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Reduceer uw kosten en verbeter uw lichtkwaliteit,  
zonder verhoging van uw huidige budget.

Energie Reductie Plan



Lichtvormgevers helpt u, door aanpassing van uw lichtsysteem, het energieverbruik,  

uw operationele kosten en de CO2-uitstoot te verlagen. Tegelijkertijd wordt de lichtkwaliteit 

en het gebruiksgemak verbeterd, de betrouwbaarheid van apparatuur verhoogd en voldoet  

de installatie aan de nieuwe wet- en regelgeving. En dat alles zonder verhoging van uw  

huidige budget.

Garantie op energiereductie,  
onderhoudsreductie en CO2 reductie

Wij begeleiden onze relaties bij het verkrijgen van inzicht in 
het energieverbruik, geven aan waar besparingen te behalen 
zijn en welke maatregelen er nodig zijn om het verbruik te 
optimaliseren. Daarnaast kunnen wij de juiste apparatuur 
leveren of kunnen wij bestaande lichtinstallaties van nieuwe 
lichtinnovaties voorzien (hergebruik).
Ook kunnen wij zorgen voor het begeleiden of  aanbrengen 
van de installatie, waardoor we een optimaal werkend 
 eindresultaat kunnen garanderen.

Als lichtexpert zijn we in staat om de optimale verbeterings-
maatregelen voor te stellen, die energieverbruik, beheers-
kosten en milieubelasting verlagen. Als innovatiepartner 
van onder andere Philips is veelvuldig gebleken dat wij 
de laatste innovaties als eerste in concrete projecten toe 
 kunnen passen. Op deze manier heeft u altijd de meest 
recente,  efficiënte en effectieve oplossing, terwijl de 
resultaten  worden gefinancierd uit de besparingen die wij 
 bewerkstelligen.
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Argumenten voor verbetering  

De vier universele argumenten  

om uw lichtinstallatie te verbeteren
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Energieverbruik

Kosten
Energie is een onvoorspelbare kostenpost. Het kan  oplopen 
tot meer dan 25% van de operationele  kosten van een 
 gebouw. De lichtinstallatie vormt hier een groot deel van en 
kan wel oplopen tot 40% van de energiekosten.

Kwaliteitsverbetering en gebruiksgemak
Lichtvormgevers maakt gebruik van innovatieve licht-
systemen, die het mogelijk maken om het licht aan te passen 
aan de behoefte van het moment. Sensoren die het toe-
tredende daglicht en de aanwezigheid van gebruikers kunnen 
detecteren, kunnen eenvoudig het lichtbeeld aanpassen. Het 
wordt zelfs eenvoudig mogelijk om het lichtbeeld helemaal  

af te stemmen op de behoefte van de individuele  gebruiker 
en ook de bediening door die gebruiker wordt dan heel 
eenvoudig. De mogelijkheid om controle uit te oefenen op 
de omgeving geeft gebruikers een goed gevoel. Zo kunnen 
we zorgen voor optimaal controleerbaar licht, zonder dat het 
meer energie kost en ten koste gaat van uw budget.

Wetgeving
Wetgeving bevordert verandering. In Europa verplicht de 
‘Richtlijn energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energie-
diensten’ landen om hun doelen vast te stellen ten aanzien 
van energiebesparing en maatregelen die nodig zijn om de 
energie-efficiëntie te verbeteren en een energiebesparing van 
20 procent te halen in 2020. Ook wordt de publieke sector 
 gestimuleerd om hierin voorop te lopen en minimaal twee, 
uit een keuze van in totaal zes mogelijke energiebesparings-
maatregelen, te implementeren. Het Energie Reductie Plan  
is hier één van.

Bewustwording
Energie is een van de belangrijke vraagstukken in onze 
wereld. En energiereductie begint volgens ons met bewust-
wording. Hoe kunnen we het energievraagstuk dicht bij de 
gebruikers brengen en hoe kunnen we mensen beïnvloeden 
om minder energie te verbruiken? Als het licht zich aanpast 
aan de behoefte, dan is dat zichtbaar en heeft daarom direct 
invloed op de bewustwording van de gebruiker. Zo kan de 
bewustwording zich als een olievlek verspreiden.
Lichtvormgevers wil bewustwording stimuleren en het 
 gedrag van mensen helpen te veranderen, zodat we samen 
zuinig om kunnen gaan met onze wereld.
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De juiste balans tussen  
kwaliteit, duurzaamheid en profijt
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Resultaat ERP

De benodigde investering voor de upgrade van de installatie 
wordt gecompenseerd door de jaarlijkse kostenbesparing.  
De  benodigde werkzaamheden, het advies, de  implementatie 
en de monitoring worden turnkey voor u uitgevoerd. De 
lichtexperts van Lichtvormgevers onderzoeken uw gebouw, 
analyseren en evalueren de mate van energiebesparing die 
kan worden gerealiseerd en doen daarna een voorstel voor de 
implementatie van de energiebesparende maatregelen.

