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FrieslandCampina en Bilfinger 
Efficiency zijn sinds kort een stra-
tegisch partnerschap aangegaan. De 
organisaties gaan onder meer op 
groepsniveau nauw samenwerken en 
er wordt een basis gelegd om geza-
menlijk duurzame doelstellingen te 
verwezenlijken, zoals een reductie 
van de CO2-uitstoot met veertig 
kiloton en verlaging van het energie 
en waterverbruik. FrieslandCampina 
realiseert hiermee een energiebespa-
ring van minimaal zes procent per 
productielocatie. 
Het komt vaker voor dat commerci-
ele partijen de utilities-voorzieningen 

van bedrijven overnemen. In dat 
geval wordt de dienstverlener volle-
dig eigenaar van de kapitaalgoederen 
en spreekt men een leveringscon-
tract af. Met het prestatiecontract 
dat FrieslandCampina aan de markt 
aanbood, blijft het eigendom, beheer 
en onderhoud van de utilities-
installaties in handen van de zuivel-
producent. De prikkel voor Bilfinger 

Efficiency en zijn zusterbedrijf advies- 
en ingenieursbureau Tebodin om 
de energieprestaties te verbeteren 
schuilt in de beloning, die bestaat 
uit een deel van de behaalde netto 
besparing. Bilfinger Efficiency is de 
partner met wie FrieslandCampina 
het contract heeft afgesloten en zij 
is de programma-manager en eind-
verantwoordelijk voor het projectre-
sultaat. Tebodin levert de expertise 
op het gebied van energiebesparing, 
engineering, inkoop, project en con-
structiemanagement.
Ruben Boere is projectmanager bij 
Bilfinger Efficiency: ‘We hebben in 

principe geen einddatum van het 
contract afgesproken. Zolang we 
besparingspotentie binnen de utilities 
van FrieslandCampina kunnen vinden 
en daar een sluitende businesscase 
voor kunnen maken, gaan we door. 
We starten de samenwerking in 
ieder geval met het project ENCORE 
(Energy Consumption Reduction and 
Efficiency). In de eerste fase van dit 

project stellen we maatregelen op 
en passen deze toe om de energie-
efficiëntie op vijftien productieloca-
ties in Nederland en daarbuiten te 
verbeteren.’

Duurzame energie De doel-
stelling van FrieslandCampina is hel-
der: het bedrijf streeft naar klimaat-
neutrale groei en spant zich zoveel 
mogelijk in om ervoor te zorgen dat 
het energiegebruik en daarmee de 
emissie van broeikasgassen voor 2020 
gelijk blijft of afneemt ten opzichte 
van 2010. Deze zogenaamde groei-
strategie Route2020 reikt tot vér in 
de keten. Tim Schröder, procurement 
manager bij FrieslandCampina geeft 
een kort overzicht van de inspannin-
gen die het bedrijf heeft gedaan om 
zijn ecologische voetafdruk te ver-
kleinen. ‘Wij zijn een onderneming in 
het bezit van een coöperatie, wat wil 
zeggen dat onze boeren eigenaar zijn 
van de onderneming. Bij die leden-
melkveehouders begint de keten en 
gezamenlijk hebben we uitgesproken 
te streven naar een duurzame melk-
veehouderij. Veel melkveehouders 
hebben dan ook eigen zonnepanelen, 
windmolens of mestvergistingsinstal-
laties en wij kopen de groencerti-

Energie In de gebouwde omgeving en ook bij 

infraprojecten wordt al vaker gewerkt met 

prestatiecontracten. In de industrie is deze manier van 

samenwerken nog redelijk nieuw. Het prestatiecontract 

dat zuivelproducent FrieslandCampina afsloot met 

engineering en services onderneming Bilfinger  

Efficiency kan wel eens als voorbeeld dienen voor de 

industrie. De beloning van Bilfinger is namelijk 

rechtstreeks verbonden met de besparing die het bedrijf 

in de utilities-voorzieningen van FrieslandCampina 

behaalt.  

Prestatiecontract bespaart 
energie FrieslandCampina

Met het prestatiecontract dat FrieslandCampina 
aanbood, blijft het eigendom en beheer van de  
utilities-installaties in handen van de zuivelproducent.

Abonnees lezen meer op www.utilities.nl
no. 6 - October 2015

 UTILITIES 11
 nr. 6 - oktober 2015

Prestatiecontract bespaart 
energie FrieslandCampina

ficaten rechtstreeks bij hen om zo 
onze gebouwen en productielocaties 
van duurzame elektriciteit te voor-
zien. Daarnaast zetten we in op de 
verduurzaming van aardgas door de 
toepassing van pyrolyseolie, biogas en 
biomassa. We hebben ook nog een 
windpark geadopteerd en onderzoe-
ken de mogelijkheid om windturbines 
te plaatsen bij enkele productievesti-
gingen.’

