
 

 

 
 
 
 
Inleiding 
In tijden waarin het financieel economisch minder goed gaat, staat kostenverlaging hoog op de 
agenda. In de vele scenario’s die daarbij worden gepresenteerd komt het onderwerp 
energie(kosten)besparing steeds vaker voor. Want naast de duurzaamheids- en milieudoelstellingen 
levert energiebesparing ook gewoon geld op. 
 
Onderwerpen 

• Energiebeheer, hoe moet dat? 
 Wat komt er allemaal kijken bij energiebesparing? Wat moet er gedaan worden? Hoe? Door wie? 

Wanneer? Welke Wet- en regelgeving is er? Hoe krijg ik commitment van de directie? 

• Energiecontracten en facturen. 
 U betaalt te veel of krijgt te weinig. 

• Het belang van energiemonitoring? 
 Hoe en wat moet ik monitoren? Aan wie te rapporteren? Hoe laat ik kostenverlaging zien? 
 
Resultaat 
Aan het einde van de middag zijn uw vragen beantwoord en kunt u aan de slag met het verlagen van 
de energiekosten. Na afloop van deze workshop ontvangt u een certificaat. Indien u behoefte hebt aan 
meer verdieping over de onderwerpen, dan kunt u de cursus Energiebeheer volgen. 
 
Voor wie 
Deze workshop is bedoeld voor hoofd facilitaire dienst, energiecoördinator, inkoper en 
gebouwbeheerder, die praktische tips willen ontvangen op welke wijze energie-/kostenbesparingen 
kunnen worden gerealiseerd.  
 
Tijdsduur 
1 dagdeel van 13.30 – 17.00 uur. 
 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en actuele artikelen over energiebeheer. 
 
Locatie 
De workshop wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. Doorgang 
kan alleen plaatsvinden bij een minimale deelname van 2 personen. Op verzoek is het ook mogelijk 
de workshop in-company te verzorgen. Hierbij geldt een minimale deelname van 4 personen. 
 
Kosten 
Deelname aan deze workshop bedraagt € 350,- p.p. exclusief BTW. 
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te 
brengen. 
 
Deelname 
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-consultancy.nl) of bellen (073 – 6412722). 
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-consultancy.nl. 

Introductie Energiebeheer 


