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Training Data Analyse
Maximaal resultaat uit meetdata

Smart Business Park - Kanaalweg 16G Gebouw A4 | 3526 KL Utrecht
+31 (0)30 207 40 70 | info@energiepartners.com | www.energiepartners.com

Training Data Analyse
Steeds meer bedrijven hebben inzicht in hun
energieverbruiksgegevens door de aanwezigheid
van een slimme meter. Het installeren van een
slimme meter alleen heeft echter niet direct invloed
op het energieverbruik. De meetdata moeten worden
geanalyseerd om energiebesparingsmogelijkheden
te identificeren.
In deze training word je bekend met de werkwijze van
EnergiePartners om het maximale resultaat uit de
meetdata te halen, voor een op maat gemaakt advies
waar ondernemers mee aan de slag gaan.

Doelgroep
Deze training in meetdata analyse is bedoeld voor
professionals werkzaam bij energieadviesbureaus,
inkoopcollectieven en overheid die met de Energie
planner aan de slag (willen) gaan.
Achtergrond
Een training in het gebruik van de Energieplanner en
ervaring met gebouw gebonden energievraagstukken is
nuttig en aanbevolen, maar niet verplicht. Basale rekenvaardigheden en communicatieve vaardigheden zijn
onontbeerlijk.

Leerdoel / resultaat

Inhoud

Deelnemers hebben na het afronden van
deze training kennis van de slimme meter
gegevens van gebouwen. Zij zijn in staat
om deze gegevens te analyseren en om te
zetten in waardevolle adviezen en acties
voor ondernemers. Zij hebben dit ook toe
gepast op een praktijkvoorbeeld.

De training is opgebouwd uit de volgende
onderdelen:

Na afloop kunnen deelnemers:

5 Berekeningen

	Patronen herkennen in zowel
stroom- als gasdata

6 Besparingsmogelijkheden

	Meetdata koppelen aan bedrijfsgegevens

1 De slimme meter
2 Verschil KV en GV
3 Bedrijfsgegevens
4 Patronen, periodes en kwantificering

7 Toepassing op case
8 Toets

 erbruiken en besparingen kwantifi
V
ceren over verschillende periodes
	Berekeningen uitvoeren aan de hand
van de meetdata
 esparingsmogelijkheden identificeren
B
aan de hand van de meetdata en
op basis hiervan concrete adviezen
opstellen

Praktische Informatie
De training duurt 4 uur. Het maximum aantal deelnemers
is 6 personen.
De kosten bedragen € 795,- p.p..
Docenten
De training wordt verzorgd door een senior adviseur
van EnergiePartners.

