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"We zitten midden in een energie-
revolutie. Het economisch landschap, 

technologische ontwikkelingen, 
bedrijfsmodellen en consumentengedrag 
veranderen met een ongekende snelheid, 

waardoor er meer mogelijkheden zijn 
dan ooit tevoren." 

National Grid Future Energy Report 2017



Energie is aan het veranderen. Met de opkomst van 
nieuwe energiebronnen, inzichten en technologieën 
is energie meer dan een product waarvan de 
opwekking niet meer gecentraliseerd is. Bedrijven 
gaan energie steeds vaker op nieuwe manieren 
gebruiken om het heft in eigen handen te nemen en 
een concurrentievoordeel te creëren: ze verhogen hun 
veerkracht, verbeteren het operationele rendement 
en genereren nieuwe bronnen van waarde. Het is tijd 
om te profiteren van de kracht van energie. 

Technologie verandert de manier van zakendoen 
Door de digitale revolutie is de druk op bedrijven hoger dan 
ooit. Terwijl bedrijven zich ontwikkelen in een concurrerende 
omgeving die steeds complexer wordt, worden ze 
voortdurend geconfronteerd met de vereisten op het gebied 
van groei, kostenbeheersing en risico's. Tegelijkertijd daagt 
de energiewetgeving iedereen uit om energie efficiënter te 
gebruiken en de voorspelbaarheid van de energievoorziening  
via het net is niet meer zo zeker als die ooit was.

Technologie zorgt ook voor veranderingen in het energielandschap. 
Er worden steeds vaker nieuwe energiebronnen ontwikkeld, van 
wind- en zonne-energie tot accu's met hoge efficiency, terwijl het 
aanbod gedecentraliseerd wordt. 

Dankzij deze veranderingen krijgen klanten meer zeggenschap 
over energie en verandert energie van een simpel product in een 
onmisbare bron om zakelijk voordeel mee te behalen. 

Centrica spring hierop in 
De rol van Centrica als traditionele energieleverancier verandert. 
We hebben Centrica Business Solutions gecreëerd om nieuwe 
ideeën, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van werken 
te ontwikkelen die onze klanten helpen bij het beheren van hun 
energiegebruik en het laten groeien van hun bedrijf. Al 1.500 
energiegebruikers wereldwijd zetten onze kennis van energie, 
producten en decentrale energieoplossingen in om hun ambities 
te bereiken. Van bedrijven in de retail- en productiesector tot aan 
bedrijven in de gezondheidszorg en het onderwijs: we helpen 
onze klanten om hun operationele rendement te verbeteren, 
hun veerkracht te vergroten en nieuwe bronnen van waarde en 
inkomsten te ontsluiten. 
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De kracht van energie

41% 88% 
41% van de bedrijven 
stelt een volwassen 

bedrijfsstrategie te hebben

Het verbeteren van het operationele 
rendement is een prioriteit voor 

88% van de bedrijven



Door technologische vooruitgang heeft de energiemarkt zich ontwikkeld. De oude 
energiecentrales worden vervangen door kleinere energiebronnen dicht bij de locaties 
waar de energie wordt gebruikt. Duurzame energiebronnen, zoals het terugleveren van 
zonne-energie aan het net, en energie kunnen lokaal worden opgeslagen en worden 
ingezet als dat nodig is. Deze 'decentrale energieoplossingen' vormen een beter 
betaalbare, efficiënte en betrouwbare energievoorziening op de locatie van gebruik. 

Prestaties in de praktijk
Een wereldwijde leverancier van bouwmaterialen met 
vestigingen in vijftig landen wilde zijn energie-efficiency 
verbeteren. De energiegegevens die met onze draadloze sensoren 
werden verzameld gaven aanzienlijke potentiële jaarlijkse 
besparingen aan. 

Energie heeft een belangrijk aandeel in operationele 
processen en kosten. Met onze inzichten, nieuwe methoden 
en technologieën kunnen wij u helpen om uw operationele 
rendement te verbeteren, uw kosten te verlagen en uw 
bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Verzamel informatie op basis waarvan u actie kunt ondernemen 
met behulp van geavanceerde analyses en technologieën om uw 
energie-infrastructuur proactief te beheren.

