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GEBRUIKSAANWIJZING VALUE CASE  

P ro j ec t  Kantoor vol Energie 

Be tr e f t  Toelichting Value Case 

A a n  Nieuwe Energie Overijssel 

  

01  INLE IDING  

De Value Case geeft de eindgebruiker inzicht in de kosten en opbrengsten voor de organisatie wanneer 

de huisvesting getransformeerd wordt naar een Kantoor vol Energie. De Value Case maakt inzichtelijk wat 

een duurzaam en gebruiksvriendelijk kantoor voor een bedrijf of organisatie betekent. Hier gaat het niet 

om de traditionele vastgoed-rekensom, maar om de waardering van de toegevoegde waarde van een 

gezond en energieneutraal kantoor. De traditionele rekensom gaat vaak over Total Cost of Ownership 

(TCO), waarin alleen gekeken wordt naar de initiële investering, onderhoudskosten en energielasten.  

 

Echter kan voor veel organisaties aanvullende waarde erkend worden op andere aspecten, zoals 

arbeidsproductiviteit, imagoverbetering en flexibiliteit. Op deze wijze kan de terugverdientijd van een 

energie neutrale renovatie teruggaan van 20 naar 5 jaar. Kortom, waar de één getallen en bewijslast van 

doorslaggevend belang vindt, ziet de ander ambities, organisatiedoelen en intrinsieke motivatie als 

belangrijkste argumenten. De Value Case geeft beide zienswijzen een houvast. 

 

02  INVULLEN VAN REKENMODEL  

De output uit de toolbox heeft de visie en strategie bepaald voor het te renoveren kantoorpand. Het 

rekenmodel wordt ingevuld door het projectteam op basis van de gegevens van de organisatie en het 

gebouw, maar ook de visie zal een rol spelen. In het rekenmodel zijn een aantal tabbladen verborgen ten 

behoeve van de overzichtelijkheid. Het model is beveiligd, waardoor deze tabbladen niet zichtbaar zijn 

voor de gebruiker. Echter is het model zo ontworpen dat de zichtbare tabbladen voldoende zijn voor de 

gebruiker om de nodige aanpassingen te maken en de juiste informatie te verzamelen. 

 

In het eerste tabblad ‘Toelichting’ is een toelichting gegeven van de werking van het model. Elk tabblad 

dat deel uitmaakt van het rekenmodel is hier toegelicht. Daarnaast zijn de kleuren van de cellen 

uitgelegd. De cellen die ingevuld moeten worden door de gebruiker zijn aangegeven met een kleur. 

Hieronder wordt per kleur uitgelegd welke input er wordt verwacht: 

◼ Lichtgroen:  handmatig in te vullen; 

◼ Lichtblauw:  keuze uit dropdown menu. 

 

Het invullen van de tabbladen door de gebruiker gebeurt stapsgewijs zoals hieronder beschreven. 

Stap 1: Invullen van de vragenlijsten 

▪ Vragenlijst A: Organisatiekenmerken; 

▪ Vragenlijst B: Gebouwkenmerken; 

▪ Vragenlijst C: Exploitatiegegevens; 

▪ Vragenlijst D: Kernwaarden / Baten; 

▪ Vragenlijst E: Aanpassingen gebouw en installaties; 

▪ Survey Binnenklimaat. 
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Stap 2: Invullen van de output 

▪ Wetenschap versus Willenschap; 

▪ Value Case. 

Stap 3: Analyseren van de resultaten en eventueel aanpassingen maken in stap 1 of 2. 

 

De eerste en tweede stap zijn toegelicht in paragraaf 02.01 tot en 02.02. 

 

02.01 Stap 1 

In de eerste stap worden de vragenlijsten ingevuld. 

 

02.01.01 Vragenlijst A 

In dit tabblad wordt de gebruiker gevraagd naar algemene gegevens van het te verduurzamen 

kantoorpand. Ook wordt gevraagd naar de kerncijfers van de organisatie. Deze input wordt gebruikt om 

de financiële stromen van het bedrijf in kaart te brengen. Indien er meerde bedrijven zijn gevestigd in één 

pand kunnen de cijfers van deze organisaties bij elkaar worden opgeteld om een compleet plaatje te 

creëren. 

