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De CO2 doelstellingen zijn aangescherpt door het huidige kabinet. Ca 35% van die uitstoot 
vindt plaats in de gebouwde omgeving. Waar vastgoedeigenaren kampen met leegstand, 
stijgende (energie) lasten en kritische huurders die een beter energielabel vragen en meer 

comfort. De miljarden investeringen die nodig zijn voor renovatie kennen een positieve 
business case, onafhankelijk van subsidie. Geld van lokale overheden en financiële 

instellingen vindt echter zijn weg niet door gebrek aan schaalgrootte en doordat zij de 
technische risico’s onvoldoende begrijpen. De regie ontbreekt.!

Leidende fabrikanten, installateurs en dienstverleners hebben als antwoord hierop Manesco 
opgericht, een energy services company (esco). Manesco is een coöperatie met het karakter 

van een revolverend fonds. De leden bepalen gezamenlijk het beleid, brengen kapitaal in, 
creëren schaalgrootte en managen performance risico’s. De coöperatie ontzorgt 

gebouweigenaren met comfortverbetering, energie besparing én financiering, tegen lagere 
exploitatiekosten. En gegarandeerd in een zogenaamd energy performance contract van 10 

of 15 jaar, waarbinnen de investering zich terugverdient.!

Wat doen we anders? Manesco is een coöperatieve vereniging. Ook klanten kunnen lid 
worden en dan meebeslissen. De coöperatie is productonafhankelijk en werkt volgens de 
Trias Energetica, met een integrale aanpak voor zowel de gebouwschil als de installatie, 

resulterend in hogere emissiereducties. Door de multidisciplinaire samenwerking in de keten 
worden technieken op elkaar afgestemd. Waardoor Manesco tegen een lager 

investeringsbedrag meer energie besparing kan garanderen.!

Manesco kort!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



De ontwikkelingen in de Nederlandse markt …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



Een energy services company (ESCo) realiseert een  
lagere total cost of ownership voor de gebouweigenaar.!
!
De besparing op energie wordt gegarandeerd in een 
energy performance contract (EPC).!

… bieden kansen voor energy service companies (ESCo’s).!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



Voor de huidige issues in de markt …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



fabrikanten, installateurs, dienstverleners én klanten 
brengen ledenkapitaal in!

de coöperatie neemt het integratie risico,  
mitigeert performance risico, en  

creëert schaalgrootte !

… biedt ketensamenwerking een oplossing.!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



De initiatiefnemers geven de multidisciplinaire samenwerking…!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



1.  van, voor en door de leden!
2.  business as usual!

3.  schaalvoordelen: expertise, financiering, kosten!
4.  rendement op eigen vermogen!

5.  klanten kunnen ook lid worden!

… vorm in een coöperatieve vereniging …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… met een bestuur…!

Jeroen Nollet (voorzitter) is algemeen directeur van Escoplan. De 
expertise van Nollet is asset based & vendor finance: het financieren van 
bedrijfsmiddelen, geleverd door fabrikanten en service providers. Jeroen 
is bedrijfseconoom en werkte eerder voor de Rabobank organisatie, 
Hewlett-Packard en ING Lease, alwaar hij deel uitmaakte van de directie. 
Hij initieerde de studie ‘Hernieuwbare Energie in Nederland tot 2020’ door 
ING Economisch Bureau. 
Naast zijn dagelijkse werk is Jeroen onder meer adviseur van het 
e2cleantech fund, een venture capital fonds dat in schone technologie 
investeert.!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

Peter Thissen is directeur bij Unica. Na zijn studie is hij als management 
trainee gestart bij de NMB Bank in Limburg en hier vervolgens 6 jaar 
werkzaam geweest. Daarna is hij in het bedrijf van zijn vader, Thissen 
Installatietechniek, gestapt. Onder zijn leiding is het bedrijf uitgegroeid van 
een conventioneel en plaatselijk georiënteerd installatiebedrijf tot een 
provinciale innovatieve technische dienstverlener. In 2012 werd het bedrijf 
overgenomen door Unica. 
Peter is pionier op het gebied van duurzame installatietechniek.!

+31 6 11011 522!
j.nollet@manesco.eu!
www.manesco.eu!



… bestaande uit verschillende type leden.!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

Aris Bakker, sinds 2002 Algemeen directeur van TRILUX CV (Nederland) 
h.o. TRILUX Nieuw Licht. Bij het samengaan - per 1 januari 2013 - van de 2 
separate landen in een Benelux organisatie tevens algemeen (statutair) 
directeur van TRILUX België. In de jaren vóór TRILUX Nieuw Licht is hij 
werkzaam geweest als Business Unit Manager Energie en Installatiekabel 
bij de Twentse Kabel fabriek (TKF). Voor de TKF heeft Aris diverse 
internationale functies bekleed als Sales -en Marketing Manager voor een 
aantal Amerikaanse ICT bedrijven. Hij heeft een HBO bedrijfseconomische 
opleiding gevolgd in Rotterdam. !