Energiebesparing Dat 
de inspanningen resultaat heb-
ben, blijkt wel uit het feit dat in 
2015 de mijlpaal wordt gehaald dat 
FrieslandCampina in Nederland 
honderd procent groene stroom 
gebruikt. Maar zoals de recente 
overeenkomst met Bilfinger laat zien, 
stoppen daarmee niet de inspan-
ningen in verduurzaming en ener-
giebesparing. Schröder: ‘We kunnen 
er niet omheen dat onze processen 
energie vergen. De afdeling procu-

rement neemt zorgvuldige overwe-
gingen tussen kostenoptimalisatie 
en klimaatimpact, maar we hebben 
nu eenmaal stoom nodig in de pro-
ductie, net als koeling, perslucht en 
warm water. We kunnen helaas niet 
alles afdekken met groen gas omdat 
de voorraden daarvoor nu eenmaal 
niet toereikend zijn. En om eerlijk te 
zijn, zijn de prijzen ook nog niet con-
currerend genoeg. De meeste winst 
ligt dan ook in het vermijden van 
energieconsumptie en in de produc-
tieomgeving hebben we daar al stap-
pen in genomen. We denken echter 
dat er meer winst is te behalen en 
daarom schreven we begin dit jaar 
een tender uit voor een energiebe-
sparingspartnership voor de utilities 
van vijftien van onze productieloca-
ties. We hebben bewust gekozen om 
te beginnen bij de utilities omdat dat 
een redelijk afgeschermd gebied is 
dat je wat eenvoudiger kunt losknip-
pen. Hoe je het ook wendt of keert 

zijn utilities niet de core business van 
FrieslandCampina. Het is volgens ons 
dan ook verstandig om een derde 
partij te vragen zijn expertise, inno-
vatiekracht en financieringsmiddelen 
in te zetten om het besparingspo-
tentieel zo goed mogelijk uit te nut-
ten. Voordat we deze stap namen, 
zetten we eerst een stuurgroep op 
die bestond uit een doorsnee van 
de interne klanten, dat wil zeggen 
mensen uit de productieomgeving, 
maar ook utilitiesexperts. Zij kozen 
uiteindelijk voor deze contractvorm 
waarin beheer en onderhoud van 
de installaties nog steeds door onze 
eigen mensen wordt uitgevoerd, 
maar waar wel ruimte komt voor 
directe verbeteringen. We kopen dus 
als het ware energiebesparing. We 
gaan daarbij wel uit van de bestaande 
situatie. De optimalisatie moet met 
name tot stand komen door verbe-
teringen in de isolatie, hergebruik 
van restwarmte of bijvoorbeeld 

no. 6 - October 2015
 12 UTILITIES 
  nr. 6 - oktober 2015

vervanging van verlichting door een 
energiezuinige variant. Uiteraard 
hebben we zelf ook een beeld waar 
de besparingspotentie ligt, maar we 
gaan ervan uit dat Bilfinger mogelijk-
heden ziet en zijn expertise inzet om 
sprongen te kunnen maken.’

Partners Schröder: ‘Na een 
zorgvuldige selectieronde zijn we uit-
eindelijk in zee gegaan met Bilfinger. 
Voor Bilfinger bood het een mooie 
gelegenheid om voet aan de grond te 
krijgen in Nederland. Maar het bedrijf 
heeft ook een goede visie op ener-
gie-efficiency. Wat ook meespeelde in 
de overweging was dat Bilfinger geen 
eigen apparatuur levert. Daarmee 
voorkom je dat er straks ineens aller-
lei apparatuur van leverancier X in je 
installaties zijn terug te vinden, waar-
mee je je afhankelijkheid vergroot. 
Het is daarbij bovendien nog maar de 
vraag of zo’n oplossing de beste is. 
Bilfinger kan dus geheel onafhankelijk 
adviseren.
Het is altijd al het uitgangspunt 
geweest om als volledige partners 
samen te werken, omdat je daarmee 
een duurzame samenwerking krijgt. 
De winst voor Bilfinger Efficiency is 
dat ze niet alleen advies geeft over 
besparingsmogelijkheden, maar deze 
ook mag uitvoeren, wat uiteindelijk 
leidt tot een interessantere business 
case. Bij ons ontstaat de situatie dat 
de baten voor de kosten uitgaan, 
terwijl we trouw blijven aan onze 
duurzaamheidsambities. Voor beide 
is het interessant dat we niet blijven 
hangen in mooie verbeterplannen, 
maar dat die ook daadwerkelijk 
moeten worden doorgevoerd om 
de beloning te krijgen. In die zin 
liggen de besparingspercentages kei-
hard vast in prestatie-indicatoren. 
Natuurlijk is het de eerste keer dat 
we een dergelijke verbintenis aan-
gaan en de partijen zullen even aan 
elkaar moeten wennen, maar er is 
hier volgens ons echt sprake van een 
winwin-situatie.’

