
Een schoolgebouw verduurzamen heeft diverse voordelen. 
Denk aan een gezonder, frisser leerklimaat en lagere energie-
kosten. Om dat mogelijk te maken, kan het interessant zijn 
een Energy Service Company (ESCo) in te schakelen. ESCo’s zijn 
bedrijven die de aanleg en het beheer en onderhoud van de 
(klimaat-)installaties van gebouwen overnemen. En dat zonder 
extra investeringen voor de eigenaar van het gebouw.

Voor een school, met relatief veel installaties, is het inschakelen 
van een ESCo een interessante mogelijkheid.

Hoe werken ESCo’s?
Energy Service Companies (ESCo’s) zijn zelf verantwoordelijk voor 
financiering, aanleg, beheer en onderhoud van energiebesparende 
maatregelen. In ruil daarvoor spreken het schoolbestuur en ESCo 
een vergoeding af die niet hoger ligt dan de kosten voor energie, 
beheer en onderhoud bij het voortzetten van de bestaande 
situatie. Doordat de ESCo bespaart op energiekosten, verdient het 
de investering terug. Dit betekent dat de totale kosten hetzelfde 

blijven tijdens de looptijd van het ESCo-contract, maar dat het 
energieverbruik meteen flink omlaag gaat. Op die manier is het 
mogelijk om zonder extra investeringen klinkende resultaten te 
behalen op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstel-
lingen. Na afloop van het ESCo-contract vervalt de betaling aan de 
ESCo en profiteert de school verder van de genomen maatregelen. 
Zo kunnen scholen ook financieel besparen.

Wat zijn de voordelen van een ESCo voor een school?
•	 Verbetering	van	het	binnenklimaat:	een	frisse	school!
•	 In	het	verlengde	daarvan,	specifiek	voor	scholen:	verbeterde	

leerprestaties.
•	 Meer	comfort:	door	verbetering	van	de	temperatuurregeling	

wordt het verblijf in het gebouw aangenamer.
•	 Een	kostenbesparing	door	structureel	lagere	energielasten.
•	 Een	klimaatdoel	halen:	energiebesparing	en	daarmee	reductie	

van de CO2-uitstoot.
•	 Betrokkenheid	van	de	ESCo	voor	langere	termijn	en	voorspel-

bare onderhouds- en energie-uitgaven.

Op weg naar 
een duurzaam 
schoolgebouw

Figuur 1: 
Kosten/opbrengsten ESCo

Start contract Einde contract Tijd

Besparing gebruiker

Vergoeding aan ESCo
Optionele besparing

Huidige
gebruiks-
kosten



Schaalvoordelen door samenwerking tussen scholen 
Aanbestedingen voor ESCo’s kunnen gaan om losse scholen. 
Maar	door	meer	schoolgebouwen	binnen	een	schoolbestuur	te	
bundelen, zijn schaalvoordelen te behalen. Een ESCo die meerdere 
scholen onder zijn hoede heeft, kan hiermee risico’s spreiden. 
Bovendien	kan	de	mogelijkheid	om	meer	te	investeren	de	
belegging voor financiers interessanter maken.

Gebruikers betrekken
Denkt u eraan gebruik te maken van een ESCo en heeft u mede- 
gebruikers in het schoolgebouw? Zorg er dan voor dat niet alleen 
de eigenaar investeert in energiebesparende maatregelen, terwijl 
de gebruiker profiteert van een lagere energierekening. Spreek 
met de (mede)gebruiker af dat de totale lasten gelijk blijven, 
maar	anders	worden	verdeeld:	een	lagere	energierekening	in	
combinatie met hogere servicekosten of huur. Dit bedrag wordt 
dan ingezet om de kosten van het verbeterde comfort te betalen.

Aan de slag!
Overweegt u een schoolgebouw aan te pakken met behulp van 
een ESCo, dan is het van belang goed na te denken over de 
ambities ten aanzien van de huisvesting. Passen ze bijvoorbeeld 
bij de beschikbare middelen? Het verkennen van de verschillende 
mogelijkheden is een startpunt. Afhankelijk van de vraag zijn er 
diverse typen ESCo’s beschikbaar. Het hele proces staat staps- 
gewijs beschreven in de brochure “Energy Service Companies, 
Basisaanpak	voor	kostenneutraal	werken	aan	duurzaam	vast-
goed” van PPSsupport.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met PPSsupport via telefoon nummer 070 - 456 87 77 of 
e-mailadres info@ppssupport.nl.
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Waarom zou een school die investeringen niet zelf doen 
en daarmee zelf voor 100 procent profiteren van de lagere 
energielasten?
•	 ESCo’s	hebben	kennis	van	installaties,	zodat	het	niet	nodig	is

zelf in technische kennis te investeren.
•	 ESCo’s	kunnen	een	totaal	ontzorgingsconcept	aanbieden,	

inclusief onderhoud, en zijn daarmee volledig verantwoordelijk 
voor en aanspreekbaar op de prestaties.

•	 Een	ESCo	geeft	een	garantie	op	de	besparing	en	biedt	daarmee
financiële zekerheid.

•	 Daarnaast	hebben	scholen	het	geld	voor	de	benodigde
investeringen vaak niet zomaar voorhanden.

Een duurzame school in de praktijk: 
De Wilgenstam in Rotterdam

De 400 leerlingen van openbare basisschool 
De Wilgenstam in Rotterdam zitten in een gebouw van 
2000 vierkante meter. Het pand is in 2011 volledig gereno-
veerd. De renovatie zorgde voor een 80 procent minder 
energiegebruik. Het gebouw heeft nu energielabel A+. 
Bovendien	is	het	nu	een	frisse	school,	met	een	klasse	A	
binnenklimaat. De Wilgenstam voldoet daarmee aan de 
norm voor een nieuw schoolgebouw. En dat binnen een 
budget	van	2,1	miljoen	euro.	Ter	vergelijking:	een	nieuwe	
school kost ongeveer 3,5 miljoen euro en een nieuwe 
school met dezelfde duurzame eigenschappen zelfs 
4,5 miljoen euro.

Investering verdient zichzelf terug
Dankzij de maatregelen bespaart de Wilgenstam ongeveer 
70 duizend euro per jaar. Gezien de verwachte levensduur 
van de school, kan de investering van ruim 2 miljoen euro 
bijna geheel worden betaald uit de besparing op exploi- 
tatie. Overigens is dit voorbeeld geen ‘ESCo pur sang’, 
maar het laat wel het nut van een dergelijke investering 
zien. In navolging van De Wilgenstam werkt de gemeente 
Rotterdam aan een ESCo-aanbesteding voor een cluster 
van tien scholen. 

 Nieuwe contactgegevens 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact 
op met PIANOo via info@pianoo.nl of 070 - 379 82 99.