“wij verduurzamen gebouwen!

volgens de Trias Energetica, 

door ketensamenwerking”!

We verduurzamen gebouwen volgens de Trias Energetica … !
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… en willen deze als een managed service aanbieden.!

“wij willen energiebesparing, 

duurzame energie opwek én!

energie efficiency bieden  

als een managed service”!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… ontzorgen we gebouweigenaren 
met comfortverbetering & 
energie besparing  
tegen lagere exploitatiekosten!

met onze ervaring in de keten …!

… creëren we schaalvoordelen  
voor de leden!

We ontzorgen de gebouweigenaar met comfortverbetering  …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



1.  scholen!

2.  zorg!

3.  commercieel vastgoed!

4.  publiek vastgoed!

!
5. woningcorporaties!

… en energie besparing tegen lagere exploitatielasten.!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



Manesco onderscheidt zich door een integrale aanpak…!

integrale aanpak!

product 
onafhankelijk!

financiering!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… onafhankelijk van producten …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… met een coherente investeringsberekening, …!

een integrale coherente berekening voorkomt 
overinvestering in bepaalde maatregelen!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



… een solide business case …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

case: voortgezet onderwijs!
•  bouwjaar 1953!
•  energie label G!
•  6.000 m2!
•  kosten energie en onderhoud: 

18 euro per m2 p.a.!
 !
resultaat!
•  energie label A!
•  kostenreductie: 

13 jaar 5%, daarna 56%!
•  CO2-emissiereductie 57 %!
•  leeftijd na renovatie: 33 jaar 

(volgens BREEAM methode)!
•  NPV over 25 jaar 730.000 euro!

 investering!
•  investering: 640.000 euro!
•  Energie Investerings Aftrek: 

66.000 euro!
•  contractperiode: 13 jaar!
•  terugverdientijd: 11 jaar!
!
aannames!
•  energie prijsstijging 5% p.a.!
•  inflatie 2% p.a.!



… en verzorgt desgewenst de financiering.!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



1.  comfort meting!

2.  integraal investeringsadvies – coherente maatregelen!

3.  project management!

4.  financiering & energie investeringsaftrek!

5.  inkoop energie & onderhoud!

6.  performance garanties!

7. monitoring!

Manesco ontzorgt …!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



“Een comfortabel en duurzaam gebouw, !
tegen lagere kosten. Gegarandeerd. 

Budgetneutraal.”!

… en garandeert de energiebesparing.!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



[bijlage] 



over!

Unica is een allround technisch dienstverlener. Voor werkelijk alle facetten van de 
gebouwgebonden techniek kunt u bij ons terecht. De hoofdactiviteiten van Unica zijn het 
ontwerpen, uitvoeren, installeren, onderhouden en beheren van werktuigkundige, 
elektrotechnische, regeltechnische, sanitaire, sprinkler-, ICT- en beveiligingsinstallaties. 
Door het geïntegreerd ontwerpen kunnen slimme installaties met minder energieverbruik en 
meer comfort gerealiseerd worden tegen lagere kosten. Maar ook voor exploitatiediensten 
zoals outsourcing en overname van duurzame energieopwekkende installatie in combinatie 
met langjarige levering van warmte en/of koude, kunt u bij Unica terecht.!

Escoplan ontwikkelt en beheert energy service companies (ESCo’s) voor gebouweigenaren, 
zoals gemeenten, woningcorporaties en leveranciers. Daarnaast adviseren zij 
gebouweigenaren over comfortverbetering, energie besparing én financiering. Escoplan 
werkt volgens de Trias Energetica: energie besparing, duurzame opwek en energie 
efficiency. De door Escoplan ontwikkelde Quickscan biedt een financiële business case van 
investeringsscenario’s. Zowel kosten besparing als de terugverdientijd van investeringen in 
comfort –en energielabel verbetering worden inzichtelijk gemaakt.!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



over!

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. ontwikkelt, produceert en levert premix mortelproducten 
en verwerkingssystemen voor de woning- en utiliteitsbouw, de industrie en de civiele bouw. 
Naast de bekende geelgroene bulksilo’s op de bouwplaatsen levert Saint-Gobain Weber 
Beamix B.V. producten onder de merken Beamix en Weber in verpakte vorm via de 
bouwmaterialenhandel en onder het merk Beamix in de “Doe het Zelf”. Saint-Gobain 
Weber Beamix B.V. heeft vestigingen in Eindhoven, Amsterdam en Gorinchem.!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

