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Workshop Energiemanagement
Op 29 april 2021 organiseert de Building G100 haar nieuwe workshop over energiemanagement. Deze eerste
editie is een pilot, waardoor deelname gratis zal zijn voor 18 Building G100 leden die zich als eerste
aanmelden. De workshop vindt plaats in Business Center Bisonspoor in Maarssen van 9.30 tot 16.30 uur en
documentatie/lunch is inbegrepen.
Doelgroep
De workshop richt zich op facilitair/technisch managers met een focus op techniek en die energiemanagement
in hun pakket hebben. We richten ons niet op energiecoördinatoren en duurzaamheidsmanagers die dit al 5
jaar doen.
Programma
09.00 uur

Ontvangst en registratie met koffie en thee

09.30 uur

Aanvang workshop energiemanagement [Martijn Beckers]
- Welkomstwoord door initiatiefnemer

09.40 uur

Energiemanagement [Ron Hendriks]
- Introductie van het thema en het doel van de dag

10.00 uur

Wet & Regelgeving [Pieter Metz]
- Korte doorkijk van alle wet- & regelgeving rondom klimaat en energie

10.30 uur

Hoe organiseer ik integraal energiemanagement? [Pieter Metz]
- Het belang van het proces & organisatie
- Verkorte energiemanagementscan
- Inzicht in de onderdelen die van belang zijn

11.00 uur

Werkopdracht 1 - Energiemanagement [Pieter Metz]
- Kandidaten bevragen elkaar aan de hand van thema’s
- We brengen jouw situatie binnen jouw organisatie in kaart
- Presentatie eindresultaten aan de groep

12:00 uur

Gezamenlijke aanpak Energiemanagement [Pieter Metz]
- Delen uitkomsten over energiemanagement
- Presentatie eindresultaten aan de groep

12:45 uur

Lunch

13:30 uur

Maatregelenmanagement [Frank Visscher]
- Welke energiebesparende maatregelen zijn er te nemen?
- Hoe stel je goed vast om dit in de juiste volgorde te organiseren?
- Energiebesparende maatregel rondom inzet van slimme aansturing
Werkopdracht 2 - Maatregelen [Frank Visscher]
- Hoe kan maatregelenmanagement helpen bij de integraal energiemanagement?
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15:00 uur

Energie besparen met data [Ron Hendriks]
- Kennismaking met de mogelijkheden van monitoring en de analyse van energiedata
- Leer verbruikspatronen herkennen en krijgen inzicht in het energieverbruik
- Energieverspilling beperken en energie besparen
- De recente EMS/EBS wetgeving en de informatieplicht energiebesparing (2019)
Werkopdracht 3 – interpreteren van Energiedata [Ron Hendriks]
- Oefeningen en praktijkvoorbeelden
- Krijg inzicht in hoe je op eenvoudige wijze energieverspilling kan voorkomen

16.00 uur

Wrap-up workshop [Allen]
- Samenvatting en de roadmap voor jouw organisatie

16.30 uur

Afsluiting

Trainers
Gezamenlijk met Van Beek hebben zullen onderstaande heren de workshop verzorgen:

RON HENDRIKS
Energie leggen in het echt
besparen en verduurzamen.
Daadwerkelijk toegevoegde
waarde leveren en altijd
gericht op duurzame
langetermijnrelaties. Vanuit
inzicht, inspiratie en plezier
wil ik mensen bewegen naar
zelfbewust duurzaam gedrag.
“Grip op Energie” in al haar
aspecten.

FRANK VISSCHER
Ik ben een generalist. Niet
vast gebeiteld binnen één
markt of vakgebied, maar wel
vaak in een technische
richting met een sterke focus
op de markt en klant. Het
komen tot de essentie van
zaken, het bewaken van
hoofdlijnen én snel begrijpen
van situaties is daarin een
kerncompetentie.

PIETER METZ
Duurzaamheid en
energiebesparing integreren
in de praktijk van alledag. Dat
is mijn passie. Succesvol
energie besparen is géén
toeval, maar vraagt
competenties om vanuit de
inhoud de organisatie van de
klant te begrijpen en hier op
het juiste moment op in te
spelen.

Aanmelden
Wil je aanwezig zijn bij deze workshop, meld je dan eenvoudig aan via de NetwerkApp. Wees er snel bij, want
alleen de eerste 18 personen krijgen gratis entree.
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