 

Alle invoergegevens hebben invloed op de output van het rekenmodel. De in te vullen factoren in 

vragenlijst A zijn bepalend voor het binnenklimaat van het kantoor. De uitkomst hiervan toont aan hoe 

het huidige binnenklimaat bijdraagt aan de arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim. Zo heeft het type 

locatie invloed op de geluidsbelasting. Dit is interessant omdat een hoge geluidsbelasting een negatieve 

invloed heeft op de arbeidsproductiviteit. Een ander voorbeeld is de SBI-codering welke invloed uitoefent 

op het te verwachten ziekteverzuim binnen het bedrijf. Dit wordt bepaald aan de hand van het 

ziekteverzuimpercentage dat is opgehaald bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

 

02.01.02 Vragenlijst B 

Deze vragenlijst richt zich op de bouwgegevens van het kantoorpand. Zo wordt gevraagd naar het 

bouwjaar, het gebruiksoppervlakte, geveloppervlak, isolatiewaarden, installatietechniek etc. Deze 

gegevens worden gebruikt om de huidige staat van het gebouw te bepalen. Ook hebben deze factoren 

wederom invloed op de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim. Een gezonde werkomgeving draagt bij 

aan de gezondheid van de werknemers. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, kan er gekozen 

worden voor ‘Onbekend’ in de dropdown menu’s. In dit geval rekent het model verder met een aanname 

gebaseerd op het bouwjaar of een kengetal.  

 

02.01.03 Vragenlijst C 

Vragenlijst C richt zich op de exploitatiekosten van het gebouw. Hierbij wordt inzicht verkregen op de 

energiekosten en de onderhoudskosten. Zowel de energietarieven als de kosten voor onderhoud & 

beheer moeten exclusief BTW worden ingevuld omdat de BTW aftrekbaar is voor ondernemers. 

 

De onderhoudskosten wordt meegenomen om inzichtelijk te maken hoeveel gereserveerd is voor het 

planmatig en preventief onderhoud. Het beschikbare budget voor deze onderhoudsposten kan 

beschikbaar worden gesteld voor de renovatie. Dit komt doordat de renovatie er voor zorgt dat het 

geplande onderhoud deels komt te vervallen. De besparing wordt meegenomen in de berekening voor de 
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kostenreductie. Voorbeelden van de verschillende onderhoudsposten zoals omschreven in de Meer jaren 

onderhoudsplanning (MJOP): 

◼ Planmatig onderhoud: gevel schilderen, dakgoten vervangen, CV ketel vervangen; 

◼ Preventief onderhoud: scharnieren oliën, dakbedekking inspecteren;  

◼ Correctief onderhoud: verstopte afvoer repareren, gebroken raam vervangen. 

 

02.01.04 Vragenlijst D 

In vragenlijst D moet de gebruiker vragen invullen met betrekking tot de kernwaarden van de organisatie. 

De vooraf uitgevoerde tools helpen hierbij, doordat deze tools inzicht hebben gegeven in de huidige en 

toekomstige kernwaardes van het bedrijf. De relevantie per kernwaarde wordt door de gebruiker door 

het toekennen van een waarde. De waarde wordt op verschillende manieren bepaald, namelijk in de 

vorm van kosten, fte’s, beschikbaar budget etc. met betrekking tot de volgende aspecten: 

◼ Risico beheersen; 

◼ Imago verbeteren; 

◼ Flexibiliteit bieden; 

◼ Productiviteit verhogen; 

◼ Cultuur verandering; 

◼ Vastgoed waarde creëren. 

 

02.01.05 Vragenlijst E 

Vragenlijst E richt zich op de renovatie van het gebouw en de gebouwinstallaties. De gebruiker kan in 

deze vragenlijst uit een viertal concepten kiezen zoals hieronder beschreven. De installaties met 

betrekking tot de concepten staan beschreven in bijlage 1.  Het is belangrijk om te weten dat het 

Bouwbesluit waarschijnlijk tot 2021 als minimale eis zal gelden. Na 2021 wordt BENG de nieuwe 

standaard. 