Besparingspotentieel Die 
mening is ook Stef Clevers toege-
daan. Clevers is manager engineering 
industrial & energy bij Tebodin. ‘We 

hebben inmiddels de eerste sites 
bezocht en we zien zeker besparings-
potentieel. Maar we zitten nog in 
de eerste fase van een vijffasen plan, 
dus we hebben nog even te gaan. Er 
ligt in ieder geval een mooi contract 
dat de basis legt voor een duurzame 
samenwerking. In de eerste fase 
nemen we de tijd om sites te bezoe-
ken, mensen te enthousiasmeren, uit 
te leggen wat we gaan doen en ver-
wachtingen naar elkaar uit te spre-
ken. Het is tenslotte de bedoeling 
om samen te werken met de mensen 
van FrieslandCampina, dus dan moet 
je ze wel goed kennen. In de tweede 
fase, die we aanduiden als de identi-
ficatiefase, gaan we samen met speci-
alisten rondkijken op de sites om te 
zien waar de verbeteringsmogelijkhe-
den liggen. Hoewel we voornamelijk 
naar de utilities-systemen zullen 
kijken, zullen we het niet nalaten om 
ook de processen zo nu en dan mee 
te nemen. Soms ligt optimalisatie 
namelijk op het grensvlak van utility 
en proces. De eerste prioriteit ligt 
wel bij de stoomketels, koelmachines, 
persluchtinstallaties, waterbehande-
lingssystemen en afvalwaterbehan-
deling. En uiteraard kijken we ook 
naar de bijbehorende infrastructuur. 
Lekkende condensatiepotten en ver-
liezen in de persluchtleiding zullen we 
dus ook meten. Maar we kunnen ook 
aan productie vragen of het wel echt 
nodig is om perslucht op acht bar te 

hebben, of dat vijf bar genoeg is. Als 
we voldoende hebben gezien, gaan 
we om de tafel zitten om de speer-
punten te bepalen.’
Als de partners het eens zijn over 
de besparende maatregelen, moet 
de uitwerking van de business cases 
uiteindelijk de doorslag geven welke 
maatregel en welke niet wordt door-
gevoerd. ‘Grote besparingen die rela-
tief weinig investering vragen, krijgen 
voorrang op duurdere oplossingen’, 
zegt Clevers. ‘Toch hoeven de inves-
teringskosten geen belemmering te 

vormen. We hebben goede afspraken 
gemaakt over de verdeling van de 
kosten en opbrengsten. Vanaf het 
moment dat we een asset in gebruik 
nemen, kunnen we ongeveer de 
besparingen doorrekenen. Dat maakt 
het een stuk gemakkelijker om beslis-
singen te nemen op basis van een 
kostenbaten-analyse.’

Business case Boere vult aan: 
‘We gaan echt als partners samen-
werken, wat inhoudt dat we zowel 
de kosten als opbrengsten naar rato 
verdelen. Dat betekent in de prak-
tijk dat we rekening houden met de 
actuele en toekomstige energieprij-
zen, maar ook dat we bijvoorbeeld 
de subsidie-inkomsten eerlijk verde-
len.’
Als beide partijen het eens zijn met 
de business case gaat de vierde fase 
in en implementeert Tebodin de 
oplossing. ‘Eigenlijk zijn het kleine 
turn-key-projectjes’, vervolgt Clevers. 
‘We regelen de vergunningen, sluiten 
contracten af met bijvoorbeeld tech-
nologieleveranciers en zorgen ervoor 
dat alles veilig en volgens de door 
FrieslandCampina gestelde procedu-
res verloopt. Zo’n project kan binnen 
een maand worden opgeleverd, maar 
in sommige gevallen kan het ook wel 
anderhalf jaar duren. Ook hier kijkt 
FrieslandCampina mee om ervoor 
te zorgen dat de projecten zo min 
mogelijk overlast bezorgen in de rest 

van de keten.’
De finale fase is eigenlijk the proof 
of the pudding: is de energiebespa-
ring inderdaad gehaald. Clevers: ‘We 
krijgen een fee betaald per bespaarde 
kilojoule, dus moeten we wel kunnen 
aantonen dat die besparing daadwer-
kelijk is gehaald.’
Het mooie van deze overeenkomst 
is de klant geen risico loopt’, zegt 
Boere. ‘Bilfinger Efficiency zoekt naar 
besparingspotentie, neemt het pro-
jectmanagement voor zijn rekening 
en garandeert dat de investeringen 

Het is altijd al het uitgangspunt geweest om als  
volledige partners samen te werken, omdat je  
daarmee een duurzame samenwerking krijgt.
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Energy  Performance contracts are increasingly being used 

both in the field of construction and for infrastructure pro- 

jects. In industry, this method of cooperation is still compara- 

tively new. The performance contract that dairy product  

manufacturer FrieslandCampina entered into with engineering 

and services company Bilfinger Efficiency could be used 

as an example to industry, as the reward Bilfinger reaps 

is directly linked to the savings the company achieves on 

FrieslandCampina’s utility systems.