Optimaliseer uw bedrijfsactiviteiten, identificeer inefficiënties 
en neem maatregelen om uw energiegebruik te verbeteren, uitval 
te beperken en de CO₂-uitstoot te verlagen.

Vereenvoudig uw energiebeheer en infrastructuur met 
allesomvattende oplossingen, kennis van de sector en een scala 
aan commerciële mogelijkheden.

Hogere prestaties
Verbeter uw operationeel rendement

Zet uw energie om in een kans 

Drie voordelen voor bedrijven
Met allesomvattende energieoplossingen 
gebaseerd op bruikbare inzichten helpen we 
energiegebruikers om optimaal gebruik te 
maken van decentrale energie om zo hun 
veerkracht, prestaties en groei te stimuleren.

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten
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Bespaard door  
dalurenverbruik

€9.600 €252.000 

Bespaard per jaar door 
apparaatmonitoring



Veerkracht in de praktijk
Een sportcomplex wilde garanderen dat alle stroomafhankelijke 
activiteiten in het sportcomplex continu zouden kunnen 
doorgaan. Onze energieopslagoplossing dient als back-
upstroomvoorziening en zorgt er tegelijkertijd voor dat de  
totale energiekosten tot een minimum worden beperkt.

Ons energieopslagsysteem voor dit sportcomplex was zo 
effectief dat we werden gevraagd om een vergelijkbaar 
systeem te ontwikkelen voor een ferryterminal die als 
belangrijk vervoersknooppunt voor forenzen fungeert.

Meer bescherming
Zo houdt u uw bedrijf  
altijd draaiende

Groei in de praktijk
Een groot datacenter had behoefte aan een energiestrategie 
die de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn ondersteunde. 
Tijdens de analyse van het energieverbruik werden aanzienlijke 
omzetkansen geïdentificeerd in de vorm van het verkopen van 
het teveel aan energie op de kortetermijn-energiemarkt.

De druk op bedrijven neemt toe en bestaande bedrijfsmodellen 
worden verstoord. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van 
een energiestrategie waarmee uw groei wordt gestimuleerd 
met nieuwe bronnen van waarde en voordelen.
Ontwikkel en implementeer een energiestrategie voor de 
lange termijn om nieuwe bronnen van waarde te ontsluiten en 
de flexibiliteit van uw bedrijf te vergroten.
Maak middelen, tijd en geld vrij, zodat u zich kunt concentreren 
op groei-initiatieven, en werk samen met een wereldwijd 
energiebedrijf voor een consistente internationale groei.
Maak gebruik van efficiënte technologieën om uw reputatie 
op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en uw 
concurrentievoordeel te versterken.

Groei stimuleren
Ontsluit nieuwe bronnen van  
waarde en voordelen

 " Waar bedrijven energie eerst alleen zagen als een 
kostenpost, beschouwen ze energie nu als een bron 
van waarde, veerkracht en concurrentievoordeel." 

 Jorge Pikunic, Managing Director, Centrica Business Solutions

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten Zet uw energie om in een kans
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Oplopend tot inkomsten in 
jaar tien van ruim € 300.000

€300.000 €120.000 

Inkomsten jaar één iets 
meer dan € 120.000

Door de toenemende digitalisering van bedrijven lopen 
bedrijfssystemen en informatiebronnen gevaar wanneer er 
sprake is van een netstoring. Wij kunnen ervoor zorgen dat 
uw bedrijf altijd blijft draaien en uw bedrijf beschermen tegen 
toekomstige energieonzekerheid.
Stel de continuïteit van uw energievoorziening veilig door 
energieoplossingen te implementeren die uw locatie beter 
beschermen.
Verlaag het aantal storingen door uw infrastructuur te 
moderniseren en een commerciële strategie te ontwikkelen die 
de financiële risico's minimaliseert.
Bescherm uw bedrijf tegen veranderingen op de markt en 
versterk uw naleving van wet- en regelgeving met inzichten, 
technologie en deskundige begeleiding.



Ongeacht de locatie en energiebehoeften van uw bedrijf, kunnen we u helpen om uw 
bedrijfsprestaties te verbeteren, uw veerkracht te vergroten en nieuwe bronnen van waarde te 
ontsluiten. Door gecentraliseerde en decentrale energietechnologieën te combineren, zorgen we 
dat u op de juiste plaats en tegen de juiste prijs kunt beschikken over de juiste energieoplossingen. 