Een goede analyse van de lichtinstallatie en een optimaal 
advies van Lichtvormgevers zorgen gegarandeerd voor de 

Wat is een Energie Reductie Plan?

Een Energie Reductie Plan staat voor het 

reduceren van  energieverbruik en CO2 

uitstoot, het verlagen van de  energie–  

en operationele kosten en het 

 vasthouden of verhogen van de licht-

kwaliteit. Dit gebeurt door het verbeteren 

van uw licht installaties.  Lichtvormgevers 

kan op  basis van een  nauwkeurige 

 kostengenerator samen met u de kosten 

en besparingen inzichtelijk maken.

INVOER
Het invoeren van gegevens  
over uw bestaande  installatie en 
uw gebruik.

KOSTENBEREKENINGEN

UITVOER
De uitkomsten die voortkomen 
uit de invoer en berekeningen.

Exploitatiekosten op dit moment

Exploitatiekosten na implementatie

Rente + aflossing

verwachte energie– en onderhoudskostenbesparing. Op basis 
van ons Energie Reductie Plan kunnen we samen met u de 
financiering onderbouwen en draagvlak krijgen binnen uw 
organisatie voor het doen van de investering. Tevens kunnen 
wij samen met u financiering aanvragen bij uw huisbankier of 
een andere gerenommeerde bank.

De juiste balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en profijt
Lichtvormgevers kan u begeleiden bij het maken van een 
juiste afweging tussen het reduceren van energie en onder-
houdskosten en het verbeteren van de lichtkwaliteit. Onze 
jarenlange ervaring in het realiseren van energiebewuste en 
integrale lichtprojecten en onze uitgebreide kennis van de 
laatste innovaties binnen de lichtbranche stelt ons in staat 
de perfecte keuze te maken tussen het renoveren van de 
bestaande installatie of het aanschaffen van een nieuwe 
lichtinstallatie.

Aarde Resultaat

Mensen

Leefbaar

Duurzaamheid



Van inzicht via verbetering naar reductie
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Welke fasen doorlopen  

we tijdens het Energie  

Reductie Plan?

Op basis van jarenlange ervaring en inzicht in de laatste lichtinnovaties begeleidt  

Lichtvormgevers u van Inzicht via Verbetering naar Reductie. Deze drie begrippen houden  

het volgende in:

INZICHT
De aanwezige lichtinstallatie wordt samen met u 
 geïnventariseerd om zo een gezamenlijk overeengekomen 
uitgangswaarde te bepalen en te specificeren hoeveel energie 
wordt verbruikt en waar en wanneer dit wordt gebruikt.

VERBETERING
Lichtvormgevers werkt de praktische maatwerkoplossingen 
uit, waarbij hergebruik en vervanging worden bekeken en 
 berekend.

REDUCTIE
De geïmplementeerde lichtprojecten worden gecontroleerd en 
geëvalueerd om de prestaties bij te houden en de  resultaten 
te meten. Dit gebeurt gedurende de gehele looptijd van de 
Return of Investment periode, waarbij de besparingen jaar-
lijks worden vergeleken met de gedane voorspellingen.  
Zo kan ook tijdig worden bijgestuurd om de resultaten nog 
verder te optimaliseren. 

Besef:  
Wens om te komen tot energiereductie

Quick Scan: 

Implementatie: 

Monitoren: 

Detail Scan: 



De voordelen
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Lichtvormgevers biedt u toegang tot de meest actuele 
 lichtinnovaties van kwalitatief hoog niveau die de  meeste 
energiebesparing kunnen realiseren. Als lichtexpert 
 begeleiden wij u bij het opstellen van budgetten en het 
definiëren van energiereductieacties. Wij begeleiden u bij de 
aanschaf van duurzame oplossingen en indien mogelijk bij de 
renovatie van bestaande lichtsystemen. Daardoor nemen uw 

Wat kan het Energie Reductie Plan  

voor uw organisatie betekenen?

De aantoonbare, onderbouwde energie-

besparing, het gelijk blijven van het 

budget, het behalen van duurzaam-

heiddoelstellingen en het vasthouden 

of  verbeteren van de kwaliteit vereen-

voudigen het nemen van beslissingen  

om tot verbetering over te gaan.   

