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VEMW Benchmark Inkoop Energie  
 

Zou u ook graag eens uw inkoopprijzen van energie met die van anderen willen 
vergelijken? Dat kan. VEMW organiseert ieder jaar de “Benchmark Inkoop Energie” 
voor grootverbruikers1 van elektriciteit en gas. De Benchmark vergelijkt 
inkoopprijzen, gevolgde inkoop- en prijsstrategieën en uw prijzen voor de 
vergroening van uw inkoop. Met de uitkomsten van de Benchmark krijgt u een 
goed beeld van uw inkooppositie. Bovendien biedt de Benchmark Inkoop Energie u 
veel informatie die bij de beoordeling van uw inkoop –of prijsstrategie van pas 
komt. 

 

 

Benchmarken 
Benchmarking is niet een eenmalig iets. Bench- 

marken is een gestructureerd leerproces om te leren 

van anderen met als doel uw eigen inkoopprestaties 

te verbeteren. Door jaarlijks mee te doen, worden 

uw resultaten over de langere termijn steeds 

inzichtelijker. De Benchmark Inkoop Energie is 

daarom een essentieel en onmisbaar instrument om 

uw inkoopprestaties te evalueren en te verbeteren.  

 

 

Prijzen: ‘appels-met-appels’ vergelijken 
Met de Benchmark Inkoop Energie spiegelt u uw eigen inkoopprestatie aan die van andere afnemers 

met een vergelijkbaar afnameprofiel. Immers niet het volume is maatgevend 

voor de prijs (de prijs per hoeveelheid komt primair op energiebeurzen tot 

stand) maar wél de trend en de voorspelbaarheid van uw afname. De 

Benchmark Inkoop Energie van VEMW vergelijkt prijzen op basis van het 

afnameprofiel uitgedrukt in een bedrijfstijd. Zo bent u ervan verzekerd dat er 

‘appels-met-appels’ worden vergeleken.  

 

 

Prijzen 
In de Benchmark Inkoop Energie worden 

leveringsprijzen van de inkoop van elektriciteit en 

gas vergeleken én de manier waarop de prijs tot 

stand is gekomen. De leveringsprijzen van alle 

deelnemers worden anoniem in een grafiek geplot 

                                                           
1 Grootverbruiker: een aansluiting groter dan 3x80 Ampère  of 40m3/uur (G25) 
 

Cor van Rijnbach, Technisch Manager van het Albert 

Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht: “Het juiste moment 

van ‘clicken’, energie inkopen, is best lastig. De VEMW 

Benchmark Inkoop Energie is voor ons enorm 

waardevol om inzicht te krijgen in onze inkoopprestaties 

ten opzichte van andere partijen. Daar leer je van. De 

duidelijke rapportage gebruik ik niet alleen om ons team 

te informeren, maar ook om onze tussenpersoon te 

beoordelen. Elk lid van VEMW zou moeten deelnemen.” 
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waarin tevens gemiddelden, minima en maxima worden getoond. In diverse 

grafische weergaven worden uw resultaten getoond en kunt eenvoudig zien hoe 

u heeft gepresteerd ten opzichte van alle andere en vergelijkbare 

energiegebruikers.  

Uw leveringsprijs kan op verschillende manieren tot stand komen. U kunt het 

volume bijvoorbeeld in één keer vooruit kopen of juist gespreid. Ver vooruit 

kopen of juist kort? Wat hebben anderen gedaan en wat zijn de resultaten? De 

antwoorden op deze vragen bieden u veel inzicht en mogelijkheden voor 

verbetering. 

 

 

 

Inkoopstrategie 
Er zijn talloze methodes om de groothandelsmarkt 

te betreden. Veel bedrijven kiezen ervoor met een 

leverancier van energie zaken te doen. De 

leverancier koopt dan uw energie in op de 

groothandelsmarkt. Maar niet alleen via een 

energieleverancier kunt u de groothandelsmarkt 

betreden. Andere methodes zijn bijvoorbeeld zelf 

op de groothandelsmarkt actief te zijn door lid te 

worden van een energiebeurs. Inkoopcollectieven, 

samen met een broker of combinaties van 

methodes komen ook voor. Met de uitkomsten van 

de Benchmark Inkoop Energie kunt u de resultaten 

van de verschillende inkoopstrategieën vergelijken. 

 

 

Duurzaam 
Het verduurzamen of vergroenen van de inkoop van elektriciteit en gas is voor veel bedrijven een  

belangrijk speerpunt van het beleid. Er is keuze uit de bronnen wind, zon, water en biomassa. Welke 

keuze heeft u gemaakt en welke prijs heeft u betaald voor de “Garanties van Oorsprong” 

of “Vertogas”? In de Benchmark Inkoop Energie worden de gemiddelde prijzen en 

bronnen gepresenteerd en kunt u in één oogopslag uw resultaat vergelijken met die van 

andere grootverbruikers. 

 

 

 

Informatie of deelnemen? 
VEMW organiseert de Benchmark Inkoop Energie ieder jaar exclusief voor leden van VEMW. Alle 

leden ontvangen in het eerste kwartaal een uitnodiging met instructie voor deelname. Medio juni 

ontvangen alle deelnemers een geanonimiseerde rapportage waarin de uitkomsten helder en 

overzichtelijk  worden gepresenteerd.  

 

Wilt u meer weten of wilt u ook deelnemen aan de Benchmark Inkoop Energie van VEMW, neem dan 

contact op met Eric Picard. U kunt hem bereiken op het nummer 0348 484 351. 

De ‘VEMW-Benchmark  

Inkoop Energie’: 
 

 Uniek in Nederland voor de zakelijke 

elektriciteits- en gasafnemer 

 Inzicht in het resultaat van uw inkoop  

 Overzichtelijke en anonieme rapportage ter 

onderbouwing van de jaarrapportage aan uw 

(inter)nationale directie 

 Waardevolle ondersteuning voor de evaluatie 

van uw inkoop- of prijsstrategie 

 Effectief controlemiddel voor de prestaties van 

uw externe inkoopadviseur 

 Betrouwbare prestatie-indicator voor uw 

inkoopprestatiemeting 

 