Performance contract saves  
energy at FrieslandCampina
FrieslandCampina and Bilfinger 
Efficiency have recently entered into  
a strategic partnership. Agreements 
include close cooperation of the 
organizations at group level and the 
laying of a foundation for the joint 
realization of sustainable goals, such  
as a 40 kiloton reduction in CO2 
emissions and a cutback of energy 
and water usage. As a result, 
FrieslandCampina saves at least six 
percent energy per production site. 

Commercial parties taking over the 
utility services of companies is not 
uncommon. In such cases, the service 
provider gets full ownership of the 
capital goods and a supply contract is 

agreed upon. In the performance 
contract that FrieslandCampina 
offered to the market, the owner-
ship, management and maintenance 
of the utility systems stay with the 
dairy producer. The incentive for 

Bilfinger Efficiency and its sister 
company, the consultancy and engi- 
neering firm Tebodin, to improve 
energy performance lies in the re- 
ward, which partly consists of the 
net savings obtained. Bilfinger 
Efficiency is the partner in this 
contract with FrieslandCampina and, 
as such, program manager and ulti- 
mately responsible for the project 
result. Tebodin provides expertise in 
the areas of energy savings, engineer-
ing, procurement, project and 
construction management. 

Ruben Boere is project manager with 
Bilfinger Efficiency: ‘In principle, we 
have not set a final date on the 

contract. As long as we can find 
potential for savings within Friesland 
Campina’s utilities and can make 
them into a sound business case, we 
will continue. Most certainly, we 
start our cooperation with the 

ENCORE project (Energy Consump- 
tion Reduction and Efficiency). In  
the first phase of this project, we  
will devise and apply measures to 
improve the energy efficiency at 
fifteen production sites in the 
Netherlands and abroad.’

Sustainable energy  The goal  
of FrieslandCampina is clear: the 
company strives for climate neutral 
growth and makes every effort to 
ensure the energy use and resulting 
greenhouse gas emissions in 2020 are 
equal or less to those in 2010. This 
so-called Route2020 growth strategy 
reaches far down the value chain. 
Tim Schröder, procurement manager 
at FrieslandCampina, provides a 
short overview of the efforts the 
company has gone through to reduce 
its ecological footprint. ‘We are a 
company holding a cooperative which 
means our farmers are owners of the 
company. The chain starts with those 
member dairy farmers and together 
we have declared our pursuit of 
sustainable dairy farming. Conse-
quently, many dairy farmers have 

In the performance contract that FrieslandCampina offered, 
the ownership and management of the utility systems stay 
with the dairy producer. 

their own solar panels, windmills or 
manure fermentation plants and we 
buy the green certificates from them 
directly to supply our buildings and 
production sites with sustainable 
electricity. Furthermore, we devote 
ourselves to the conservation of 
natural gas by using pyrolysis oil, 
biogas and biomass. We have also 
adopted a wind park and are 
researching options to place wind 
turbines at several production sites.’

Energy savings  The efforts pay 
off, as proven by the milestone 
reached in 2015 of FrieslandCampina 
using one-hundred percent green 
power in the Netherlands. But, as the 
recent accordance with Bilfinger 
shows, the trend towards sustain- 
ability and energy savings does not 
stop there. Schröder: ‘We cannot get 
around our processes requiring 

energy. The procurement department 
carefully weighs cost optimization  
and our impact on the climate, but 
we need steam for production, as 
well as cooling, compressed air, and  
warm water. Unfortunately, we 
cannot cover everything with green 
gas because the supplies are simply 
not sufficient. And, to be honest, the 
prices are not competitive enough 
yet. So the best gains are in avoiding 
energy consumption and we have 
taken steps towards it in the 
production environment. However, 
we think we can achieve better 
returns and that is why, early this 
year, we called for tenders for an 
energy saving partnership for the 
utilities for fifteen of our production 
sites. We consciously chose to start 
with utilities, because they are a fairly 
defined area, which is easier to 
separate. However you look at it, 

utilities are not the core business of 
FrieslandCampina. So, it is wise to 
ask a third party to apply its exper- 
tise, capacity for innovation and 
funding to maximize the potential for 
savings. Before we took this step, we 
first set up a steering committee, 
made up of a representation of 
internal clients, meaning people from 
the production environment, but also 
utility experts. In the end, they chose 
this contract type in which manage- 
ment and maintenance of the plants 
continues to be executed by our own 
people, but space is created for 
immediate improvements. We buy 
energy savings, as it were. Our 
starting point is the existing situation. 
The optimization has to be mainly 
achieved by improvements in 
insulation, reusing residual heat or, 
for example, replacing lighting by 
energy-saving alternatives. Of course 

we have a good idea of the sources of 
potential savings ourselves, but we 
rely on Bilfinger to see opportunities 
and apply its expertise to make a leap 
forward.’

