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Training Energieadvies
Het behalen van resultaten
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Training Energieadvies
Het belang van energiebesparing in de gebouwde
omgeving blijft toenemen. De eisen vanuit wetgeving
worden strenger en de wet wordt ook meer gehandhaafd. Hierdoor is energieadvies ook steeds vaker
een gevraagde en benodigde dienst. Daarbij is het
van belang dat het energieadvies resultaat- en
doelgericht is en tot actie aanzet.
In deze training word je bekend met de energieadvies
methodiek van EnergiePartners. Deze is gericht op activatie
van de ondernemer en het behalen van resultaten. Deze
methodiek combineert zowel inhoudelijke als sociale as
pecten om ondernemers te helpen met energiebesparing.

Benodigde vaardigheden energieadviseur:
•

Rekenvaardigheden.

•

Schrijfvaardigheden.

• 	Adviesvaardigheden.
Overtuigen – Luisteren – Je verplaatsen in de klant
• 	Structuurvaardigheden.
Keuzes maken, hoofd- van bijzaken kunnen
onderscheiden – Dingen afronden – Overzicht houden
•

Analytische vaardigheden.

Benodigde kennis energieadviseur:
• 	Basiskennis energie.
•

Kennis wetgeving Nederland.

Leerdoel / resultaat
Deelnemers hebben na het afronden van
de training kennis van de methodiek die
EnergiePartners hanteert om een energie
advies te geven. Zij hebben dit ook toe
gepast op een praktijkvoorbeeld.
Na afloop kunnen deelnemers:
	Inhoudelijk een energieadvies opstellen
Het advies logisch opbouwen

Inhoud
De training is opgebouwd uit de volgende
onderdelen:
1 	Uitleg diverse stroom- en gasaansluitingen, zowel kleinverbruik (KV)
als grootverbruik (GV)
2 Belangrijkste factuurcontrole acties

	De verschillende acties duidelijk
verwoorden

3	Belangrijkste acties thema’s verlichting,
verwarming, ventilatie, isolatie en koeling

	De ondernemer aanzetten tot actie
middels een adviesgesprek

4 Verwoording
5 Adviesgesprek
6 Toepassing op case

Doelgroep
Deze training in energieadvies 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.

Praktische Informatie
Deze training duurt in totaal zo’n 20 uur, verdeeld over
meerdere dagen en momenten.
Het betreft een individuele training en kost € 3975,-.
Docenten
De training wordt verzorgd door een senior adviseur
van EnergiePartners.

