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Training Intake
Met de juiste gegevens een op maat gemaakt advies
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Training Intake
Bij het geven van een energieadvies komt niet alleen
inhoudelijke energie en natuurkundige kennis kijken.
Ook het verkrijgen van de juiste informatie is een kunst.
Als de juiste intake methodiek wordt gehanteerd, is het
verzamelen van de benodigde gebouw gebonden en
administratieve gegevens gemakkelijk. Hierdoor kan de
energieadviseur meteen na een intake een volledig op
maat gemaakt advies geven.
In deze training word je bekend met de werkwijze van
EnergiePartners om zo efficiënt mogelijk de juiste
gegevens te verkrijgen om een op maat gemaakt advies
te maken, waar ondernemers mee aan de slag gaan.

Doelgroep
Deze training in het uitvoeren van een intake is bedoeld
voor professionals werkzaam bij adviesbureaus,
collectieven, opdrachtgevers of overheid die met de
Energieplanner 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
de training de kennis en vaardigheden om
een intake uit te voeren en hierin de juiste
gegevens te verkrijgen om een op maat
gemaakt advies te geven. Zij hebben dit
ook toegepast op een praktijkvoorbeeld.

De training is opgebouwd uit de volgende
onderdelen:

Na afloop kunnen deelnemers:
	De juiste administratieve gegevens
verkrijgen
	Zo efficiënt mogelijk een gebouw
doorlopen
	Een compleet beeld van alle
verbruikers verkrijgen, of zich een
beeld vormen van de meetinrichtingen
stroom, gas en stadsverwarming.
(indien van toepassing)
	Een compleet beeld van de
meetinrichtingen stroom, gas en
stadsverwarming
	Besparingsmogelijkheden identificeren

1 Verlichting
2 Verwarming
3 Ventilatie
4 Isolatie
5 Overige verbruikers

Praktische Informatie
De training duurt 4 uur. Het maximum aantal deelnemers
is 4 personen. De kosten bedragen € 495,- p.p., inclusief
opnameformat.
Docenten
De training wordt verzorgd door een professional van
EnergiePartners.