Partners  Schröder: ‘After careful 
selection, we finally decided on 
Bilfinger. For Bilfinger, the order 
offered a good opportunity to make 
headway in the Netherlands. But the 
company also has a solid vision for 
energy efficiency. Another deciding 
factor was that Bilfinger does not 
install its own equipment, preventing 
all kinds of machinery from supplier 
X finding its way into your plants, 
increasing your dependency. On top 
of that, it is always the question 
whether such a solution is the best 
one. Bilfinger can offer completely 
independent advice. 

The point of departure has always 
been to cooperate as full partners, to 
enter into a sustainable collaboration. 
The gains for Bilfinger Efficiency are 
not only that they give advice on 
opportunities for savings, but also get 
to execute these, eventually leading 

to an interesting business case. On 
our side, the situation develops in 
which the benefits arrive before the 
expenditure, while we stay loyal to 
our sustainability goals. Interesting to 
both parties is that we do not get 
stuck in great plans for improvement, 
but that they have to actually be 
executed to get the rewards. In this 
sense, the savings percentages are 
solidly linked to performance 
indicators. Of course, this is the first 
time we have entered into such an 
engagement and both parties will 
need some time to adjust, but we do 
feel we have a true win-win situation 
on our hands.’

Potential savings  Stef Clevers  
is of the same opinion. Clevers is 
manager engineering industrial & 
energy at Tebodin. ‘We have now 
visited the first sites and certainly see 
a potential for savings. But we are 
still in the first phase of a five-phase 
plan, so we have a while to go. In  
any case, we have a great contract 
forming the basis for a sustainable 
cooperation. In the first phase, we 
will take the time to visit the sites 
and excite people, explaining what 
we are going to do and discussing our 
mutual expectations. After all, it is 
the intention to closely cooperate 
with the people at FrieslandCampina, 
so we have to get to know each 
other well. In the second phase, 
which we call the identification 
phase, we are going to look around 
the sites with specialists to see 
where the opportunities for im- 
provement lie. Although we will 
mainly look at utility systems, we  
will not refrain from including the 
processes now and then, because 
sometimes optimization opportu- 
nities can be found on the interface 
between utility and process. Our 

first priority lies with steam boilers, 
cooling machines, air compressors, 
water treatment systems and waste 
water treatment. And, of course, we 
will look at the accompanying infra- 
structure. So we will also survey 
leaking condensation pans and losses 
in compressed air lines. But we can 
also ask production whether they 
really need to have air pressure at 
eight bar, or if five bar is sufficient. 
Once we have seen enough, we will 
sit down and decide on the major 
points.’
 
When the partners are agreed on 
the energy-saving measures, the 
development of the business case will 

have to give the final verdict on 
which measures to actually execute 
and which not. ‘Major savings 
requiring relatively minimal invest- 
ments get priority over more costly 
solutions’, says Clevers. ‘Still, invest- 
ment costs do not have to be an 
obstacle. We have good under- 
standings on the  division of costs 
and returns. From the moment we 
start up an asset, we can just about 
tally up the savings. That makes it 
much easier to take decisions based 
on a cost-benefit analysis.’ 

Business case  Boere adds:  
‘We are going to be truly working 
together as partners, meaning that 
we divide both costs and benefits  
to ratio. In practice, we take into 
account current and future energy 
prices, and also fairly share, for 
example, income from subsidies.’

If both parties agree on the business 
case, the fourth phase commences 
and Tebodin will implement the 
solution. ‘They really are small turn- 
key projects’, Clevers continues.  
‘We arrange the permits, enter into 
contracts with, for example, suppliers 
of technology, and ensure everything 
is done safely and in accordance  
with the procedures set by Friesland 
Campina. Such a project can be de- 
livered within a month, but in some 
cases can take up to a year and a half. 
Again, FrieslandCampina will monitor 
the situation to ensure that the pro- 
jects cause the least possible incon-
venience to the rest of the chain.’

The final phase is the proof of the 
pudding: is the energy saving really 
achieved? Clevers: ‘We get a fee per 
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The point of departure has always been to cooperate as full 
partners, to enter into a sustainable collaboration.
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ficaten rechtstreeks bij hen om zo 
onze gebouwen en productielocaties 
van duurzame elektriciteit te voor-
zien. Daarnaast zetten we in op de 
verduurzaming van aardgas door de 
toepassing van pyrolyseolie, biogas en 
biomassa. We hebben ook nog een 
windpark geadopteerd en onderzoe-
ken de mogelijkheid om windturbines 
te plaatsen bij enkele productievesti-
gingen.’

