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Duurzaam omdat het mode is?

Nee!

Duurzaam omdat het op de 

lange termijn efficiënt is.



Draait duurzaamheid alleen om energie?

Nee!

Duurzaamheid kun je op heel 

veel manieren invullen.



Voor Kiremko draait duurzaamheid ook om 

de volgende onderwerpen:

Welbevinden van de medewerkers: 

• Werkomgeving

• Onbeperkt functioneren, aansluiten bij de participatie

wetgeving

• Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, scholing



Herinvesteren in de omgeving:

• Ondersteuning lokale/regionale vereniging 

Focus op de ontwikkeling van jongeren.

• Actief in Woerdens Techniek Talent

Verbeteren instroom van het technisch onderwijs, 

promotie van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo en de 

scholing van zij-instromers.

• Reserveren van banen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt

Iedereen neemt deel aan de samenleving.



Ontwikkeling van onze eigen producten:

• Duurzame kwaliteit. 

Systemen die de efficiency van de processen bij onze 

klanten ondersteunen en waar mogelijk verbeteren.

• Energieterugwinning en emissiereductie.

Hergebruik van teruggewonnen energie in het proces bij 

onze klanten.

• Terugdringen van energieverbruik.

Beperken verbruik van grondstoffen en hulpstoffen.





Duurzaam gebouw 1.

• Warmte: Alle warmte die geproduceerd wordt 

hergebruikt.

In de winter voor verwarming en in de zomer voor koeling.

• Licht: Het gehele pand uitsluitend LED verlichting.

Waar mogelijk met bewegingssensoren.

• Lucht: Warmte terugwinning uit de lucht die het pand 

verlaat. 

CO2 meting/regeling in de uitgaande luchtstroom zodat we 

nooit te veel lucht verversen en een optimaal werkklimaat 

overhouden.



Duurzaam gebouw 2.

• Zon: 1.268 zonnepanelen wekken ca. 335 MWh energie 

op.

• Ruimte: Dubbel ruimte gebruik.

Medewerkers parkeren op het dak.

• Flexibel

Gehele kantoor heeft een computervloer waardoor 

wijzigingen snel gerealiseerd kunnen worden. 

Verlengt de levensduur van het pand.

• Resultaat:

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van het pand -1,72



Wat levert dat nu op?

• Vergelijking oude pand en huidige pand

Tasveld 7 Waardsedijk Oost 28



Wat levert dat nu op?

• Vergelijking oude pand en huidige pand

Tasveld 7 Waardsedijk Oost 28

Bouwjaar 1979 2017

FTE 140 (2016) 158 (2017)

BVO 4.000 m2 7.300 m2

Kantoor 1.400 m2 3.500 m2

Productie 3.500 m2 6.000 m2



Wat levert dat nu op?

• Vergelijking oude pand en huidige pand

Tasveld 7 Waardsedijk Oost 28

Energie verbruik: (2016) (2017)

Gas 46.400    m3 6.100    m3

Elektriciteit 667    MWh   587   MWh 



Wat levert dat nu op?

• Vergelijking oude pand en huidige pand

Tasveld 7 Waardsedijk Oost 28

Energie rekening: (2016) (2017)

Gas € 28.100 € 3.700 

Elektriciteit € 64.100 € 50.600

---------------------------------------------------------

Sub totaal € 92.200 € 54.300 (-/-41%)

Subsidie SDE -/- € 33.000 

Totaal € 92.200 € 21.300  (-/-77%)



Wat levert dat nu op?

• Vergelijking oude pand en huidige pand

Tasveld 7 Waardsedijk Oost 28

Energie rekening: (2016) (2017)

Per FTE € 658 € 344 (-/-48%)

Met Subsidie € 135 (-/-80%)



Toekomst?

• Vergunning aangevraagd en ontvangen voor het 

realiseren van een WKO installatie.

• Realisatie november 2019



• Uitbreiding Zonnepanelen?