Hierdoor worden meer kansen benut 

waarmee we kosten kunnen  besparen 

en de  kwaliteit kunnen verhogen. 

Het  Energie  Reductie Plan zorgt voor 

draagvlak  binnen uw organisatie met 

 betrekking tot het  implementeren en 

investeren in  innovatieve oplossingen.

Met een Energie Reductie Plan van Lichtvormgevers kunt u uw risico  minimaliseren,  

uw draagvlak  vergroten en een voorbeeld stellen. De  grondige analyse aan het begin garandeert 

 besparingen, die achteraf kunnen worden gemeten en gedeeld.

ERPGebruiker

Facility

Marketing

Voordelen van het Energie Reductie Plan Lichtvormgevers Andere aanbieders

Vanaf de eerste dag bent u eigenaar van de lichtinstallatie Ja ?

Er zijn geen uitgestelde aanschafkosten van het lichtsysteem na een (contract)periode Ja ?

Er zijn geen contractverlengingen Ja ?

U bent voordeliger uit omdat u het lichtsysteem direct bij de fabrikant betrekt Ja ?

De verbeteringen van de innovatieve lichtinstallatie zijn direct merkbaar Ja Ja

Ja ?

Uw lichtniveau gaat niet omlaag en u bespaart toch veel energie Ja ?

Ja X

U heeft een lichtinstallatie gebaseerd op de laatste lichtinnovaties Ja ?

Vanaf het begin verbetert uw lichtkwaliteit voor alle gebruikers van de ruimte Ja ?

Uw milieudoelstellingen worden gehaald Ja ?

Source: CBS
exploitatiekosten af. U behaalt uw reductie– en duurzaam-
heiddoelstellingen, verbetert de kwaliteit en dat alles binnen 
uw bestaande budgetten. U kunt de behaalde besparingen  
direct gebruiken voor de aflossing van uw investeringen. 
En ook na deze terugverdientijd blijft u langdurig kosten 
besparen.



De lichtexpert
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Wat kan Lichtvormgevers  

voor uw organisatie betekenen?

Met een Energie Reductie Plan 

van  Lichtvormgevers kunt u uw 

 investeringsrisico minimaliseren,  

uw draagvlak vergroten en een voorbeeld 

stellen. De grondige analyse bij aanvang 

garandeert besparingen, die achteraf 

 kunnen worden gemeten en gedeeld.

Lichtvormgevers is al meer dan 25 jaar als lichtexpert verantwoordelijk voor (eenvoudige  

en complexe) lichtprojecten. Wij hebben ervaring opgedaan in honderden lichtprojecten in     

binnen– en buitenland. Deze kennis passen wij toe in nieuwe lichtprojecten en delen wij  

Functionaliteit, duurzaamheid en lichtbeleving
Als u Lichtvormgevers inschakelt, bent u verzekerd van 
een goed verlichte ruimte waarbij rekening is gehouden 
met  functie, veiligheid en duurzaamheid. Maar daarnaast 
kunnen wij u helpen om de leefbaarheid in de ruimte te 
 optimaliseren. Wij houden rekening met de identiteit van de 
ruimte en uw imago. Het eindresultaat dat wij met u behalen, 
sluit dan ook altijd optimaal aan bij het gewenste beeld.

Denkers en doeners
Lichtvormgevers heeft meer dan 25 jaar ervaring in het 
ontwikkelen van innovatieve lichtconcepten en verlichting. 
We kunnen indien nodig maatwerk armaturen maken of 
 bestaande armaturen, indien mogelijk, renoveren. In eigen 
 atelier kunnen we een innovatieve lichttechniek engineeren, 
testen en produceren.

Vooruitstrevend
Lichtvormgevers is al meer dan 25 jaar voor elk project 
 opnieuw op zoek naar de maatwerk oplossing. Vindingrijkheid 
en innovatie zit daarom in ons bloed. Daarom kunnen wij als 
geen ander de laatste innovaties integreren in uw project.  
We werken daarbij samen met de hoogwaardige industrie en 
zijn onder andere innovatiepartner van Philips. Ook werken 
we samen met de Technische Universiteit in Eindhoven en 
onderzoeken we de werking van nieuwe lichtoplossingen.
In 2012 werden we door Syntens dan ook uitgeroepen tot 
Toekomstbedrijf.

Al onze competenties zetten wij graag in om uw wensen  
waar te maken!

Filip van der Heijden tijdens de bijeenkomst Toekomstbedrijven.






