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LEDENVOORDEEL

Als lid van VOS/ABB kunt u via het collectief Energie Voor Scholen tegen speciaal 
tarief een EBS-systeem aanschaffen. Daarmee krijgt u gedetailleerde informatie 
over uw energieverbruik, wat snel flinke besparingen kan opleveren.

EBS staat voor Energieregistratie- en BewakingsSysteem. Boven een 
bepaald stroom- en gasverbruik per jaar zijn scholen verplicht hun 
energieverbruik te registreren en te optimaliseren via zo’n EBS. Helle-
mans Consultancy, het inkoopadviesbureau dat al sinds 2003 energie 
inkoopt voor scholen, heeft nu voor het inkoopcollectief zo’n systeem 
ontwikkeld. Hiermee kunt u het energieverbruik van uw schoolgebou-
wen op eenvoudige wijze analyseren. U kunt dan bijvoorbeeld een 
splitsing maken tussen verbruik op schooldagen en feestdagen en 
tijdens vakanties. Ziet u dat het verbruik op schooldagen en feestdagen 
gelijk is, dan kunt u iets aan de instellingen veranderen. U monitort het 
verbruik met één druk op de knop. 

Ervaring
In Zeeland heeft het schoolbestuur Albero, met 24 basisscholen op de Bevelanden, 
al ervaring met het gebruik van een EBS. Beleidsmedewerker Erik Otte vertelt desge-
vraagd: 

‘Dankzij het EBS hebben wij binnen vijf jaar al 30 procent 
op de energiekosten bespaard. Dat komt door het meten 
en analyseren van de data via het EBS, waarna je weet 
waar je actie kunt ondernemen. Met laaghangend fruit 
is al makkelijk winst te behalen. Denk aan ledverlichting, 
deurdrangers, zonnepanelen en andere instellingen van de 
centrale verwarming. Maar wat ook werkt, is bewustwording 
creëren bij leerlingen. Dat laatste is een leuke educatieve bij-
komstigheid. Door de kostenbesparing kunnen we dat geld nu aan 
ons onderwijs uitgeven!’

VOORDEELACTIE EBS

Als VOS/ABB-lid kunt u nu voordelig het EBS aanschaffen dat wij in samenwerking met 
met het collectief Energie Voor Scholen mogelijk maken. U betaalt slechts 65,- euro per 
locatie per jaar. 

Ga voor meer informatie naar www.vosabb.nl > Ledenvoordeel > 
Inkoop Centrum Onderwijs > Energie

Erik Otte van Albero: ‘Makkelijk winst te 
behalen met laaghangend fruit’

‘Al 30 procent bespaard op 
energiekosten’

Met EBS snel besparen op energie


