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Ú Analyse en vergelijking van 24 bestaande modellen van 
grootschalige en diepgaande energetische renovatieprogramma’s
(met inbegrip van HE) uitgevoerd door overheden in Europa (11 
landen)

Ú Focus op:
§ Ambitieniveau
§ Implementeringsmodel 
§ Operationeel model en geleverde diensten
§ Financieringsbronnen

Ú Begeleidend materiaal als ondersteuning van lokale overheden in 
hun zoektocht naar financiering van EE of HE programma’s. 

Diepgaande analyse: Wat hebben wij gedaan?
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“Architect/Adviseur”
Wat is de rol en het belang van een facilitator ?

Projectdoelen, haalbaarheid, “maak of koop”?

Scope, opzet project, business model

Financiële constructie, subsidies

Contract, competitie (“kies de beste ESCO”)

Nulmeting, inventaris, conditiescores

Evaluatie offertes, onderhandeling, gunning

Opvolging, controle, M&V, bemiddeling

ESCOs
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Ambitieniveau:  Grote meerderheid van de modellen Perimeter 1 of “standaard marktpraktijk”, hoewel factor 2  
modellen (50% besparing) aan aandacht winnen, factor 4 (75% besparing) blijft marginaal.
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Ú Succes van de modellen hangt dikwijls samen met
§ Goed functionerende Program Delivery Unit (Programmacel), en
§ Duidelijke leidersrol van de publieke partner (ambitie en wil om te investeren)

Ú Lagere ambitieniveaus (<35% besparing) meestal aangestuurd door:
§ Facilitatiemodellen
§ Implementering EPC/ESC 
§ Financiering door ESCO en/of Financiële instellingen

Ú Factor 2 (50% besparing) en factor 4 (75% besparing) ambitieniveaus zijn zeer 
dikwijls “integratie” gedreven, zowel technisch-operationeel als financieel

Ú Hoge ambitieniveaus (factor 2 en hoger) zijn niet gericht op korte en middellange 
terugverdientijden waarbij winstgevendheid slechts één van de vele 
investeringscriteria is. Vergen meestal bijkomende financieringsvormen dan ESCO 
of FI.

Enkele conclusies
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