 

Concept 0: Bouwbesluit 

Dit concept voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Bij de renovatie van een 

kantoorpand naar de eisen van het Bouwbesluit, wordt een verbetering gemaakt in de 

isolatiewaardes van de vloer, gevel en het dak ten behoeve van het warmteverlies: 

Rc-vloer: 3,5 m²K/W 

Rc-gevel: 4,5 m²K/W 

Rc-dak: 6,0 m²K/W 

 

De beglazing wordt vervangen met HR++ glas. Ook worden de naden en kieren gedicht ten 

behoeve van de luchtdoorlatendheid. Er wordt uitgegaan van een conventionele HR wandketel 

en fluorescentielampen. 

 

Concept 1: All electric 

Concept 1 voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 en het kantoorpand wordt aardgasvrij 

opgeleverd. De isolatiewaardes van de vloer, gevel en het dak worden verbeterd naar betere 

waardes dan concept 0: 

Rc-vloer: 5,0 m²K/W 

Rc-gevel: 6,0 m²K/W 
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Rc-dak: 8,0 m²K/W 

 

De beglazing wordt vervangen met HR+++ glas. Ook worden de naden en kieren gedicht ten 

behoeve van de luchtdoorlatendheid. Er wordt geïnvesteerd in een VRF systeem en LED 

downlights.  

 

Concept 2: Minimale BENG eis 

In Concept 2 voldoet het kantoorpand aan de minimale BENG-eis. De isolatiewaardes van de 

vloer, gevel en het dak worden verbeterd naar de isolatiewaardes zoals genoemd in concept 1. 

De beglazing wordt vervangen met HR+++ glas. Ook worden de naden en kieren gedicht ten 

behoeve van de luchtdoorlatendheid. Er wordt geïnvesteerd in een VRF systeem en LED 

downlights. Om aan de minimale BENG-eis te voldoen moet het gebouw hernieuwbare energie 

opwekken, dit wordt gerealiseerd middels PV panelen op het dak. 

 

Concept 3: Warmtelevering 

Concept 3 voldoet aan de BENG-eis middels het toepassen van de genoemde maatregelen in 

concept 2. Als extra investering is gekozen voor externe warmtelevering. Hierin wordt uitgegaan 

van een aansluiting op een warmtenet met restwarmte uit een afvalverbrandingscentrale. 

 

De gebruiker heeft in tabblad A aangegeven om wel of niet een energieneutraal kantoorpand te 

verwezenlijken. In het geval de gebruiker deze ambitie met ‘Ja’ heeft beantwoord, zal het gekozen 

concept automatisch worden omgerekend tot een energieneutraal concept. Dit betreft Concept 4 of 

Concept 5. 

 

Concept 4: Energieneutraal 

Het kantoorpand in Concept 4 wordt energieneutraal opgeleverd. In dit concept worden de 

genoemde maatregelen uit concept 2 toegepast. Om tot een energieneutraal gebouw te komen 

moet er extra geïnvesteerd worden in zonnepanelen. In dit concept is uitgegaan van extra PV 

panelen op het dak. Echter kan energieneutraliteit ook worden gerealiseerd middels 

grondgebonden zonnepanelen of een alternatieve energiebron, bijvoorbeeld kleine windturbines 

op het gebouw. De extra kosten voor deze energie-opwekkers zijn niet meegenomen in het 

model. 

 

Concept 5: Energieneutraal met warmtelevering 

In concept 5 wordt het kantoorpand energieneutraal opgeleverd en wordt het aangesloten op 

een externe warmtebron. In vergelijking met concept 4 zijn minder PV panelen nodig om tot een 

energieneutraal concept te komen, dit is dankzij de externe warmtebron. 

