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Ben van Ooijen, directeur van het Wijchense bedrijf 
Mekann, gaat deze scans voor Fieldmanager uit-
voeren. Van Ooijen: ‘Wij hebben jarenlange  
ervaring in dit soort trajecten en zijn compleet 
onafhankelijk, omdat wij alleen voor gebouw-
eigenaren werken. Verenigingen hoeven dus niet 
bang te zijn dat ze worden opgezadeld met een 
zogenaamd objectieve consultant die feitelijk in 
dienst is bij Essents of Nuons van deze wereld.  

Wat wij doen, is redelijk overzichtelijk. Wij bekijken 
de accommodatie en beoordelen deze op een 
aantal zaken: de staat van het gebouw en van de 
installaties in en om het gebouw, het verbruik 
van energie en natuurlijk het energiegebruik door 
leden.’
Van Ooijen: ‘Ik heb de laatste tijd nogal wat sport-
complexen gezien en je ziet vaak heel snel wat 
voor vlees je in de kuip hebt. Is het een gebouw 

Fieldmanager is op zoek naar 
energie-lekkende clubs 
Ben van Ooijen (Mekann): ‘Gebouweigenaren beseffen niet hoeveel winst te  
behalen is door een eenvoudige quickscan’

Sportclubs en gemeentes besteden makkelijk tonnen aan het beste en mooiste kunstgrasveld, terwijl het clubhuis vervolgens als een onder- 

geschoven kindje wordt behandeld. Vakblad Fieldmanager wil dit probleem graag in de spotlights plaatsen en is op zoek naar drie sportverenigingen 

en/of gemeentes die een energiequickscan willen laten maken van een van hun complexen.
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dat eigenlijk achterhaald is en veel achterstallig 
onderhoud heeft, dan weet je het snel. Maar ook 
bij relatief nieuwe gebouwen is vaak veel winst te 
halen. Ons doel moet zijn om voor gebruikers en 
eigenaar inzichtelijk te maken tegen welke  
investeringen de gebouweigenaar zijn energie-
rekening omlaag kan brengen en het gebruiks-
comfort omhoog.’ 

Iedere gemeente en gebouweigenaar kan aan 
dit initiatief van Fieldmanager meedoen. Mekann 
rekent speciaal voor een beperkt aantal lezers van 
Fieldmanager een aangepast tarief van € 300 ex 
btw. Normaal kost een professioneel uitgevoerde 
energiequickscan tussen de 700 en 1000 euro.  
Van Ooijen: ‘Dat is veel geld of weinig geld. Net 
hoe je er tegenaan kijkt. Wij zien dat de kosten van 
een quickscan vaak heel snel terug te verdienen 
zijn. In sommige gevallen is dat een kwestie van 
maanden. Maar dat is natuurlijk sterk afhankelijk 
van de inspanningen die je moet verrichten om 
het gebouw of de installaties aan te passen.’ 

Beheerders 
Beheerders die in aanmerking willen komen voor 
de deze quickscan, kunnen een mail sturen naar 
hein@nwst.nl. Vakblad Fieldmanager brengt u dan 
in contact met het bureau dat de scans gaat uit-
voeren. Vakblad Fieldmanager wil over het initiatief 
een groot artikel schrijven, waarin we op zoek 
gaan naar een gemene deler tussen de gebouwen 
die zijn gescand. Dat betekent dus wel dat wij de 
huidige verbruikscijfers van uw gebouw eventueel 

openbaar kunnen maken. Uit het oogpunt van 
efficiency krijgt u verder een lijst van zaken die u 
vooraf moet aanleveren, voordat Mekann bij u op 
het complex komt.  
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