Energiebesparing Dat 
de inspanningen resultaat heb-
ben, blijkt wel uit het feit dat in 
2015 de mijlpaal wordt gehaald dat 
FrieslandCampina in Nederland 
honderd procent groene stroom 
gebruikt. Maar zoals de recente 
overeenkomst met Bilfinger laat zien, 
stoppen daarmee niet de inspan-
ningen in verduurzaming en ener-
giebesparing. Schröder: ‘We kunnen 
er niet omheen dat onze processen 
energie vergen. De afdeling procu-

rement neemt zorgvuldige overwe-
gingen tussen kostenoptimalisatie 
en klimaatimpact, maar we hebben 
nu eenmaal stoom nodig in de pro-
ductie, net als koeling, perslucht en 
warm water. We kunnen helaas niet 
alles afdekken met groen gas omdat 
de voorraden daarvoor nu eenmaal 
niet toereikend zijn. En om eerlijk te 
zijn, zijn de prijzen ook nog niet con-
currerend genoeg. De meeste winst 
ligt dan ook in het vermijden van 
energieconsumptie en in de produc-
tieomgeving hebben we daar al stap-
pen in genomen. We denken echter 
dat er meer winst is te behalen en 
daarom schreven we begin dit jaar 
een tender uit voor een energiebe-
sparingspartnership voor de utilities 
van vijftien van onze productieloca-
ties. We hebben bewust gekozen om 
te beginnen bij de utilities omdat dat 
een redelijk afgeschermd gebied is 
dat je wat eenvoudiger kunt losknip-
pen. Hoe je het ook wendt of keert 

zijn utilities niet de core business van 
FrieslandCampina. Het is volgens ons 
dan ook verstandig om een derde 
partij te vragen zijn expertise, inno-
vatiekracht en financieringsmiddelen 
in te zetten om het besparingspo-
tentieel zo goed mogelijk uit te nut-
ten. Voordat we deze stap namen, 
zetten we eerst een stuurgroep op 
die bestond uit een doorsnee van 
de interne klanten, dat wil zeggen 
mensen uit de productieomgeving, 
maar ook utilitiesexperts. Zij kozen 
uiteindelijk voor deze contractvorm 
waarin beheer en onderhoud van 
de installaties nog steeds door onze 
eigen mensen wordt uitgevoerd, 
maar waar wel ruimte komt voor 
directe verbeteringen. We kopen dus 
als het ware energiebesparing. We 
gaan daarbij wel uit van de bestaande 
situatie. De optimalisatie moet met 
name tot stand komen door verbe-
teringen in de isolatie, hergebruik 
van restwarmte of bijvoorbeeld 
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ment and guarantees that the 
investments result in savings. This 
agreement is based on trust and 
transparency. FrieslandCampina has 
insight into the progress of our 
investments and running projects 
and their returns at all times. The 
underlying principle is to ensure 
both parties benefit.’

Steam and heat  The framework 
contract between the companies 
does not have a time-limit, in 
principle, but as the Tebodin team 
needs to visit fifteen sites, it can be 
some time before the first results are 
noticeable. Clevers: ‘We expect to 
need the next eighteen months to 
start the savings procedure on all 
sites. As mentioned, some improve-
ments can be implemented in a short 
time, mainly on the equipment level. 
For example, by putting an econo-
mizer in flue gasses or frequency 
regulators on pumps. With these 

kinds of adjustments, one can 
sometimes improve yields by fifteen 
percent. I expect rapid returns 
mainly in the areas of steam and heat, 
but I am careful with predictions 
because we are at the very start of 
the program.’

As long as Clevers is making lists, he 
also expects some improvements in 
the areas of water and cooling. ‘Or 
take air conditioning units. People 
often forget that they require quite a 
lot of energy. Just by looking at these 
kinds of systems, you can often find 
easy options for savings.’

On the question whether the 
partnership can ever be expanded 
to the production environment, 
Schröder does not want to rule 
anything out. ‘We first want to see 
how the current cooperation goes, 
but we are certainly open to pro-
posals for energy savings in the core 

processes. Our goal is the produc-
tion of high quality dairy products 
and if we can reach that goal using 
less energy, that will be better for 
the environment and the bottom line. 
Utilities are our first priority, but 
who knows what the partnership 
will bring.’

Boere: ‘We can apply the general 
approach and business model of this 
contract to other companies and 
sectors. The entire industry is now 
looking at ways to save energy and 
spare the environment.

Nevertheless, many companies 
underestimate the potential for 
energy savings in their plants and 
utility services. We can help those 
companies to start exploring their 
potential for energy savings, without 
them having to do any investments 
themselves.’ ■
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een besparing opleveren. Deze over-
eenkomst is gebaseerd op vertrou-
wen en transparantie. Dat wil zeggen 
dat FrieslandCampina altijd inzicht 
heeft in de voortgang van onze inves-
teringen en lopende projecten en de 
rendementen ervan. Het uitgangspunt 
is om er gezamenlijk beter van te 
worden.’ 