 

02.01.06 Survey Binnenklimaat 

Dit tabblad bevat een survey met betrekking tot het binnenklimaat van het kantoor. De bedoeling is om 

deze survey in te laten vullen door een aantal gebruikers van het kantoor. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de diversiteit en omvang van de onderzochte groep zodat een representatief beeld 

ontstaat. De survey geeft een indicatie van de huidige binnenmilieuprestaties. Dit wordt gebruikt als 
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referentiepunt voor het bepalen van de baten die gemaakt worden op de aspecten arbeidsproductiviteit 

en ziekteverzuim. De onderstaande factoren hebben invloed op deze aspecten: 

◼ Thermisch binnenklimaat; 

◼ Luchtkwaliteit; 

◼ Geluid; 

◼ Licht. 

 

02.02 Stap 2 

In het tabblad ‘ValueCase’ wordt duidelijk hoeveel een kernwaarde naar verwachting kan opleveren voor 

de organisatie uitgedrukt in euro’s. De gebruiker kan per kernwaarde invullen hoeveel de organisatie 

bereidt is om te investeren. De rij ‘Wetenschap’ geeft aan hoeveel een bepaalde kernwaarde naar 

verwachting kan opleveren op basis van de gebouw- en organisatiekenmerken. De rij ‘Willenschap’ geeft 

aan hoeveel de organisatie per kernwaarde bereid is om te investeren. De praktijk heeft aangetoond dat 

de Wetenschap wordt gezien als de bovengrens voor de maximale investering per kernwaarde. 

 

In dit tabblad wordt ook de beschouwingsperiode en de discontovoet vastgesteld door de gebruiker. De 

discontovoet is nodig om de toekomstige kosten en baten op een juiste manier te waarderen. Op basis 

van deze gegevens en het ‘Willenschap’ wordt het in te zetten budget bepaald. 

 

Het projectteam kan nu in gesprek gaan over de ‘Willenschap’. Hierbij is het interessant om de resultaten 

uit de voorgaande tools mee te nemen in de onderbouwing. Tijdens het uitvoeren van de toolbox is 

inzicht verkregen welke kernwaarden relevant zijn voor de organisatie.  
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BIJLAGE 1:  TOELICHTING GEBOUWINSTALLATIES  

 

◼ Fluorscentielampen zijn TL lampen met een hoogfrequente voorschakelapparaten. Ten opzichte van 

TL lampen met conventionele voorschakelapparaten, zijn de HF TL lampen energiezuiniger en hebben 

een langere levensduur. 

 

◼ LED downlights zijn opgebouwd uit een groep van licht-emitterende diodes (leds). Ten opzicht van de 

HF TL lampen verbruikt LED-verlichting 50% minder energie en de levensduur is ruim twee keer zo 

lang. 

 

◼ Een HR-ketel betreft een hoogrendementsketel met aardgas al energiebron. De HR-ketel verwarmd 

het water in het centrale verwarmingssysteem door het verbranden van aardgas. De warmte van de 

rookgassen die hierbij vrijkomen wordt gebruikt om het retourwater voor te verwarmen, op deze 

wijze wordt het hoge rendement behaald.  

 

◼ Het VRF-systeem betreft een klimaatsysteem om kantoren zowel te koelen als te verwarmen en te 

koelen op een energiezuinige manier. Het VRF systeem haalt namelijk 75% van de energie uit de 

buitenlucht en 25% uit elektriciteit. Het systeem bestaat uit één of meerdere warmtepompen (de 

buitenunits) die met leidingen zijn verbonden aan verschillende binnenunits. Deze leidingen bevatten 

een koudemiddel die kan variëren in hoeveelheid, waardoor de koel- en verwarmingscapaciteit kan 

worden geregeld. 

 

◼ Externe warmtelevering kan worden gerealiseerd middels verschillende warmtebronnen. Zo kan het 

gebouw aangesloten worden op een groot warmtenet dat gevoed wordt met warmte afkomstig van 

elektriciteitsopwekking en afvalverbranding. Daarnaast bestaan er ook kleinere warmtenetten die 

gevoed worden door verscheidene warmtebronnen, zoals geothermie, warmte-koude opslag (WKO), 

restwarmte van datacenters etc. De mate van duurzaamheid van de geleverde warmte is afhankelijk 

van de hoeveelheid hernieuwbare energie die in het warmtenet wordt gebruikt.  

 

 

 


