Facilicom ontvangt investeringsaftrek voor
verbeteren binnenklimaat met ionisatie
Sinds kort bevatten de twee luchtbehandelingskasten op het dak van het vijftien verdiepingen tellende
hoofdkantoor van Facilicom Group in Schiedam geavanceerde ionisatiemodules. Die garanderen niet alleen
een optimaal binnenklimaat, maar zorgen ook nog eens voor een flinke energiebesparing. Facilicom is het
eerste bedrijf in Nederland dat hiervoor een investeringsaftrek kreeg.
‘Een gezond binnenklimaat is ontzettend belangrijk’, zegt Jeroen Posthumus, directeur Benelux van Ionair,
die de installatie leverde. ‘Mensen zijn je grootste kapitaal in een gebouw. Een goede luchtkwaliteit verlaagt
de kans op ziekteverzuim, de medewerkers voelen zich prettiger en dat bevordert de sfeer en hun
productiviteit.’

Zuiver, hygiënisch en gezond
Posthumus legt in het kort uit hoe ionisatie werkt: ‘Ionisatie maakt lucht zelfzuiverend. Zuurstofionen
komen van nature in de buitenlucht voor. In de bergen is de concentratie het hoogst en in stedelijke gebieden
vaak laag. De laatst overgebleven ionen in onze interieurs eindigen doorgaans in de luchtfilters van
ventilatiesystemen. Daardoor is het zelfzuiverend vermogen ervan verdwenen. Wij voegen ionen weer toe.
Want ionen breken door het hele gebouw vluchtige organische stoffen en geuren af, verminderen de
hoeveelheid fijnstof en elimineren bacteriën, schimmels en virussen. De lucht in het gebouw wordt daardoor
zuiver, hygiënisch en gezonder. Ongeveer de helft van de vervuiling nemen we weg.’

Subsidie
Vanaf nu profiteren de medewerkers op het Facilicom-hoofdkantoor van een zuivere lucht. Directeur van
Facilicom Energiemanagement Joost Ploos van Amstel is daar erg content mee. Maar hij is ook blij dat
Faciliom de eerste partij is in Nederland die voor dit project een investeringsaftrek – twintig procent! – wist
binnen te slepen. ‘Veel subsidies staan vast, maar als je de subsidieverstrekker – in dit geval de Rijksdienst
voor ondernemend Nederland (RVO) – weet te overtuigen van een goede business case, is er vaak meer
mogelijk. Wij konden, naast het verbeteren van het binnenklimaat, ook aantonen dat we een
energiebesparing realiseren van dertig procent op onze klimaatgerelateerde energie. Dat komt doordat we nu
minder buitenlucht hoeven aan te trekken, te verwarmen, te koelen en af te voeren.’

Klimaatprogramma op orde
Ploos van Amstel leerde Ionair – een van oorsprong Zwitsers bedrijf – ongeveer vijf jaar geleden kennen. ‘Ik
was toen al onder de indruk van de gebruikte technologie. Alleen pasten ze die vooral toe buiten Europa’.
Posthumus vult aan: ‘Klopt. In 1993 begonnen we met Airport Zürich in Zwitserland. Dat bleek zo’n goede
referentie dat we werden gevraagd voor duizenden luchtzuiveringsprojecten over de hele wereld. Een paar
jaar geleden hebben we onze strategie gewijzigd en ons ook op de Benelux gericht. Met succes.’ Ploos van

Amstel: ‘Onze eerste samenwerking kwam tot stand bij de Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Zij zochten een
partij die kon helpen om het klimaatprogramma op orde te brengen. Dat hebben we met succes volbracht.’

Sensoren
Hoe ouder het gebouw, hoe meer er doorgaans te besparen valt. ‘Facilicom heeft al een behoorlijk duurzaam
hoofdgebouw’, vertelt Ploos van Amstel. ‘Het pand is nagenoeg gasloos en we hebben een eigen
warmtekoude-opslag. Toch is de besparing op de klimaatgerelateerde kosten, dankzij het Ionair-systeem,
nog dertig procent. De terugverdientijd is iets meer dan vijf jaar. Ook niet onbelangrijk: plaatsing kost
slechts een beperkt aantal uren en alles kan zonder hak- en breekwerk worden aangelegd.’ Vanuit de
hoofdzetel in Luzern worden de Ionair-systemen die in ongeveer achtduizend gebouwen zijn geplaatst,
gemonitord. Posthumus: ‘De ingebouwde ionisatiemodules bevatten allerlei sensoren die de installatie
vertellen hoe hard die moet werken. Om de twee seconden wordt de intensiteit aangepast. Je ziet
bijvoorbeeld een duidelijke piek als medewerkers rond negen uur het pand binnenkomen.’

Begeleiden bij energietransitie
Beide heren zijn ervan overtuigd dat deze techniek ook in Nederland een hoge vlucht gaat nemen.
Posthumus: ‘We zijn actief op de kantorenmarkt en in de onderwijs-, zorg en foodsector. We deden onder
andere projecten bij het VU medisch centrum in Amsterdam en gaan binnenkort aan de slag voor Unilever’s
Global Foods Innovation Center in Wageningen. Ik merk dat steeds meer klanten nu echt bezig zijn met
maatschappelijk verantwoord ondernemen en ervan doordrongen zijn dat er zoveel mogelijk voor duurzame
oplossingen moet worden gekozen. Dan is het een kwestie van de juiste marktpartijen bij elkaar brengen en
de krachten te bundelen. Zoals wij dat met Facilicom Energiemanagement doen. Zij beschikken over de
kennis, expertise en de nieuwste methodieken om bedrijven en instellingen te begeleiden bij hun
energietransitie.’
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