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Meedoen aan het project Energie voor Scholen kan het onderwijs duizenden euro’s voordeel 

opleveren. Het loont dus de moeite om over te stappen naar dit inkoopcollectief. En dit is het 

moment om het te doen, want er gaat een nieuwe Europese aanbesteding van start. 

V
eel schoolbesturen hebben 

dit grote collectieve energie-

project al ontdekt. Er wordt 

al ingekocht voor ruim 6000 

schoolgebouwen in Nederland. Dat levert 

aanzienlijke inkoopvolumes op: ruim 

244 miljoen kWh elektriciteit en 100 

miljoen m2 aardgas. Met zulke volumes 

valt voordeel te behalen. Het project is 

opgezet door de verschillende besturen-

organisaties, waaronder VOS/ABB, die 

hiervoor gezamenlijk in zee zijn gegaan 

met Hellemans Consultancy B.V. Dit 

bureau organiseert de aanbestedingen. 

Naar tevredenheid, zo blijkt uit reacties 

van schoolbesturen die zich hebben aan-

gesloten. Die spreken van ‘scherpe tarie-

ven’, ‘gunstige contractvoorwaarden’ en 

‘minder administratief werk’.

Kwart miljoen
Eén van die schoolbesturen is de Stich-

ting Stedelijk Voortgezet Onderwijs 

Zoetermeer (SVOZ), waar drie scholen 

voor voortgezet onderwijs onder vallen: 

het Picasso Lyceum met zo’n 1000 leer-

lingen, het Stedelijk College met 1000 

leerlingen en het Atrium voor praktijk-

onderwijs met 280 leerlingen. Voor deze 

drie gebouwen is de SVOZ jaarlijks rond 

de 375.000 euro kwijt aan energiekosten. 

Als daar iets op bespaard kan worden, al 

is het maar één procent, levert het al een 

interessant bedrag op. Zo denkt Eric van 

Leeuwen, hoofd bedrijfsvoering bij de 

SVOZ, er ook over. 

‘Het is natuurlijk wel zo dat die energie-

rekening deels bestaat uit belastingen 

en transportkosten, en daar valt weinig 

op te besparen’, relativeert hij. ‘Op onze 

totaalbegroting van 20 miljoen euro is 

het ook niet de grootste post. Maar toch 

blijft het interessant om mee te doen aan 

een inkoopcollectief, en vooral energie is 

daarvoor heel geschikt. In tegenstelling 

tot bijvoorbeeld schoolboeken is energie 

geen complex product: stroom is stroom, 

en gas is gas, en meer smaken zijn er niet’. 

Signalen op groen
Toch is Van Leeuwen niet over één nacht 

ijs gegaan bij het kiezen van een inkoop-

collectief. ‘Ik heb allereerst gekeken naar 

de tarieven die Hellemans Consultancy 

tot nu toe heeft bedongen, en die zijn 

inderdaad scherp. Daarnaast heb ik refe-

renties opgevraagd bij andere schoolbe-

sturen die al langer met Hellemans werk-

ten. Ook hun reacties waren positief. Toen 

stonden alle signalen op groen en hebben 

wij ons bij dit collectief aangesloten.’

Van Leeuwen kan nog niet zeggen of er 

al is bespaard. ‘Daarvoor doen we nog 

te kort mee’, zegt hij. ‘We konden niet 

meer meedoen aan de Europese aanbe-

steding voor 2012-2014. Wel konden we 

nog aanhaken bij de aanbesteding voor 

2013-2014. Ik verwacht nu dus resultaten 

te gaan zien op onze energienota’s’. 

Effi ciencyvoordelen
Een ander bestuur dat meedoet met 

Energie voor Scholen is de stichting 

Amstelwijs, sinds 2006 het zelfstandige 

bestuur van 12 openbare basisscholen in 

Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. 

De 12 scholen gebruiken 18 gebouwen. 

Door hiervoor gezamenlijk energie in te 
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‘Het scheelt ons 
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Elke week positief in het nieuws
,

Bouw aan een positief imago met free publicity. 

Scan de QR-code voor voorbeelden en een whitepaper 

of ga naar www.adezeeuw.com/projecten/Mediacontact 

Bel of mail voor een afspraak, ook voor crisiscommunicatie: 

Communicatieadviesbureau Anja de Zeeuw

Fluwelensingel 38, 2806 CB Gouda 

t (0182) 519 319, m (06) 55 80 31 77, t @Anja_de_Zeeuw 

info@adezeeuw.com, www.adezeeuw.com

Professioneel en betrokken.

Van Heerenveen tot Vlissingen

Tussen 26 februari en 14 maart zijn er 13 regionale bijeen-

komsten in het hele land over het project Energie voor 

Scholen. Hier wordt informatie gegeven over de nieuwe 

Europese aanbesteding voor de aankoop van energie in de 

periode 2015-2020. Het project wil daarvoor eind dit jaar 

al de leverancier selecteren, zodat in 2014 op zo gunstig 

mogelijke momenten kan worden ingekocht voor de vol-

gende periode. 

De bijeenkomsten zijn bestemd voor scholen die al deelne-

men aan het project, maar ook voor scholen die nu willen 

aanhaken voor de nieuwe aanbesteding. Er wordt infor-

matie gegeven over de werkwijze en de inkoopstrategie 

van het collectief. Aan de hand van concrete voorbeelden 

wordt duidelijk welke besparingen mogelijk zijn. Ook 

groene stroom komt aan de orde en u kunt kennis maken 

met andere deelnemers die al langer ervaring hebben met 

het project. 

Van Vlissingen tot Heerenveen, en van Alkmaar tot Weert: 

er is altijd wel een bijeenkomst in uw omgeving. Kijk voor 

het hele schema op www.energievoorscholen.nl en meld 

u gratis online aan. 

kopen via het project Energie voor Scholen, 

verwacht Amstelwijs fl ink wat voordeel op 

de gebruikskosten te kunnen boeken. Daar-

naast worden effi ciencyvoordelen verwacht 

door de service van Hellemans. 

Dat laatste ziet Van Leeuwen van Stich-

ting SVOZ ook. ‘Het scheelt heel wat ad-

ministratieve rompslomp dat we niet zelf 

die Europese aanbesteding hoeven voor te 

bereiden.’ Wel raadt Van Leeuwen andere 

besturen aan om het uiteindelijke contract 

goed door te nemen. ‘Want de contracten 

worden op schoolniveau afgesloten, en het 

blijft verstandig om je dan globaal in het on-

derwerp te verdiepen. Op de website van het 

project staat daarvoor trouwens veel heldere 

informatie’. <


