, kunnen aanzienlijk zijn.

Om ervoor te zorgen dat u uw energiebehoeften in evenwicht brengt met uw digitale 
transformatieactiviteiten, is een goede eerste stap het betrekken van een externe 
expert. Uit ons onderzoek blijkt dat de meest duurzame bedrijven hulp krijgen op 
gebieden zoals:

• Een businesscase voor investeringen samenstellen (63 procent)

• Begrijpen hoe digitalisering of Industry 4.0 de organisatie zal  
beïnvloeden (49 procent)

• De energiestrategie koppelen aan de bredere doelstellingen van de 
organisatie (38 procent)

Hoewel het belangrijk is om de juiste experts te betrekken, is het opbouwen van 
speciale, interne hulpbronnen ook essentieel voor het omgaan met de energie-
uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering. Door gespecialiseerde professionals 
in huis te hebben, wordt uw organisatie in een veel betere positie geplaatst.

Bij het ontwikkelen van uw energiestrategie is het belangrijk inzicht op de 
lange termijn te krijgen in de rol van technologie. Duurzame bedrijven zien 
doorgaans grotere mogelijkheden voor technologische oplossingen om bestaande 
energiebenaderingen ter discussie te stellen. Ze denken aan innovaties die bestaande 
energiebenaderingen uitdagen, zoals het Internet of Things en kunstmatige 
intelligentie. Ze zien ook het groeiende belang van de 'kringloopeconomie' en 
proberen meerdere energietechnologieën te integreren om hun rendement op 
investeringen te maximaliseren. Steeds meer bedrijven denken er tevens over om 
energie lucratiever te maken. Bedrijven met lokale opwekking verkopen momenteel 
energie terug aan het net en een groeiend aantal bedrijven wil dat gaan doen.
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3. Neem actieve stappen om uw risico te minimaliseren

• Voer regelmatige en doorlopende risicobeoordelingen uit

• Vertrouw minder op één technologiebron

• Bouw veerkracht in de bredere energiestrategie in

• Houd rekening met een diversiteit aan energiebronnen zoals 
energieopwekking op locatie en accu's

Hoewel een innovatieve benadering van energie belangrijk is, is deze niet zonder 
risico. Om voorop te blijven lopen, is het belangrijk om deze risico's te begrijpen en er 
rekening mee te houden, omdat onderbrekingen in uw toeleveringsketen, processen 
of systemen extreem kostbaar kunnen zijn. Ondanks dit feit heeft slechts 42 procent 
van de duurzame bedrijven in de afgelopen twaalf maanden zijn risicoprofiel 
beoordeeld, wat aangeeft dat er meer actie nodig is op dit gebied.  

Veel duurzame bedrijven worden steeds veerkrachtiger op het gebied van hun 
energievoorziening en weten dat dit een potentieel verkoopargument bij klanten is. 
Zorg er hierbij voor dat u een gedetailleerd plan maakt, bestendigheidsdoelen in uw 
energiestrategieën opneemt en innovaties overweegt, zoals het opwekken op locatie 
en accu's.  

Duurzame bedrijven hebben een goed begrip van de milieuwetten en -voorschriften 
die waarschijnlijk op hen van invloed zijn. Om een benadering van het volledige 
bedrijf te garanderen, is het belangrijk dat u deze kennis met uw hele organisatie 
deelt, zoals met gebouwbeheer en bedrijfsvoering. 
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4. Vorm een duidelijk beeld van hoe uw organisatie de 
CO2-uitstoot kan verlagen

• Krijg inzicht in uw CO2-uitstoot en stel duidelijke prioriteiten 
voor het verminderen ervan

• Kies leveranciers met goede groene reputaties

• Stel een plan op voor zakelijke en sociale verantwoordelijkheid

Op het gebied van energie en het milieu zijn duurzame bedrijven vanaf het begin 
duidelijk over hun prioriteiten. Het is nu een van de belangrijkste prioriteiten voor 
alle bedrijven om 'sociaal en milieubewust' te zijn. Dit speelt een belangrijke rol bij 
het bepalen hoe u door klanten wordt ervaren.  

Meer verantwoordelijkheid kan worden verkregen door producten te maken op 
een manier die minimale gevolgen heeft voor het milieu; samenwerken met 
belanghebbenden die zich richten op duurzaamheid; energieopties selecteren die 
gunstig zijn voor zowel uw bedrijf als het milieu en actieve stappen ondernemen om 
de totale CO2-uitstoot van uw bedrijf te verlagen.  