Energietechnologieën in de praktijk

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten

Energie-efficiency 
bijvoorbeeld 
zonnepanelen, 
ledverlichting,  
HVAC-systemen

Inzicht in energiegegevens

Vraagrespons

Energie-opslag

Warmte-krachtkoppeling 
(wkk)

Energieopwekking 
bijvoorbeeld 
noodstroomgenerator

Decentrale energieoplossingen zijn nu beter betaalbaar, efficiënter en 
betrouwbaarder dan vroeger.
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Centrica Business Solutions levert allesomvattende energieoplossingen 
voor diverse toepassingen waaronder:

Onze producten

Inzicht in energiegegevens 
Monitor het energiegebruik van al uw apparatuur en installaties en 
gebruik de gedetailleerde informatie om verspilling te beperken, kosten  
te besparen en uw operationele rendement te verbeteren. 

Energie-efficiency
Verlaag het energieverbruik op de lange termijn en verbeter uw 
operationele rendement. We inspecteren uw locatie om een algehele 
energiebesparingsstrategie te ontwikkelen.

Vraagrespons 
Genereer inkomsten door uw energiegebruik tijdens piekuren te verlagen 
met intelligente technologieën die u helpen om vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen en het verbruik te beheren. 

Warmte-krachtkoppeling 
Bespaar op energiekosten, verlaag de CO2-uitstoot en vergroot de 
veerkracht van uw bedrijf door uw eigen elektriciteit en warmte op te 
wekken in één efficiënt proces. 

Energieopslag
Gebruik energieopslag om elektriciteit op te slaan tijdens perioden met 
lage vraag en deze te gebruiken tijdens perioden waarin de kosten het 
hoogst zijn. Of lever de elektriciteit terug aan het net om de groei van  
uw bedrijf te stimuleren.

Energieopwekking
Verbeter uw veerkracht door energie op te wekken. Genereer extra omzet 
voor uw bedrijf door de energie gedurende piekuren terug te leveren aan 
het net. 
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Waarom zou u kiezen voor Centrica Business Solutions?

Energie afgestemd op uw behoeften

Centrica Business Solutions werkt met u samen om de juiste combinatie van 
innovatieve energieoplossingen te ontwikkelen en geeft deskundig advies 
voor een energiestrategie die aansluit op de behoeften van uw bedrijf.

"Centrica Business Solutions speelt een 
leidende rol in het vormgeven van de 
toekomst. De klant staat centraal bij 

alles wat we doen en leveren." 
Iain Conn, Group Chief Executive, Centrica 

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten
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Op maat voor uw bedrijf
U streeft er misschien naar om kosten te beheersen, het 
operationele rendement te verbeteren, de veerkracht te vergroten 
of de CO2-uitstoot te verlagen. Wij begrijpen uw bedrijfsbehoeften 
en zetten onze expertise, ervaring en producten (onze eigen 
producten en die van anderen) in om een oplossing te 
ontwikkelen die bij u past.

Eenvoudig in gebruik
Van pilots tot de complete uitrol: onze energiespecialisten 
maken energiebeheer eenvoudig. Ze lossen complexe problemen 
op met eenvoudige oplossingen waarmee u waarde kunt creëren. 

Eenvoudiger te beheren
We combineren nieuwe inzichten, nieuwe technologieën 
en nieuwe manieren van werken om de ideale oplossing te 
ontwikkelen waarmee u de touwtjes in handen heeft. Ons 
energiebeheerplatform geeft gedetailleerde informatie over 
prestaties en stelt u in staat om alles vanuit één plek te beheren.

Waarde ontdekken
Met onze wereldwijde ervaring en kennis van wet- en regelgeving 
kunnen we u helpen om uw energielandschap in kaart te 
brengen en samen met u risico's en kansen identificeren. 

Solide financiën
Dankzij de omvang, het bereik en de kennis van de Centrica 
Group kunnen we een scala aan commerciële mogelijkheden 
bieden die aansluiten bij uw budget en financiële situatie, zodat 
u uw energieambities kunt waarmaken. We werken ook met u 
samen om de initiële investering te rechtvaardigen.

