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Sinds 1 januari is HISWA Energie van start. Het Nederlandse 

bedrijf EnergyProof van Bart Houtkoop en Robert Ensel bege-

leidde HISWA Vereniging bij het opzetten van dit collectief. De 

komende drie jaar worden meer dan veertig leden van energie 

voorzien door GDF Suez. HISWA Magazine sprak met Hout-

koop en drie leden over de stand van zaken, de verwachtingen 

en energiemanagement in jachthavens. Tekst: Dominique van Dam

contract van drie jaar met GDF 
Suez, waar HISWA-leden zich bij 
kunnen aansluiten, ook nu nog. 
De leden gaan deze maand, als 
ze hun eerste facturen van 2016 
in de bus krijgen pas echt wat 
merken, maar de verwachtingen 
zijn hoog. De gemiddelde 
kostenbesparing ligt op 37% 
per deelnemer.’ 
Dat financiële voordeel is 
belangrijk voor de leden, maar 
zeker niet de enige reden dat ze 
de stap naar een andere ener-
gieleverancier hebben gemaakt. 
‘Door het HISWA-logo dat op het 
collectief zit, heb ik vertrouwen 
in deze partij,’ zegt Kees Broere, 
eigenaar van Marina Cape Helius 

in Hellevoetsluis. ‘Ik durfde 
daardoor de stap wel aan. Daarbij 
had ik face-to-face contact met 
Robert, en niet met een of ander 
callcenter.’

Ook Co Schot, eigenaar van 
Marina Port Zélande kijkt verder 
dan het financiële plaatje. ‘Ik zat al 
24 jaar bij Eneco, maar het werd 
steeds bureaucratischer. Vroeger 
had ik daar nog een contactper-
soon en een klantgevoel, maar 
dat was ik kwijtgeraakt. Dat heb 
ik hier weer teruggevonden. Ze 
moeten het natuurlijk allemaal nog 

waarmaken, maar ik heb er wel 
vertrouwen in.’ 
Den Daas Recreatie stapte met 
alle vier de havens over. Rogier 
van Kouwen, Finance Manager 
bij het bedrijf: ‘Het is gemak, 
het wordt voor je geregeld en je 
hoeft er niet over na te denken. 
Iedereen moet doen waar hij goed 
in is. Met energiemanagement zijn 
wij wel bezig, maar het is geen 
prioriteit want dat zijn onze gasten. 
Alle onderdelen, ook vanaf 2017 
ons grootverbruik, gaan over naar 
HISWA Energie.’ 

EnergyProof regelt energiemanagement 
met HISWA Energie

Expertise in inkoop levert voordeel voor HISWA-leden

Goed energiemanagement op 
de jachthaven kan grote voor-
delen opleveren, zowel aan de 
inkoopkant als in het verbruik. 
EnergyProof kijkt met HISWA 
Energie in de eerste plaats naar 
de inkoopkant. Met hun expertise 
en inzicht in energieverbruik van 
watersportondernemers werken 
Bart Houtkoop en Robert Ensel 
daarnaast aan nog meer finan-
cieel voordeel, door middel van 
energiemanagement en innovaties 
zoals digitale meters .

‘We zijn in de zomer van 2015 
begonnen en nu negen maanden 
onderweg,’ vertelt Houtkoop over 
het traject. ‘Inmiddels ligt er een 

Wat is HISWA Energie?
HISWA Energie is de naam van het inkoopcollectief voor energie, 
exclusief voor HISWA-leden. Van 2016 tot en met 2018 levert de 
energieleverancier GDF Suez de stroom voor het collectief van 
HISWA Energie. Zij kwamen als beste uit de drie inkooprondes 
waarin in totaal acht leveranciers zijn getoetst op scherpste prijs en 
diverse kwalitatieve eisen. De naam GDF Suez verandert overigens 
dit jaar in Engie. Meer informatie vindt u op www.engie.com.

De verwachtingen zijn 
hoog. De gemiddelde 

kostenbesparing ligt op 
37% per deelnemer.



43HISWA MAGAZINE 1

Houtkoop benadrukt dat HISWA 
Energie pas net is begonnen: ‘We 
stoppen niet. Leden kunnen zich 
nog inschrijven en ook dit jaar 
zijn we weer op bijeenkomsten 
aanwezig. In principe hebben we 
een oneindig aantal aansluitingen, 

en anders gaan we opnieuw om 
tafel met leveranciers. En natuur-
lijk komen we graag langs. We 
werken met korte lijnen, mensen 
moeten ons kunnen vinden.’

Verbruik
Behalve de inkoopkant is natuur-
lijk ook het verbruik van energie 
te managen. Ook de leden maken 
deze slag: LED-verlichting in 
plaats van halogeen en TL-buizen 
op de haven, timers in de 
facilitaire gebouwen en gasten 
die veel verbruiken laten betalen, 
zijn maar een paar maatregelen 
die zij opnoemen. Houtkoop: 
‘We ondersteunen ondernemers 
die hierover willen nadenken.’ 
Van Kouwen vindt het inmiddels 
een vanzelfsprekendheid om te 
kijken naar verbruik: ‘We kijken 

naar energiebesparende en 
duurzame maatregelen. Hoe 
verwarmen we gebouwen en 
waar lekt energie weg? Hoe 
isoleren we beter? Waar kunnen 
we LED-verlichting gebruiken? 
Ook willen we gebruik maken van 
groene energie, opgewekt door 
wind en water.’ 

Schot stipt aan dat hij de 
toekomst van de energievoor-
ziening op zijn haven nog verder 
ziet veranderen. ‘Ik denk dat 

we energie zelf zullen gaan 
opwekken, dat we zelfvoorzie-
nend worden. Misschien niet 
op kort termijn, maar wel op 
langere termijn. Voor nu is zijn 
tip aan andere ondernemers: ga 
in gesprek, zet de langdurige 
relatie altijd voorop en kijk of 
EnergyProof bij je past. Ik ben in 
ieder geval niet overgestapt om 
volgend jaar weer naar een ander 
te gaan.’

Expertise in inkoop levert voordeel voor HISWA-leden
Nog meedoen? Dat kan!
Ondanks dat HISWA Energie al van start is, kunt u nog meedoen 
en tot en met 2018 gebruik maken van het collectief. Ook als uw 
energiecontracten nog lopen, kijkt EnergyProof met u naar de 
mogelijkheden om over te stappen. 
Meer informatie: www.hiswaenergie.nl.

Door het HISWA-logo dat 
op het collectief zit, heb ik 
vertrouwen in deze partij.