De meest klantgerichte bedrijven die voor ons meest recente onderzoek zijn 
ondervraagd, zeiden dat ze actief kiezen voor samenwerking met leveranciers en 
zakenpartners die een goede groene reputatie hebben. Ze zeiden ook dat ze een 
mvo-plan hebben met duidelijke, meetbare doelstellingen en een plan voor het 
vervangen van niet-hernieuwbare energiebronnen door duurzame energiebronnen.  
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Dit kan een zeer verwarrend, zich steeds verder ontwikkelend gebied zijn 
dat specialistische kennis vereist. Naleving van regelgeving en wettelijke 
voorschriften is essentieel, net als het behalen van de doelstellingen. Het 
loont om een partner in te schakelen die begeleiding en advies kan geven.

De manier waarop energie wordt ingekocht, verbruikt en beheerd, heeft 
een andere benadering nodig. Externe experts met diepgaande kennis van 
het vakgebied bieden praktische begeleiding en ondersteuning in elke fase 
van de energielevenscyclus: van de energiestrategie en het begin van het 
project tot de doorlopende uitvoering. Een externe partij kan er ook voor 
zorgen dat uw energiebeheer geen op zichzelf staande functie is, maar een 
integraal onderdeel vormt van uw bredere bedrijfsdoelen. 

De markt voor energieoplossingen is druk en gefragmenteerd, wat 
betekent dat het moeilijk kan zijn om op elk moment op de hoogte te 
blijven en te begrijpen wat het beste bij uw bedrijf past. De juiste partner 
moet in staat zijn om een uitgebreid pakket aan energieoplossingen 
te leveren met inzichten, optimalisatie, efficiëntie en opwekking en 
een geïntegreerd energiesysteem te leveren dat het rendement op 
uw investering zal maximaliseren. 

Soms valt een slimme investering op de lange termijn buiten uw directe 
budget. De juiste partner kan de juiste financieringsmodellen en een reeks 
flexibele commerciële en financiële opties aanbieden, waaronder CAPEX- 
en OPEX-modellen, een maandabonnement en, rekening houdend met de 
toekomst, energie-als-een-service. Zo kunt u de optie kiezen die het beste 
bij uw bedrijf past.

RegelgevingslandschapLevenscyclusondersteuning

Breed scala aan energieoplossingen Commerciële modellen

Als het om energie gaat, kan de juiste partner u helpen bij het navigeren in:

Hoe de juiste energiepartner kan helpen
Duurzamer worden is niet iets dat in één dag kan worden bereikt. De weg kan 
complex en moeilijk te bepalen zijn. Het goede nieuws is echter dat u het niet 
zelf hoeft te doen. Uit ons onderzoek blijkt dat duurzame bedrijven externe 
experts zoeken om te helpen met activiteiten zoals inzicht verkrijgen in de 
energiemarkt en de technologieën ervan, belanghebbenden betrekken en de 
implementatie. Dit kan de interne mogelijkheden aanvullen en verbeteren en u 
helpen uw werklast te stroomlijnen, zodat u meer tijd kunt besteden aan andere 
belangrijke uitdagingen.
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Centrica Business Solutions is onderdeel van Centrica plc, een internationaal 
energie- en dienstenbedrijf. Ons doel is om energie en services te leveren die 
in de veranderende behoeften van onze klanten voorzien. We bedienen klanten 
al ruim tweehonderd jaar en willen centraal staan in hun dagelijks leven om zo 
hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Centrica Business Solutions biedt geïntegreerde energieoplossingen voor 
bedrijven en andere grote energiegebruikers. Hierbij worden decentrale 
energietechnologieën gecombineerd met diverse commerciële opties om 
prestaties en kostenbeheer te verbeteren, vermindering van CO2-uitstoot te 
stimuleren, veerkracht te versterken en groeikansen te creëren.

De inhoud van dit rapport is gebaseerd op het onderzoek van Centrica 
Business Solutions in 2019. We hebben 1.573 interviews gehouden met 
energiebesluitvormers van bedrijven met meer dan honderd werknemers in 
tien landen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Hongarije, 
België, Nederland, Verenigde Staten en Mexico) en in zeven verticale sectoren 
(productie, detailhandel/groothandel, gezondheidszorg/medisch, onderwijs/
scholen/universiteiten, bouw/handel/woningontwikkeling, reizen/toerisme/
gastvrijheid en onroerend goed).

De geïnterviewden hebben technische, operationele of financiële inbreng bij 
beslissingen over energie en elektriciteit die door hun organisatie worden 
gebruikt. De bedrijven die we hebben geselecteerd, moeten ten minste van plan 
zijn of bezig zijn ten minste één energietechnologie te implementeren.

Over Centrica Business Solutions

Contact opnemen

Over dit onderzoek

"Waar bedrijven energie eerst alleen als een kostenpost 
beschouwden, zien ze energie nu als een bron van 
waarde en duurzaam concurrentievoordeel." 

Jorge Pikunic, Managing Director, Centrica Business Solutions

Telefoon: +32 3 320 80 39 
E-mail: centricabusinesssolutions@centrica.com

centricabusinesssolutions.be
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