We zorgen ervoor dat u de concurrentie voorblijft
In het veranderende energielandschap zijn wij leiders wat 
betreft het ontwikkelen en verwerven van nieuwe technologieën 
en het integreren van deze technologieën in ons product- en 
dienstenaanbod. We helpen u te profiteren van innovatie in 
energie en om de concurrentie voor te blijven.

Diepgaande kennis van de sector
Wij hebben diepgaande kennis van diverse sectoren waaronder 
gezondheidszorg, commercieel vastgoed, publieke sector, 
detailhandel en vrijetijdsvoorzieningen, productiesector, en onderwijs.

€840 
miljoen 

Het bedrag dat we tot 2020 investeren 
in decentrale energie.



Ongeacht uw bedrijfsbehoeften of locatie, wij helpen u om decentrale 
energiebronnen optimaal te benutten, zodat u uw operationele 
prestaties verbetert, uw veerkracht vergroot en nieuwe bronnen van 
concurrentievoordeel ontsluit.

De kracht van partnerschap 

We werken met u samen
Bij de samenwerking met onze klanten gebruiken we 
onze beproefde aanpak bestaande uit drie stappen, zodat 
we onze klanten oplossingen kunnen aanbieden die 
aansluiten op hun behoeften.

Verkennen  Eerst proberen we inzicht te krijgen in de 
verschillende aspecten van uw bedrijf, waaronder uw 
doelstellingen. We brengen uw locaties in kaart en 
analyseren de prestaties, efficiency en de veerkracht van 
uw bestaande energiesystemen.

Plannen  Vervolgens bekijken we welke mogelijkheden 
er zijn om uw bestaande energiesysteem te verbeteren 
en te laten voldoen aan uw bedrijfsdoelstellingen. We 
geven alle mogelijkheden een score en ontwikkelen een 
actieplan gebaseerd op de gehele levenscyclus, inclusief 
bouw, onderhoud, meting en financiële planning.

Doen  Ten slotte implementeren we de oplossing samen 
met u, zodat u bij elk aspect van het project betrokken 
bent, van de inbedrijfstelling en vergunningsaanvragen 
tot de financiering en communicatie.

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten

"We veranderen de manier waarop 
we met onze zakelijke klanten 

samenwerken en leveren wat zij 
werkelijk nodig hebben: energie-
efficiency, flexibele opwekking en 

energiebeheersystemen."
 Jorge Pikunic, Managing Director,  

Centrica Business Solutions
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1.500 12.000 

1.500 langetermijncontracten en 
actieve oplossingen in 13 markten 

in Europa, het Midden-Oosten en 
Noord-Amerika. Ondersteund door de 
investeringen in decentrale energie en 
solide financiële positie van Centrica

12.000 Centrica-engineers en 
-technici wereldwijd

  Verkennen 
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Over ons 
Centrica Business Solutions is onderdeel van Centrica, een 
mondiaal energie- en dienstenbedrijf dat zich ten doel stelt 
om in de veranderende behoeften van zijn klanten te voorzien. 
Dankzij de overname van de gespecialiseerde bedrijven 
Panoramic Power en ENER-G helpen we steeds meer klanten 
om concurrentievoordeel te behalen op het gebied van energie 
door het bouwen van slimme end-to-end energieoplossingen 
voor betere prestaties, meer veerkracht en groei. Via Centrica 
bieden we ook diensten voor de handel in energie. Daarnaast 
leveren we energie via British Gas in het Verenigd Koninkrijk, 
via Bord Gáis in Ierland en via Direct Energy in Noord-Amerika.

Centrica Business Solutions Uw zakelijke voordelen vergroten



" Het elektriciteitslandschap is een 
schoolvoorbeeld van de vierde industriële 
revolutie. Het landschap verandert en is 
inmiddels complexer dan ooit vanwege zich 
snel ontwikkelende technologieën, dalende 
kosten en veranderende wet- en regelgeving. 
Drie trends in het bijzonder leiden tot 
ingrijpende verstoringen: elektrificatie, 
decentralisatie en digitalisering."

 World Economic Forum – The Future of Electricity:  
New Technologies Transforming the Grid Edge. 2017.  

CBS20171-NL

centricabusinesssolutions.nl
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