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VERDUURZAMING VASTGOED

Tijd voor actie,
tijd voor
Energieke Regio!
Dat duurzaam vastgoed waardevaster is dan minder
toekomstbestendig vastgoed, daar zijn ondernemers
zich wel van bewust. Maar hoe verduurzaam je een
bedrijfspand? Energieke Regio helpt.
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H et is 1 oktober 2018. Tijdens de
ledenraadsavond van Rabobank
Zuid-Holland Midden staan vertegen-
woordigers van verschillende

organisaties om beurten op het podium om hun
initiatief te pitchen. Initiatieven die aansluiten
bij de drie thema’s waar de ledenraad de
komende jaren extra de schouders onder wil
zetten. Eén daarvan is duurzaamheid, in het
bijzonder: circulair ondernemen en duurzaam
wonen. Op basis van de gekozen thema’s heeft
de ledenraad de regionale markt gescand op
relevante initiatieven. Een selectie daaruit is die
avond uitgenodigd om hun initiatief te pitchen.
Een initiatief met een goed verhaal kan op steun
rekenen. Stichting Energieke Regio is één van de
winnaars van de avond!
 

DERTIG ENERGIEKE REGIO’S ‘Het was
echt spannend’, blikt Krijn Ratsma, voorzitter
van Stichting Energieke Regio, terug. ‘En heel
bijzonder om voor een ledenraad te pitchen.

Normaliter gaan wij eerst in gesprek met de
directie van een Rabobank, maar nu beslissen
de leden of ze met jouw initiatief verder willen.’
Stichting Energieke Regio is een onafhankelijk
adviesplatform, dat zich richt op de
verduurzaming van bedrijfspanden en panden
van maatschappelijke organisaties. De stichting
organiseert laagdrempelig en onafhankelijk
advies. Daarbij werken ze samen met lokale
adviseurs op het gebied van o.a. Energie
Prestatie Advies, installaties, verlichting en het
opwekken van duurzame energie. In 2013 is
Energieke Regio als een pilotproject gestart,
waarbij een lokale Rabobank betrokken was. De
pilot werd een dusdanig succes, dat er
inmiddels ruim dertig Energieke Regio’s in
Nederland zijn. De stichting streeft naar
vijfduizend adviestrajecten per jaar in
circa honderd regio’s.
 

SCHIEOEVERS ‘Steeds meer lokale
Rabobanken zijn aangehaakt’, vervolgt Krijn.



Locatie YES!Delft: Fabian

van der Horst (links),

Sander Vroom (midden) en

Krijn Ratsma (rechts)

VERDIENEN AAN
DUURZAAMHEID
Vaak weten eigenaren

en huurders van zake-

lijk en maatschappelijk

vastgoed wel dát ze

hun gebouwen moeten

verduurzamen, maar

niet hóe. De onbekend-

heid met de financiële

voordelen van

verduurzaming is

groot. Energieke Regio

wil ondernemers

verleiden met

duurzaamheid aan de

slag te gaan. Niet door

allerlei geboden en

verboden, maar door te

laten zien wat het

oplevert. Energieke

Regio is er voor

iedereen die zijn

gebouw wil

verduurzamen. 
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‘Met Rabobank Nederland zijn we daarom per 1
april 2019 overeengekomen dat we voor alle
Rabobanken in het land met het project aan de
slag kunnen.’ Maar bij Rabobank Zuid-Holland
Midden is het contact met Energieke Regio dus
niet op die manier gelegd. ‘Dat ging via de
participerende invloed van onze ledenraad, die
dit initiatief voor onze regio heeft omarmd’,
benadrukt directeur Bedrijven Fabian van der
Horst. ‘Inmiddels is in samenwerking met de
gemeente Delft gestart met een concreet
project: de verduurzaming van bedrijventerrein
Schieoevers. Die aanpak willen we doorzetten
naar andere bedrijventerreinen in onze regio.
En daar is een heel gezonde en positieve
belangstelling voor vanuit de ondernemers en
colleges van B&W. Als Rabobank zijn we er
oprecht van overtuigd dat circulair en duurzaam
ondernemen de énige vorm van ondernemen is.
Daar past Energieke Regio uitstekend in.’
 

PLUG & PLAY Marketeer &
communitymanager Sander Vroom krijgt
regelmatig verzoeken van partijen die samen
met onze bank iets voor ondernemers willen
betekenen. ‘Als Rabobank staan we dicht bij de
ondernemers en weten we vooraf vrij goed wat
wel en niet gaat werken. Bij Energieke Regio
wisten we meteen: dit spreekt ondernemers
aan. Weinig belemmeringen, veel praktische
oplossingen en de overtuiging dat je samen
meer bereikt dan alleen. Het hele plaatje klopt.’
Een initiatief dat niet blijft hangen bij een mooi
verhaal, vindt ook Fabian. ‘Energieke Regio is
een geweldige manier om de theorie naar
praktijk te brengen. Een soort plug & play: de
ondernemer steekt zelf de stekker er in, haalt
zijn bedrijf door de scan en krijgt bruikbare
adviezen waar hij meteen mee aan de gang kan.
Je wordt vanzelf ambassadeur van Energieke
Regio. Het is wel besmettelijk, dit virus!’

LEES MEER OP

ENERGIEKEREGIO.NL
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