
 

 

Energiek People-Planet-Profit profiel  

Hoe scoort 
úw organisatie 
op het gebied 
van energie 
en de 3 P’s? 
  



 

 

Nulmeting van uw energiek People-Planet-Profit profiel  

Het energiek People-Planet-Profit profiel (e3P-profiel) is ontwikkeld om u inzicht te bieden in de mate waarin uw 

organisatie maatschappelijk verantwoord en kosten-efficiënt omgaat met energie en comfort. In eerste instantie 

wordt een nulmeting verricht, die de huidige situatie in kaart brengt. Aan de hand van deze nulmeting helpen we u 

uw ambities te bepalen, zodat we effectief kunnen werken aan een verbetertraject. We geven aan waar we kansen 

zien die aansluiten op uw behoeften en beperken zo de kosten van het vervolgadvies. Ook geven we aan welke 

stappen u zelf kunt zetten. Na uitvoering van de aanbevolen aanpassingen kan desgewenst de behaalde winst in 

kaart gebracht worden door het e3P-profiel te actualiseren. 

 

Hoe werkt het?  

In het e3P-profiel worden de drie aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belicht: 

• People: hoe ervaren en beïnvloeden gebruikers van uw gebouw het binnencomfort en het energieverbruik? 

• Planet: hoe duurzaam is de energiehuishouding van uw organisatie? 

• Profit: hoe kunt u kosten besparen en zelfs geld verdienen aan het opwekken van duurzame energie? 

 

Door het gezamenlijk opstellen van uw e3P-profiel worden deze drie aspecten in hun samenhang bekeken. We 

maken inzichtelijk hoe het gebruik van uw gebouw, het gebouw zelf en de installaties samen uw binnencomfort, 

energieverbruik en kosten beïnvloeden. Vervolgens bekijken we hoe we uw organisatie op de drie P’s en hun 

onderlinge samenhang beter kunnen laten scoren en doen een aanbieding voor het bijbehorende adviestraject. 

 

Wat kost deze nulmeting?  

De nulmeting met behulp van het e3P-profiel is geen doel op zich, maar het begin van het adviestraject dat zal 

leiden tot energiebesparing, comfortverbetering en wellicht het zelf gaan opwekken van duurzame energie. Deze 

eerste stap kost € 400-800 excl. btw, afhankelijk van de grootte van uw gebouw en de complexiteit van het 

energievraagstuk. U hoe niets voor te bereiden en ontvangt na afloop een overzichtelijke rapportage, voorzien van 

een plan van aanpak met modulaire offerte voor het vervolgtraject. 

 

• Bij voorkeur wordt het e3P-profiel opgesteld in samenspraak met een directielid en de gebouwbeheerder. 

• De bespreking bij u op locatie zal circa twee uur tijd in beslag nemen. Daarna werken wij het profiel uit. 

• Bij voorkeur ontvangen wij vooraf (digitale) installatietekeningen en energienota’s/verbruiksgegevens.  

• Het plan van aanpak bevat voorstellen voor maatwerkadviezen, die voortborduren op onze ervaringen uit 

vergelijkbare adviestrajecten. Vanzelfsprekend richten wij ons daarbij op de voor uw organisatie meest 

effectieve maatregelen op het gebied van comfortverbetering, energiebesparing en energieproductie. 

  



 

 

Welke vraagstukken komen er aan bod?  

Het zal u niet verbazen dat er drie hoofdcategorieën met vraagstukken zijn. Elk van deze hoofdcategorieën stelt één 

van de drie P's centraal. De drie P's worden echter steeds in hun onderlinge samenhang bekeken. Dat resulteert in 

negen (drie keer drie) hoofdvragen. Bij elke hoofdvraag hoort een aantal detailvragen. Als alle detailvragen gesteld 

zijn, is de huidige situatie in beeld gebracht. De tiende hoofdvraag betreft uw ambitie om verbeteringen aan te 

brengen en de rendementen die u daarbij verlangt. Als ook die vragen zijn beantwoord, is de nulmeting voltooid.  
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Is uw interesse gewekt?  

Bent u benieuwd naar de e3P-score van uw organisatie? Naar de verbetermogelijkheden? Laten we dan een 

afspraak maken om de nulmeting te verrichten. U bepaalt vervolgens zelf of u verder geholpen wilt worden. 

 

De tastbare resultaten van Energieke Regio  

• Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke organisaties is ca. 80% deelnemer geworden. 

• Gemiddeld is er per deelnemer meer dan €70.000 in duurzame maatregelen geïnvesteerd. 

• Bij veel deelnemers worden besparingsmogelijkheden van 10 tot 25% van hun energieverbruik gevonden. 

• Er zijn deelnemers die jaarlijks meer dan €10.000 besparen op alleen al de kosten van hun aansluiting. 

• Voor het gelijktijdig in kaart brengen en oplossen van comfortproblemen bestaat veel waardering.  

 

Stichting Energieke Regio  

• Stichting Energieke Regio beoogt - zonder winstoogmerk - een substantiële bijdrage te leveren aan de afspraken 

op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving (zakelijk en maatschappelijk vastgoed) en het 

decentraal opwekken van duurzame energie, zoals vastgelegd in het SER Energieakkoord. 

• Stichting Energieke Regio is de aangewezen partner voor lokale overheden en lokale Rabobanken, helpt 

overheden hun doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren en 

helpt lokale Rabobanken de hypotheekportefeuille te vergroenen en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen te stimuleren.  

• Stichting Energieke Regio werkt landelijk samen met de Rijksoverheid, de gemeente Goeree-Overflakkee, 

Rabobank Nederland, Stichting Natuur & Milieu en de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties. 

• Stichting Energieke Regio trekt lokaal op met partijen die vergelijkbare doelen nastreven. 

• Stichting Energieke Regio helpt lokale adviseurs onafhankelijk, praktisch en effectief te adviseren.  

• Stichting Energieke Regio staat voor samenwerking, kennisoverdracht en inbreng van positieve energie. 

• Stichting Energieke Regio combineert de ‘Energieke Samenleving’ en de ‘participatiemaatschappij’ in een 

aansprekende en effectieve projectvorm. 

 
Wilt u meer weten? 

Indien u vragen heeft over het energiek 3P-profiel van Energieke Regio, dan kunt u contact opnemen met Stichting 

Energieke Regio: 

• Leon Blokland: (06) 50 52 47 75 of lblokland@energiekeregio.nl. 

• Jaap Willem Eijkenduijn: (06) 53 15 91 75 of jweijkenduijn@energiekeregio.nl. 

• Krijn Ratsma: (06) 53 63 98 99 of info@energiekeregio.nl. 

 

Zie verder de website www.energiekeregio.nl en volg Energieke Regio op Twitter en Facebook.   


