
Kantoren
Stroomschema

Dit kan je gelijk doen

Altijd goed en makkelijk om te doen: 
 
  Zet je verwarming lager
 
  Controleer de CV ketel
 
  Doe de lichten uit en  

gebruik LED-verlichting.

Meer tips op www.zetdeknopookom.nl of 
gebruik deze checklist voor quick wins. 

Mijn pand voldoet 
aan de eisen

Voldoet pand aan de minimale eisen voor 
Label C? Ga dan naar stap 2B.

Mijn pand verbruikt meer

Dan geldt Wet Milieu Beheer voor jouw 
kantoorpand. Controleer of jouw pand 
voldoet met de wetchecker. 

Voldoet het pand niet? 
Schakel een energieadviseur in. 

Hulp of steun nodig? Ga naar stap 4.

Mijn pand verbruikt minder

Kijk dan bij stap 3 welke maatregelen je 
verder kan nemen om te besparen. 

Dit ben je verplicht 
om te doen

In 2023 moeten kantoorpanden minimaal 
Energielabel C hebben. Daarnaast moeten 
kantoorpanden voldoen aan de eisen van 
de Wet Milieu Beheer.

Controleer of jouw kantoorpand aan de 
minimale eisen (energielabel C) voldoet

Check je verbruik!

Zo helpt Overijssel:

Extra maatregelen nemen? Dat kan!
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Voldoet het pand niet? 
Onderneem dan actie! 

Dit kan je doen:  
  Ben je huurder? →  

Spreek je verhuurder aan!

  Ben je eigenaar/verhuurder? → 
Zorg dat er maatregelen worden 
genomen. 

  Schakel een adviseur in die  
weet wat je kan doen om  
minimaal label C te halen.   

  Energielabel C is echt minimaal 
en zal in de toekomst niet 
meer voldoen. Schakel een 
energieadviseur in. Verken of je 
gelijk door kan naar een hoger 
energielabel. 

  Kijk behalve naar de eisen,  
ook naar je verbruik! Zie 2B.

Meer weten? Hulp nodig? Zie stap 4.

Verbruikt jouw kantoorpand meer dan:
50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas

Geld terug actie

Heb je als MKB-ondernemer energiebesparende maatregelen genomen? Maak dan aanspraak 
op maximaal 2500 (en in sommige gevallen 5000) euro subsidie via de ‘geld terug actie’.

Verduurzaming grootverbruik

Steun nodig bij het verduurzamen van het productieproces? Vraag 125.000 euro subsidie aan.

Zo helpt gemeente: Per gemeente verschillen de regelingen. Check de website van jouw gemeente!
 
Zo helpt Rijksoverheid: Check wat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor  
jou kan doen.

Met label C en indien van toepassing de minimale 
eisen voldoe je nu aan de wet maar bedenk:

In aanloop van 2030 wordt de lat steeds hoger gelegd. 
Label C voldoet straks niet meer. 

Houd daar bij een renovatie rekening mee. 

Een hoger energielabel, betekent meer geldbesparing.  
 

Zet nu in op een hoger energielabel en tel uit je winst. Benut deze 
toolbox en ontdek hoe je concreet aan de slag kan met jouw kantoor. 

Hulp nodig? Overleg met een adviseur. 
Ontdek wat Overijssel voor jou kan doen bij stap 4. 
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https://zetookdeknopom.nl/bedrijven
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/site-content/uploads/2021/07/Quick_wins_v02_Digital.pdf
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-07/infographic-beslisboom-energielabel-c-kantoren-2023.pdf
https://www.fedec.nl/ledenlijst
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Aanvragen_mogelijk/Energiebesparende_maatregelen_geld_terug_actie_Ubs_3_3
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Subsidies/Aanvragen_mogelijk/Energiebesparing_Overijssel_2_0
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering
https://www.rvo.nl/nieuws/renovatiestandaard-geeft-perspectief
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/toolbox-duurzaam-kantoorgebouw/