Stoom en warmte In prin-
cipe heeft het raamcontract dat de 
bedrijven afsloten geen tijdslimiet, 
maar aangezien het team van Tebodin 
vijftien sites moet langsgaan, zal het 
nog wel even duren voor de eerste 
resultaten merkbaar worden. Clevers: 
‘We verwachten de komende ander-
half jaar nodig te hebben om bij alle 
sites het besparingstraject te begin-
nen. Zoals gezegd kunnen sommige 
verbeteringen in korte tijd worden 
gerealiseerd, met name op equip-
mentniveau. Bijvoorbeeld door een 
economizer in de rookgassen te 

zetten of door frequentieregelaars 
op pompen aan te brengen. Met dat 
soort aanpassingen zijn soms ren-
dementsverbeteringen tot vijftien 
procent te halen. Ik verwacht dan 
ook dat met name op het gebied van 
stoom en warmte snelle slagen zijn 
te maken, maar ik ben daar nog heel 
voorzichtig in omdat we nog aan het 
begin van het traject staan.’  
Als Clevers dan toch met lijstjes 
bezig is, verwacht hij ook op het 
gebied van water en koeling wel wat 
slagen te kunnen maken. Of neem 
luchtbehandelingskasten. Men vergeet 
nog wel eens dat die ook behoorlijk 
wat energie vragen. Alleen al door 
dit soort systemen door te lichten, 
kom je vaak tot mooie besparings-
opties.’
Of de samenwerking ooit nog kan 
worden uitgebreid naar de produc-
tieomgeving wil Schröder niet uitslui-
ten. ‘We willen eerst kijken hoe de 
huidige samenwerking bevalt, maar 

we staan zeker open voor energie-
verbetervoorstellen in de kernpro-
cessen. Ons doel is de productie van 
hoogwaardige zuivelproducten en als 
we dat kunnen bereiken met minder 
energie, is dat beter voor het milieu 
en de portemonnee. De utilities zijn 
nu onze eerste prioriteit, maar wie 
weet waar de samenwerking verder 
toe leidt.’
Boere: ‘De algemene aanpak en het 
businessmodel bij dit contract, kun-
nen we ook in andere bedrijven en 
bedrijfstakken toepassen. De gehele 
industrie kijkt op het moment naar 
manieren om energie te besparen en 
het milieu te ontlasten. Desondanks 
onderschatten veel bedrijven de 
energiebesparingspotentie in hun 
fabrieken en utilitiesvoorzieningen. 
Wij kunnen ook die bedrijven helpen 
met het ontginnen van hun ener-
giebesparingspotentieel, zonder dat 
ze daar zelf investeringen in hoeven 
doen.’ ■
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u, de beste ideeën werkelijkheid. Het stelt ons in staat uw partner te zijn op het juiste niveau. 
U staat niet alleen. Met integrale consulting & engineering oplossingen en professioneel 
project- en constructiemanagement; internationaal denken, lokaal doen. Flexibel, goed en veilig.

Tebodin is onderdeel van Bilfinger SE, een internationaal opererende ‘engineering and services’ 
onderneming.
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vervanging van verlichting door een 
energiezuinige variant. Uiteraard 
hebben we zelf ook een beeld waar 
de besparingspotentie ligt, maar we 
gaan ervan uit dat Bilfinger mogelijk-
heden ziet en zijn expertise inzet om 
sprongen te kunnen maken.’

Partners Schröder: ‘Na een 
zorgvuldige selectieronde zijn we uit-
eindelijk in zee gegaan met Bilfinger. 
Voor Bilfinger bood het een mooie 
gelegenheid om voet aan de grond te 
krijgen in Nederland. Maar het bedrijf 
heeft ook een goede visie op ener-
gie-efficiency. Wat ook meespeelde in 
de overweging was dat Bilfinger geen 
eigen apparatuur levert. Daarmee 
voorkom je dat er straks ineens aller-
lei apparatuur van leverancier X in je 
installaties zijn terug te vinden, waar-
mee je je afhankelijkheid vergroot. 
Het is daarbij bovendien nog maar de 
vraag of zo’n oplossing de beste is. 
Bilfinger kan dus geheel onafhankelijk 
adviseren.
Het is altijd al het uitgangspunt 
geweest om als volledige partners 
samen te werken, omdat je daarmee 
een duurzame samenwerking krijgt. 
De winst voor Bilfinger Efficiency is 
dat ze niet alleen advies geeft over 
besparingsmogelijkheden, maar deze 
ook mag uitvoeren, wat uiteindelijk 
leidt tot een interessantere business 
case. Bij ons ontstaat de situatie dat 
de baten voor de kosten uitgaan, 
terwijl we trouw blijven aan onze 
duurzaamheidsambities. Voor beide 
is het interessant dat we niet blijven 
hangen in mooie verbeterplannen, 
maar dat die ook daadwerkelijk 
moeten worden doorgevoerd om 
de beloning te krijgen. In die zin 
liggen de besparingspercentages kei-
hard vast in prestatie-indicatoren. 
Natuurlijk is het de eerste keer dat 
we een dergelijke verbintenis aan-
gaan en de partijen zullen even aan 
elkaar moeten wennen, maar er is 
hier volgens ons echt sprake van een 
winwin-situatie.’

