
Wie zijn wij? 

06/11/2018 

Pedro Pattijn 



INGENIUM 

GENT 

BRUGGE 

LEUVEN 

ANTWERPEN 



DIENSTEN 

BIM MANAGEMENT SUSTAINABILITY & 

CERTIFICATIONS 
FEASIBILITY STUDIES & 

AUDITS 
STRATEGY &  

MASTERPLAN ENERGY 
RISK ANALYSES 

BUILDING SERVICES 

ENGINEERING 

FIRE SAFETY 

ENGINEERING 

MONITORING & 

OPTIMIZATION 

BUILDING PHYSICS & 

SIMULATIONS 

MAINTENANCE &  

ENERGY PERFORMANCE  

CONTRACTING 

NEN2767 AUDIT & 

CONDITION CHECK 



SECTOREN 

HOSPITALS CARE EDUCATION SMART OFFICE 

BUILDINGS 

BIOTECH, LABO & 

CLEANROOM 
LARGE SCALE RESIDENTIAL & 

MIXED USE 

HOTELS 

LEISURE SMART CITY & SMART 

ENERGY GRIDS 

INDUSTRY RETAIL & LOGISTICS DATACENTERS PHARMACEUTICALS 

CULTURE & HERITAGE 



Ingenium strategie 

Energiemonitoring & optimalisatie 

06/11/2018 

Pedro Pattijn 

 



Agenda 

 Energiemonitoring 

 

 Optimalisatie 

 

 Software platform 

 

 Ontzorging 



Waarom energiemonitoring? 
Inzicht in energieverbruik 

 Waar gaat mijn energieverbruik naar toe? 

 Wat zijn mijn grootste energie verbruikers?  

 Hoeveel verbruiken mijn technische installaties? 

Energie efficiëntie / Hernieuwbare energie 

 Presteert mijn gebouw zoals ontworpen en vooropgesteld?  

 Verbruik ik meer of minder energie dan gelijkaardige gebouwen? 

 Hoe kan ik energie besparen? 

 Welke zijn de mogelijkheden voor integratie van hernieuwbare energie? 

Betrouwbaarheid 

 Wat zijn mijn kritische energie verbruikers? 

 Wat is het piekverbruik van mijn technische installaties? 

 Hoeveel reserve capaciteit heb ik nog op mijn huidige energie-aansluitingen? 

 Hoe betrouwbaar is mijn energievoorziening? 

 Wat is de impact van elektrische laadpalen? 

 Wat is het binnencomfort voor de gebruikers/werknemers?  

 Wat zijn de eisen en vergelijking met regelgeving en normen? 

 



Wij ontzorgen u 

Ingenium = Kennisbedrijf 

 

 Energie & duurzaam bouwen 

 

 Technische installaties 

 

 Exploitatie & onderhoud 

 

 

 
“EXPERTS IN SUSTAINABLE BUILDINGS” 
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Ons aanbod 
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 Opvolging energie & comfort via gebouw- en/of energiebeheersysteem 

 Studie en analyse energieverbruik en comfort 

 Opmaak van energiemonitoring rapport (bvb. per kwartaal) 

 Identificatie mogelijkheden tot optimalisatie energie en comfort  

(quick wins en investeringen) 

 Opstartvergadering met klant 

 Terugkoppeling en bespreking 2 à 4 keer per jaar 

 

Wie : 

 op initiatief van Ingenium = ACTIEF 

 

Vergoeding : 

 Contract : 1 jaar 

 Bedrag : Vast aantal uren per jaar ifv scope monitoring  

(aantal gebouwen in portefeuille, frequentie rapportering, aantal overlegmomenten, …) x EUR/u  

 Facturatie : per 3 maanden 

 

PAKKET 1 CUSTOMER CARE 



PAKKET 2 ON DEMAND 

 Gedetailleerde kosten/baten studie van maatregelen tot 

energiebesparing of comfortverbetering 

 Antwoorden op diverse specifieke vragen (regelgeving, 

renovatie/nieuwbouw, prestatiecontract, EPB, hernieuwbare energie, 

betrouwbaarheid, gebouwbeheersysteem, energiemanagement, …) 

 

Wie 

 Op afroep van klant = PASSIEF 

 

Vergoeding : 

 Contract : 1 jaar 

 Bedrag : Budget aantal uren per jaar ifv scope vragen x EUR/u  

 Facturatie : per 3 maanden ifv werkelijke prestaties 

 



PAKKET 3 NO CURE NO PAY 

 Aanvulling op pakket 1 

 Plaatsbezoeken en besprekingen 

 Opvolging op afstand (gebouwbeheersysteem/energiebeheersystem) 

 besparingsprojecten identificeren en implementeren met korte 

terugverdientijd 

 

Wie 

 Op initiatief van Ingenium = PRO-ACTIEF 

 

Vergoeding : 

 Contract : ca. 4 jaar 

 Bedrag : ifv gemeten/berekende gerealiseerde energiebesparing (EUR/MWh) 

 Facturatie : per 3 maanden 
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 Hardware 

• Metering 

• Communicatie 

 Software platform 

• Energis 



Meten en communicatie 
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nanoGrid

Software platformen 
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Software platform 

WAAROM   ? 
 

 

 Diverse functionaliteiten voor opvolgen en 

analyseren van het energieverbruik van  bestaande 

en nieuwe gebouwen 

 Uitgebreide mogelijkheden voor measurement & 

verification  conform het IPMVP (International 

Performance Measurement and Verification Protocol 

). 