TRILUX Nieuw Licht is een internationaal actieve producent van hoogwaardige 
verlichtingoplossingen, elektronica en ziekenhuis- en operatiekamerinrichtingen. In de 
verlichting is TRILUX Nieuw Licht, als familie onderneming, al meer dan 100 jaar pionier op 
het gebied van energie efficiënte armaturen. Het hoofdkantoor van TRILUX Nieuw Licht 
staat in Arnsberg, Duitsland. Productielocaties bevinden zich o.a. in Duitsland, Spanje, 
China, India en de Filippijnen. Met meer dan 5000 werknemers is TRILUX Nieuw Licht een 
van de grootste leveranciers van professionele binnen- en buitenverlichting systemen in 
Europa. In alle landen van Europa zijn eigen verkoopvestigingen, de verkoop in de 
Benelux wordt ondersteund vanuit kantoren in Amersfoort, Mechelen en Namen.!



over!

Saint-Gobain Gyproc is wereldwijd de marktleider op het gebied van gipsproducten en systemen 
voor de binnenafbouw. Voor de binnenafbouw biedt Gyproc een totaaloplossing, met 
wandsystemen, plafond- en vloeroplossingen en oplossingen voor het brandwerend bekleden van 
staalconstructies. Daarnaast biedt Gyproc voor de natte afbouw een compleet assortiment 
stukadoorsmaterialen aan. Het verkoopkantoor van Gyproc is gevestigd in Vianen.!

Saint-Gobain Isover is wereldwijd de grootste producent van isolatiematerialen. Isover 
ontwikkelt thermische, akoestische en brandveilige isolatie-oplossingen die zorgen voor een 
comfortabele, energie-efficiënte en duurzame leefomgeving. In Nederland is het productiebedrijf 
van Isover gevestigd in Etten-Leur en het verkoopkantoor in Vianen (Utrecht).!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



over!

Met vijf specialistische organisaties is de Nathan Group hét one stop shopping adres voor al uw 
projecten op het gebied van Duurzaam verwarmen en koelen. De circa 100 deskundige 
medewerkers binnen de bedrijvengroep staan voor u klaar met bronboringen, hoogwaardige A-
merk producten, verregaande projectondersteuning, totale klimaatconcepten en een uitgebreid 
servicepakket. !

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



quotes!

“Door de samenwerking binnen Manesco kunnen we onze klanten nog 
beter bedienen. Het biedt ons de mogelijkheid actief bij te dragen aan een 
versnelling van de integrale aanpak van energiebesparing in -en 
comfortverbetering binnen gebouwen, hetgeen past binnen de duurzame 
strategie van Saint-Gobain.” Fabian de Zeeuw – business development 
manager!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

“Met onze zes bedrijven bieden we alle producten en diensten voor 
comfortabel en duurzaam verwarmen en koelen. Escoplan deelt onze visie 
op het gebied van duurzame technologieën, het is dan ook bijzonder prettig 
om met deze partij samen te werken.” Peter Centen - partner!



quotes!

“Deze samenwerking biedt ons een unieke kans om op een multidisciplinaire 
wijze onze ambities op het gebied van innovatieve en duurzame 
installatieconcepten te realiseren.” Peter Thissen – vestigingsdirecteur!

● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

“Deze samenwerking biedt klanten en relaties van TRILUX Nieuw Licht de 
mogelijkheid om energie efficiënte verlichtingoplossingen toe te passen 
zonder dat hiervoor extra investeringen nodig zijn. Door de samenwerking 
binnen het Manesco concept met andere marktleiders op het gebied van 
duurzame gebouwvoorzieningen kunnen eigenaren en gebruikers van 
gebouwen nu tevens deze energiebesparende maatregelen laten uitvoeren 
met de zekerheid dat deze besparingen ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd.” Aris Bakker – algemeen directeur!



quotes!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

“Manesco creëert de schaalvoordelen die nodig zijn voor energy 
performance contracting en de financiering daarvan. De emissiereductie 
die gehaald wordt met conventionele productgerichte esco projecten 
bedraagt tussen de 10 en 25 procent. Door de integrale aanpak van 
Manesco kan een emissiereductie van meer dan 50 procent gerealiseerd 
worden.” Ger Kempen – directeur product development!



over ESCo’s!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

An energy service company (acronym: ESCO or ESCo) is a commercial business 
providing a broad range of comprehensive energy solutions including designs and 
implementation of energy savings projects, energy conservation, energy infrastructure 
outsourcing, power generation and energy supply, and risk management. A newer 
breed of ESCO evolving in the UK now focuses more on innovative financing methods. 
These include off-balance sheet vehicles which own a range of applicable equipment 
configured in such a way as to reduce the holistic energy cost of a building. The 
building occupants, or landlord, then benefit from the energy savings and pay a fee to 
the ESCO SPV in return. At all times, the benefit (saving) is guaranteed to exceed the 
fee. In all instances, The ESCO starts by performing an in-depth analysis of the 
property, sometimes at risk, designs an energy efficient solution, installs the required 
elements, and maintains the system to ensure energy savings during the payback 
period. The savings in energy costs are often used to pay back the capital investment 
of the project over a five- to twenty-year period, or reinvested into the building to allow 
for capital upgrades that may otherwise be unfeasible. If the project does not provide 
returns on the investment, the ESCO is often responsible to pay the difference.!