Besparingspotentieel Die 
mening is ook Stef Clevers toege-
daan. Clevers is manager engineering 
industrial & energy bij Tebodin. ‘We 

hebben inmiddels de eerste sites 
bezocht en we zien zeker besparings-
potentieel. Maar we zitten nog in 
de eerste fase van een vijffasen plan, 
dus we hebben nog even te gaan. Er 
ligt in ieder geval een mooi contract 
dat de basis legt voor een duurzame 
samenwerking. In de eerste fase 
nemen we de tijd om sites te bezoe-
ken, mensen te enthousiasmeren, uit 
te leggen wat we gaan doen en ver-
wachtingen naar elkaar uit te spre-
ken. Het is tenslotte de bedoeling 
om samen te werken met de mensen 
van FrieslandCampina, dus dan moet 
je ze wel goed kennen. In de tweede 
fase, die we aanduiden als de identi-
ficatiefase, gaan we samen met speci-
alisten rondkijken op de sites om te 
zien waar de verbeteringsmogelijkhe-
den liggen. Hoewel we voornamelijk 
naar de utilities-systemen zullen 
kijken, zullen we het niet nalaten om 
ook de processen zo nu en dan mee 
te nemen. Soms ligt optimalisatie 
namelijk op het grensvlak van utility 
en proces. De eerste prioriteit ligt 
wel bij de stoomketels, koelmachines, 
persluchtinstallaties, waterbehande-
lingssystemen en afvalwaterbehan-
deling. En uiteraard kijken we ook 
naar de bijbehorende infrastructuur. 
Lekkende condensatiepotten en ver-
liezen in de persluchtleiding zullen we 
dus ook meten. Maar we kunnen ook 
aan productie vragen of het wel echt 
nodig is om perslucht op acht bar te 

hebben, of dat vijf bar genoeg is. Als 
we voldoende hebben gezien, gaan 
we om de tafel zitten om de speer-
punten te bepalen.’
Als de partners het eens zijn over 
de besparende maatregelen, moet 
de uitwerking van de business cases 
uiteindelijk de doorslag geven welke 
maatregel en welke niet wordt door-
gevoerd. ‘Grote besparingen die rela-
tief weinig investering vragen, krijgen 
voorrang op duurdere oplossingen’, 
zegt Clevers. ‘Toch hoeven de inves-
teringskosten geen belemmering te 

vormen. We hebben goede afspraken 
gemaakt over de verdeling van de 
kosten en opbrengsten. Vanaf het 
moment dat we een asset in gebruik 
nemen, kunnen we ongeveer de 
besparingen doorrekenen. Dat maakt 
het een stuk gemakkelijker om beslis-
singen te nemen op basis van een 
kostenbaten-analyse.’

Business case Boere vult aan: 
‘We gaan echt als partners samen-
werken, wat inhoudt dat we zowel 
de kosten als opbrengsten naar rato 
verdelen. Dat betekent in de prak-
tijk dat we rekening houden met de 
actuele en toekomstige energieprij-
zen, maar ook dat we bijvoorbeeld 
de subsidie-inkomsten eerlijk verde-
len.’
Als beide partijen het eens zijn met 
de business case gaat de vierde fase 
in en implementeert Tebodin de 
oplossing. ‘Eigenlijk zijn het kleine 
turn-key-projectjes’, vervolgt Clevers. 
‘We regelen de vergunningen, sluiten 
contracten af met bijvoorbeeld tech-
nologieleveranciers en zorgen ervoor 
dat alles veilig en volgens de door 
FrieslandCampina gestelde procedu-
res verloopt. Zo’n project kan binnen 
een maand worden opgeleverd, maar 
in sommige gevallen kan het ook wel 
anderhalf jaar duren. Ook hier kijkt 
FrieslandCampina mee om ervoor 
te zorgen dat de projecten zo min 
mogelijk overlast bezorgen in de rest 

van de keten.’
De finale fase is eigenlijk the proof 
of the pudding: is de energiebespa-
ring inderdaad gehaald. Clevers: ‘We 
krijgen een fee betaald per bespaarde 
kilojoule, dus moeten we wel kunnen 
aantonen dat die besparing daadwer-
kelijk is gehaald.’
Het mooie van deze overeenkomst 
is de klant geen risico loopt’, zegt 
Boere. ‘Bilfinger Efficiency zoekt naar 
besparingspotentie, neemt het pro-
jectmanagement voor zijn rekening 
en garandeert dat de investeringen 

Het is altijd al het uitgangspunt geweest om als  
volledige partners samen te werken, omdat je  
daarmee een duurzame samenwerking krijgt.