 Eenvoudig uitvoeren van multi-regressieanalyse 

om bijvoorbeeld het baseline energiemodel te gaan 

bepalen voor energieprestatiecontracten (EPC). 

 Integratie van data van zéér diverse databronnen 

 Mogelijkheid tot ‘branding’ van de software voor een 

klant/bedrijf 

 … 

 



Software platform 

WAAROM  ? 
 

Partnership Energis – Ingenium 

 

 Ondersteuning door Ingenium van de lokale ontwikkeling en optimalisatie van Energis 

 

 Uitwerken en toevoegen van nieuwe eigenschappen en nieuwe software (QuickS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien reeds ander energiemonitoringsysteem  

= ook Ingenium energie-efficiëntie diensten 

 

 



Wij ontzorgen u 

 

 Naast implementatie energiemonitoring (Energis) & optimalisatie 

 

 

 OOK 

 

 Begeleidingstraject energiemonitoring 

 

 Onderhoud & energie prestatiecontracten 

 

 Energieaudits  & Haalbaarheidsstudies 

 

 Masterplan energie 

 

 Begeleidingstraject hernieuwbare energie 
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Europees Parlement, Brussel (BE) 

      = opmaak technisch bestek 

 

 +600 nieuwe tellers geplaatst 

 +1000 tellers op energiemonitoringplatform 

 



De Nekker, Mechelen (BE) 

Sport en recreatie domein : 

 Zwembad 

 Sportcentrum 

 Verblijf 

 Sport stadium 

 Water sport 

 

 

Elektriciteit verbruik :    1.700 MWh / jr 

Gas verbruik: 2.200 MWh / jr 

Energie kost:     300.000 € / jr 



De Nekker, Mechelen (BE) 



De Nekker, Mechelen (BE) 

EPC 

Start EPC 

contract 

Energie modelering 

 Gestandardiseerd protocol: IPMVP 

 Bepaling werkelijke besparingen 



De Nekker, Mechelen (BE) 

 

Energie Prestatie Contract: 

 Start: 01 / 01 / 2017 

 Periode: 12 jaar 

 

 Investeringen:  375.000 € 

 

 Doel:  

 -5% gas 

 -22% elektriciteit 

 -30% water 

 = -60.000 € / jr 

 

 



Gemeentegebouwen, Londerzeel - Meise (BE) 

 

 EPC voor 2 gemeenten 

 18 gemeente gebouwen 

 

 Totale vloer oppervlakte: 56.000 m²  

 

 Elektriciteit verbruik : 3.000 MWh / jr 

 Gas verbruik:  6.500 MWh / jr 

 Energie kost:  700.000 € / jr 



Gemeentegebouwen, Londerzeel - Meise (BE) 



Gemeentegebouwen, Londerzeel - Meise (BE) 

 

Energie prestatie contract: 

 start: 01 / 01 / 2018 

 periode: 15 jaar 

 

 Doel:  

 -25% gas + elektriciteit 



PTI, Eeklo (BE) 

 Provinciaal Technisch Instituut (school) 

 Vloer oppervlakte: 50.000 m²  

 

 Elektriciteit verbruik: 1.000 MWh / jr 

 Gas verbruik:  3.500 MWh / jr 

 Energie kost:  230.000 € / jr 



PTI, Eeklo (BE) 



PTI, Eeklo (BE) 

Energie prestatie contract: 

 start: 01 / 03 / 2018 

 periode: 11 jaar 

 

 Doel:  

 -50% gas 

 -1% elektriciteit 

 = - 60.000 € / jr 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 

 

 Ziekenhuis 

 Vloer oppervlakte: 40.000 m²  

 412 bedden 

 

 Elektriciteit verbruik: 7 GWh / jr 

 Gas verbruik:  4 GWh / jr 

 Energie kost:  750 k€ / jr 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 

= ESCO 

 Contract: 

 start: 01 / 01 / 2017 

 periode: 5 jaar 

 studies voor energie efficientie 

projecten,  

lage investering 

 
 “NO CURE NO PAY” 

 

 Doel:  

 -15% gas 

 -10% elektriciteit 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 
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AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 



AZ Sint-Lucas Brugge (BE) 



Aquafin (BE) 

 250 RWZI op energiemonitoringplatform 

 

 Automatisch inlezen van elektriciteitsverbruiken (15 min) van energieleverancier 

(EDF Luminus) via SFTP 

 

 Benchmarking 

 Controle energieverbruik 

 energiebesparingsprojecten 
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https://ingenium.energis.cloud/quicks/#/welcome 

Welkom 

https://ingenium.energis.cloud/quicks/#/welcome


Registratie 



1. Site informatie 

Foto 
 
Info 
(naam, oppervlakte, bouwjaar, …)  

 
Locatie 
 
Contact 
 
Bezetting 
 
Notities  



2. Energy information 



2. Energy information 

Factuurgegevens 
 
Bepaling baseline 
verbruik  



2. Energy information 



2. Energy information 



3. Meters 



3. Meters 



4. Vragenlijst 



Dashboard 



Dashboard 



Dashboard 



 (Ver)eenvoudig(d)e tool voor snelle energie-inzichten 

 

 Eerste stappen in energie monitoring & optimalisatie 

 

 4 stappen 

 Basisinfo 

 Factuurgegevens / verbruiksinfo 

 Meterstanden 

 Vragenlijst 

 

  Gratis voor u aangeboden 

 

 https://ingenium.energis.cloud/quicks/#/welcome 

 

https://ingenium.energis.cloud/quicks/#/welcome


BEDANKT!  
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