ESCo (by wikipedia)!



over ESCo’s!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !

ESCo’s bestaan reeds meerdere tientallen jaren en zijn verspreid over de gehele wereld 
op een of andere wijze actief. Nederland loopt op dit gebied achter.!
Om kennis uit te wisselen en een goed beeld te krijgen van de stand van zaken en 
ontwikkelingen op het gebied van ESCo’s, is in 2006 binnen het Europese Demand Site 
Management programma als onderdeel van het Internationaal Energie Agentschap 
(gezeteld in Parijs met huidige voorzitter Maria van der Hoeven) een werkgroep in het 
leven geroepen, IEA Task XVI Competitive Energy Services. !
Nederland neemt via AgentschapNL deel aan het programma. Andere landen die 
momenteel deelnemen zijn Oostenrijk, België, Zweden, Zwitserland en Zuid Korea. 
Landen zoals Finland, Spanje, Japan en India hebben tevens meerdere jaren 
deelgenomen. Nederland is hierin sedert 2006 vertegenwoordigd door Ger Kempen, 
directeur bij escoplan™. Naast het uitwisselen van kennis is een denktank onderdeel 
van de werkgroep. Binnen de denktank worden bijvoorbeeld standaardcontracten, 
financieringsmodellen, e.d. ontwikkeld.!
De financieringsmogelijkheden d.m.v. een coöperatie, zoals ManESCo, zijn binnen de 
groep als innovatief en veelbelovend ontvangen.!
Voor meer informatie zie http://www.ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=16&Sort=0  !



De Nederlandse markt biedt in toenemende mate kansen voor energy service companies. 
esco’s garanderen onder meer energiebesparing door energy performance contracting. En 

kunnen de daartoe benodigde investeringen desgewenst financieren. !

Belangrijke marktontwikkelingen zijn: (i) De co2 doelstellingen zijn door het kabinet 
aangescherpt. (ii) Circa 35%* van de uitstoot vindt plaats in de gebouwde omgeving, waar 
(iii) de komende jaren voor 6 miljard** euro geïnvesteerd kan worden in energiebesparing, 

woning corporaties niet meegerekend. (iv) Nederland loopt achter op het gebied van esco’s. 
Onlangs is wel EscoNetwerk opgericht. Een onafhankelijke kennisplatform waarvan 

Jacqueline Cramer benoemd is tot voorzitter.!

Enkele relevante issues zijn: (a) Door performance risico’s en (b) gebrek aan schaalgrootte 
vinden aanbod en vraag van geld elkaar niet. (c) De regie bij gebouweigenaren zoals 

gemeenten ontbreekt. (d) Durfkapitaal is schaars. (e) En fabrikanten kiezen voor een mono 
product benadering van esco dienstverlening. Ketensamenwerking biedt een oplossing voor 

deze issues in de markt. !

De oprichters van Manesco geven de multidisciplinaire ketensamenwerking vorm in een 
coöperatieve vereniging. Deze is van, voor en door de leden: leidende fabrikanten, 

installateurs, dienstverleners én klanten.!

executive summary…!

*) bron: ING   **) bron: Builddesk, Escoplan	


● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



De leden bepalen gezamenlijk het beleid, brengen kapitaal in, creëren schaalgrootte en 
managen performance risico’s. Manesco is een coöperatieve ESCo en heeft het karakter van 

een revolverend fonds. !

De coöperatie verduurzaamt gebouwen volgens de Trias Energetica. Technieken voor 
energie besparing, duurzame energie opwek en -efficiency wil zij als een managed service 

aanbieden.     !

Manesco ontzorgt de gebouweigenaar met comfortverbetering en gegarandeerde energie 
besparing, tegen lagere exploitatielasten.!

De coöperatie onderscheidt zich door een integrale aanpak, onafhankelijk van producten. 
Voor zowel de gebouwschil als installaties. Met een coherente investeringsberekening als 

onderdeel van een solide business case. En verzorgt desgewenst de financiering.!

Door de multidisciplinaire samenwerking in de keten kan Manesco tegen een lager 
investeringsbedrag meer energie besparing en emissie reductie garanderen. !

Manesco richt zich op scholen, zorg, commercieel -en gemeentelijk vastgoed alsmede 
woningcorporaties.!

…!
● markt   ● wie zijn we   ● missie & visie   ● wat doen we   ● aanpak !



disclaimer: aan deze 
informatie kunnen 
geen rechten worden 
ontleend!


