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Energieke Cleantech Regio

“Wij willen beweging en
gezondheid uitstralen.
Groene energie hoort daarbij”
Geld verdienen met het verduurzamen van vastgoed. Het is een onderwerp dat
veel ondernemers aanspreekt. Met het programma Energieke Cleantech Regio
worden de kansen rond energiebesparing en het opwekken van duurzame energie
nu met succes inzichtelijk gemaakt.

Links: Remge Vink, rechts: Menno van Luijn

Menno van Luijn is projectmanager bij Energieke Cleantech Regio; een
samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten in de regio Stedendriehoek die over de as van duurzaamheid een economische impuls
aan de regio willen geven. “Met het programma Energieke Cleantech
Regio willen wij ondernemers verleiden om met de verduurzaming van
hun bedrijfsonroerendgoed aan de slag te gaan en dat ook echt te
benaderen als ondernemer. Je kunt er namelijk geld mee verdienen.”
Snel energiebesparingen realiseren
Ondernemers die koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen bij Van Luijn
een laagdrempelig praktisch adviestraject aanvragen. “Het begint
natuurlijk met bewustwording. Onafhankelijke deskundigen laten zien
hoe snel energiebesparingen te realiseren zijn en wat de mogelijkheden
zijn voor duurzame energieopwekking. Met zonnepanelen bijvoorbeeld
of geothermie. Een belangrijk onderdeel van ons adviestraject is een
quickscan. Daarin geven we heldere adviezen over aanpassingen en
inzicht in de terugverdientijd.”

Goed voor imago
Remge Vink, eigenaar van FeelGoodClub AeroFitt, werd door een
mailing van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek geattendeerd op
Energieke Cleantech Regio. “Verduurzaming staat bij ons al een tijdje
hoog op de agenda. Enerzijds voor de besparingen, anderzijds met het
oog op ons imago. Met onze airco’s en verwarmde zwembaden
verbruiken wij namelijk veel energie. Vorig jaar hebben wij al drie
vestigingen uitgerust met led verlichting en daar gaan we in de andere
panden nu stapsgewijs mee door. Dit jaar hebben wij ook ons licht
laten schijnen op zonnepanelen, maar daar zijn zoveel aanbieders van.
Bij wie moet je zijn? Toen de Rabobank met het programma Energieke
Cleantech Regio voorbij kwam, was de keuze niet moeilijk meer.
De bank staat 400% achter dit programma en dat geeft een heel
vertrouwd gevoel. Ik heb meteen mijn accountmanager Jeroen Gort
gebeld. Inmiddels hebben we subsidie aangevraagd voor zonnepanelen voor onze twee grootste locaties.”

Investeren in
duurzaamheid loont.
Wilt u weten hoe? Kom
dan naar de bijeenkomst
op 19 januari 2018.
Aanmelden kan via
www.kennisvloer.nl.

Warm aanbevolen door de Rabobank
De Rabobank heeft dit project om vastgoed te verduurzamen landelijk
omarmd. Van Luijn: “De bank helpt ons met het werven van deelnemers
voor Energieke Cleantech Regio en dekt een deel van onze proceskosten vanuit coöperatief dividend. Milieubeheer ligt van nature dicht
bij de Rabobank. Daarbij ziet de bank als geen ander het belang van
waardebehoud van onroerend goed voor ondernemers.”
Breder kijken dan besparen
“Los daarvan is de focus op duurzaamheid helemaal van nu”, reageert
Vink. “Klanten letten daar op. Natuurlijk is het fijn dat we geld gaan
besparen, maar wij kijken breder. Ons bedrijf staat voor een bepaalde
leefstijl. Wij zijn in onze FeelGoodClubs ook al overgestapt op een
gezonde kantine. Cola en chips passen niet meer bij ons. Dat geldt
ook voor energieverspilling. Wij willen beweging, gezondheid en
ontspanning uitstralen. Groene energie hoort daar wat mij betreft bij.
We gaan dit thema ook zeker gebruiken in onze marketing.”
Starten kost weinig energie
Deelnemer worden van Energieke Cleantech Regio is volgens Vink
een kleine moeite. “Je hikt er in het begin misschien even tegenaan,
maar het is eigenlijk een kwestie van de telefoon pakken. Gewoon
even bellen met Jeroen Gort van de Rabobank. Daarna wijst alles
zich vanzelf.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over Energieke Cleantech Regio of
deelnemer worden? Neem dan contact op met Jeroen Gort
(Rabobank) via bedrijven.noa@rabobank.nl, (0544) 47 47 44
of met Menno van Luijn (Projectmanager Cleantech Regio
Development) via info@cleantechregio.nl, (0571) 27 98 93.
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