Workshop EnergieBeheerder
Breng de energiekosten in je bedrijf omlaag
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Jaarlijks gooit het MKB maar liefst €300 miljoen
weg door onnodige energieverspilling.
Elk bedrijf kan, ongeacht haar grootte, met eenvoudige maatregelen 10 tot 15%
op de energiekosten besparen. Deze structurele besparing leidt niet alleen tot
winst voor de onderneming maar draagt impliciet ook bij aan het terugdringen
van de uitstoot van broeikasgassen.
Maar wie komt er aan toe om het energieverbruik van het bedrijf met een frisse
blik in kaart te brengen? Wie ziet waar besparingskansen liggen en dus kosten
blijvend verlaagd kunnen worden? Wie geeft invulling aan een goed
energiebeheerplan?
Iemand die begrijpt dat grip op de energiekosten waardevol is, juist in deze tijd.
Iemand die misschien nog niet alle kennis heeft, maar wel beseft dat
energiebesparing steeds belangrijker wordt. Bent u zo iemand? Volg dan de
workshop Energiebeheerder.
In slechts drie uur tijd leert u planmatig te werken aan het verminderen van de
energiekosten. Doe mee, dan wordt u die medewerker die nog meer waarde
toevoegt aan de onderneming door van energiebesparing werk te maken. Dat is
niet alleen goed voor het bedrijf en de maatschappij maar ook voor uzelf want
door alsmaar stijgende energieprijzen zal het belang van goed energiebeheer,
en dus uw expertise, alleen maar toenemen. Driedubbele winst dus!
Voor wie?
• Werknemer of zelfstandige in het MKB
• Aﬃniteit met techniek, maar niet noodzakelijkerwijs technisch opgeleid
• Resultaatgerichte doorzetter
Wat we bieden
• Workshop van drie uur
• Werkboek
• Toegang tot online Energiecoach module
• Deelnamecertificaat
• Speciale introductieaanbieding: van €189,- voor €125,- !
Wanneer?
Najaar 2010. Voor data zie de agenda op: www.energiebeheerder.nl

De leergang Energiebeheerder stelt u in staat om op een laagdrempelige manier
in korte tijd energiekosten te besparen. De integrale leergang volgt een driestappen-plan:
Stap 1
Na inschrijving vult u de online Energiescan in zodat u een beeld krijgt hoeveel
energie uw bedrijf momenteel verbruikt en hoe dit zich verhoudt ten opzichte
van branchegenoten. De resultaten hiervan neemt u mee naar de workshop
zodat u alles wat u leert direct naar de energiehuishouding van uw bedrijf kan
vertalen.
Stap 2
De drie uur durende workshop geeft u de kennis en inzichten om concreet te
gaan werken aan een Energiebeheerplan. De workshop geeft antwoord op de
volgende vragen:
• Waarom is energiebeheer zinvol?
• Hoe brengt u het huidige energieverbruik en de besparingsmogelijkheden in
kaart?
• Welke technische oplossingen en manieren zijn er om energie te besparen?
• Hoe maakt u een kosten-baten analyse?
• Hoe realiseert u blijvende gedragsverandering en permanente aandacht
voor energiebeheer?
Tijdens de workshop tonen we ook een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden
van ondernemingen die u zijn voorgegaan en nu de vruchten plukken van goed
energiebeheer.
Stap 3
Na het volgen van de workshop heeft u de optie om ons online hulpmiddel
Energiecoach in te zetten. Deze interactieve webapplicatie helpt u het
energieverbruik op detailniveau inzichtelijk te maken en voortgang bij te
houden. Ook krijgt u gaandeweg het proces besparingstips die aansluiten bij uw
specifieke situatie. De combinatie van korte illustrerende video's, overzichtelijke
rapportages en bruikbare tips maken dit een waardevol hulpmiddel bij het
gestructureerd werken aan energiebesparing.
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De aandachtsgebieden van de workshop
• Verlichting
• Klimaatbeheersing
(luchtbehandeling, verwarming en koeling)
• ICT
• Wagenpark
Resultaat
Kwalificatie tot EnergieBeheerder, lagere energiekosten en bijdragen aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Kortom
Winst voor werknemer, onderneming en maatschappij

“Door de workshop heb ik toch weer een
aantal verrassende inzichten gekregen in de
maatregelen die we zelf kunnen nemen. Het
is allemaal niet moeilijk maar het helpt wel
als je er planmatig mee leert omgaan.”
Bert Goos
workshop deelnemer

Wie wij zijn
Deze workshop is ontwikkeld door icentials bv in samenwerking met het
Energiecentrum MKB (VNO-NCW, MKB Nederland) en FHKN (samenwerkingsverband van FNV Bondgenoten, De Unie, en CNV Dienstenbond op
het gebied van opleiding en examen).
Meer informatie en inschrijvingen
Voor meer informatie en inschrijvingen kijk op www.energiebeheerder.nl
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