
3  Incompany cursussen

3 Verduurzamen gebouwen

Voor: facility manager, hoofd technische dienst, inkoper, 

financieel directeur, vastgoedmanager, hoofd vastgoed, 

hoofd huisvesting, beleidsmedewerker vastgoed, energie

coördinator, milieucoördinator, MVOcoördinator.

Haal kennis over
energie in huis



7 voordelen van energiezuinige 
gebouwen
 
1. Lage energierekening
2. Comfortabel binnenklimaat
3. Tevreden en productieve gebruikers
4. Positieve uitstraling naar de markt
5. Waardevast
6. Voldoen aan wetgeving
7. Exploitatierisico’s verlaagd

In vrijwel alle gebouwen is nog energie te besparen. Ook 

energie-opwekking rond eigen vastgoed is vaak mogelijk. 

Daarnaast moeten alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. 

Wettelijke eisen (o.a. label C), maatschappelijke druk en toekomst-
bestendig financieel beleid vragen nu al om het vergroenen van 
bestaand vastgoed. 

EnergieOpleidingen helpt uw organisatie om de kennis in huis te 
halen voor het stapsgewijs verbeteren van de energieprestatie van 
gebouwen.

De noodzaak van 
energie-efficiëntie



Ons cursusaanbod is afgestemd  
op deze disciplines. 
 
Uw medewerkers leren:
3  Termen en begrippen. Leer de taal spreken van 

installateurs, adviseurs en leveranciers. 
3  Rekenmodellen en KPI’s. Leer projecten en offertes 

te beoordelen.
3  Planning, samenwerking en monitoring. Leer 

zelfstandig projecten op te zetten en te begeleiden.

Meerdere disciplines
Verduurzamen van vastgoed vraagt om een integrale benadering.  
Daarbij zijn meerdere afdelingen betrokken, bijvoorbeeld:

3  Vastgoedmanagement
3  Facilitaire zaken
3  Gebouwbeheer
3  Technische dienst
3  Finance
3  Inkoop
3  MVO-afdeling



Vergroenen levert geld op
Gebouwen gebruiken vaak meer 
energie dan nodig. ECN becijferde een 
gemiddeld besparingspotentieel voor 
gebouwen van ruim 30%. Alleen al 
energiemonitoring levert 3 tot 5% op. 
Energiebesparing betekent dus lagere 
kosten. Omdat dit kostenvoordeel 
jaarlijks terugkomt, ontstaat financiële 
ruimte voor besparende maatregelen. 

Trainers
Onze trainers zijn experts in hun 
vakgebied. Per onderwerp zoeken we 
de beste mensen.  EnergieOpleidingen 
begeleidt de trainers en verzorgt 
indien nodig didactische bijscholing. 

De trainers worden gebriefd n.a.v. de 
intake en bereiden zich navenant voor. 

Materiaal
De trainers passen hun cursus-
sheets aan op de situatie van de 
opdrachtgever en leggen deze voor 
aan de opdrachtgever. 

Na akkoord worden de sheets 
afgedrukt, gebundeld en toege stuurd 
aan de opdrachtgever.



Combineer
Modules
Onderstaande cursussen zijn separaat of in combinatie te 
organiseren: 

Energieprestatie
In kaart brengen van energiebalans 

 Energiemonitoring 
Meten van besparingseffecten

LED 
Inzicht in toepassingen en opzetten businesscase 

 Zonne-energie 
Opzetten businesscase 

Binnenklimaat 
Optimaliseren van temperatuur, licht, lucht, geluid

Energieprestatiecontracten
Financieren en uitbesteden installaties (ESCo)

Energie-inkoop 
Goedkoper en groener inkopen

WKO 
Opzetten prestatiegerichte exploitatie



Neem contact op voor de mogelijkheden 
Wilt u meer weten over incompany-cursussen voor  

uw medewerkers, neem dan contact op met cursuscoördinator  
Sacha van Drunen - 085 4010449 - service@energieopleidingen.nl.

Of kijk op www.energieopleidingen.nl.

* De minimale groepsgrootte is 4 personen. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

De voordelen van incompany 
Een incompany-cursus wordt gegeven op elke gewenste locatie, 
op de wijze die voor u en uw collega’s het beste uitkomt. Een 
incompany-cursus biedt de volgende voordelen:
1.  U bepaalt in overleg met ons de optimale samenstelling van 

de groep*
2.  U kunt vragen en cases vanuit de eigen organisatie inbrengen
3.  De inhoud van de training is toepasbaar op de eigen 

werksituatie
4.  De deelnemers ondersteunen elkaar in het toepassen van het 

geleerde
5.  Het gezamenlijk volgen van een training heeft een 

opbouwend effect op het team
6.  U bespaart op reistijd en reiskosten voor de deelnemers
7.  U bespaart op inschrijvingskosten

Stappenplan
Om de cursus goed af te stemmen op de wensen van de   
organisatie bespreken we vooraf telefonisch het volgende:
3  Functie en kennisniveau van de deelnemers
3  Samenstelling van de groep
3  Informatiebehoefte van de deelnemers
3  Situatie en uitdagingen van de organisatie
3  Data, tijden en locaties voor de cursus

De organisatie van EnergieOpleidingen neemt u de rest uit 
handen.


