
Energiecollectief MKB Deventer 
en tientallen anderen

*aangezien deze presentatie ook achteraf wordt gedeeld met niet aanwezige verenigingen, is hier en daar wat extra 
toelichting opgenomen in de presentatie



Eerst een blik op de gekte op 
de energiemarkt



Prijsontwikkeling elektriciteit

Globaal beeld 

voorgaande 6 jaar

(Piek- en daltarieven

op de beurs)



Beeld van voorgaande 

6 jaar in perspectief 

met afgelopen jaar

Prijsontwikkeling elektriciteit



◎ Medio 2021:

○ Beperkt kolenaanbod door stakingen en handelsconflicten

○ Gasvoorraden relatief leeg door koude winter 20/21 in Azië en Europa 
(EU momenteel maar 65% gevuld, en de winter moet nog beginnen!)

◎ Hoge prijzen door weinig voorraad én weinig aanvoer:

○ Minder eigen gasproductie

○ Storingen Noorwegen

○ Rusland geen transport door Oekraïne

○ Rusland mag nieuwe pijplijn vooralsnog niet gebruiken

○ Vraag in Azië is hoog, Europa daarom minder aanvoer vanuit Amerika

◎ Toename CO2 heffing Europa (mede door speculanten op de beurs)

Prijsontwikkeling elektriciteit



Prijsontwikkeling elektriciteit

Dit leek heel even op een 

trendbreuk, maar de daling 

wordt voorlopig geremd door 

intredende winter (met nog 

altijd lage voorraden) en hoge 

CO2 prijzen op de beurs



Energiekosten minimaliseren, 
ontzorgen en uw verbruik 
verduurzamen



◎ Geert Douw – Senior adviseur PM Energie 

◎ Namens samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen (waaronder MKB Deventer)

◎ In 2001 in het leven geroepen door een paar ondernemers die zelf de markt monitoren en 
inkoopbesluiten willen nemen.

◎ Inmiddels ruim 60 aangesloten ondernemersverenigingen (zie volgende slide) en duizenden 
deelnemende bedrijven. 

◎ Werkgroep van ondernemers besluit voor hun eigen bedrijf en iedereen lift daarop mee; 
PM Energie faciliteert.

Introductie



Het is onze missie bedrijven(parken) te helpen hun 
energiekosten te minimaliseren en gelijktijdig 

duurzaamheidsambities in te vullen, zowel door de 
kracht van het collectief als door advies en 

ondersteuning bij individuele energievraagstukken.



Hoe bereiken we dat?

◎ Collectieve in- en verkoop van elektriciteit en gas

◎ Collectieve inkoop van meterdiensten (grootzakelijk)

◎ PM Energiemonitor (online inzicht in verbruiksdata)

◎ Optimaliseren van overige energiekosten (netwerk/belasting)

◎ Realisatie van duurzaamheidsprojecten (bijv. zon-projecten)

◎ Ontzorgen (contractbeheer, voldoen aan wet en regelgeving, juridisch advies, 
duurzaamheid…) 



Voordelen en kosten?

◎ Deelnemende bedrijven bekijken wekelijks de markt en nemen de besluiten 

○ Hun eigen energieverbruik bedraagt 1,5 tot 3,5 miljoen kWh/jr per stuk

◎ Gunstige contracten zonder er zelf tijd in te hoeven steken

◎ Onafhankelijk vergelijk van verschillende leveranciers

◎ Eén aanspreekpunt voor alle energiezaken

- vragen over contracten, facturen, besparingsmogelijkheden en duurzame opwek

◎ De kosten: 

○ Transparant en leveranciers-onafhankelijk

○ Een opslag in de tarieven + een klein vast bedrag (o.b.v. elektraverbruik; vanaf €75/jr)

○ Aanvullende besparingen o.b.v. no cure no pay



Concreet voor uw sportverenigingen

◎ Vooraf diverse jaarafrekeningen en contracten ontvangen ter vergelijk

○ Aantal 2019/2020: Collectief was 1,3 tot 2,2 ct/kWh en 1 tot 5 ct/m3 voordeliger geweest.

○ Aantal 2021: Collectief was vergelijkbaar. Contracten (met geluk?) eind 2020 vastgezet.

◎ Aanvullende besparingen voor grootverbruikers*

○ Collectieve contracten voor meterhuur en gratis PM Energiemonitor

○ Netwerkkosten verlagen door slim inschakelen van verlichting

◎ Vrijblijvend eerste gesprek over indicatieve kosten en baten van zonnepanelen

○ Kennis van de technische mogelijkheden en kosten

○ Kennis van subsidies

○ Kennis van de besparing op energie- en netwerkkosten

* U bent grootverbruiker als uw elektra-aansluiting 3x100 ampère of meer is. Hoe weet u dat? U ontvangt in dit geval ook aparte facturen van Enexis.



Wat te doen in de huidige markt

Nu een vaste prijs? Vooral zo laten!

Toe aan een nieuw contract? 

Het collectief biedt ook nú een voordeel:

◎ Collectief onderhandelde marge

◎ Start met variabel, werkgroep kiest het moment voor eventueel vastzetten

◎ …én waar mogelijk besparingen op meters/netwerk/belastingen en duurzaamheidsadvies!



Stuur een berichtje en ik neem vrijblijvend contact met u op

Namens MKB Deventer, 

Geert Douw
Bel/sms/whatsapp: 06-53295579
Mail: g.douw@pmenergie.nl

Benieuwd naar de concrete mogelijkheden 
voor úw vereniging?


