Onze inspanning
bespaart ú energie

Even
Dimmen

EvenDimmen is een adviesbureau gespecialiseerd in
duurzame vraagstukken. Vanwege de uiteenlopende
achtergronden van onze adviseurs is EvenDimmen in
staat een passend antwoord te geven op een breed scala
aan duurzame vraagstukken. Opdrachtgevers variëren
dan ook van bestaande reeds gevestigde bedrijven die
voor een specifieke duurzame uitdaging staan, op zoek
naar een binnen het bedrijf passende oplossing, tot
startende bedrijven of afdelingen met de intentie om
duurzaamheid te integreren in bedrijfsprocessen.
Het uitgangspunt is daarbij: ‘een toename in
duurzaamheid zonder in te leveren op comfort’.

Energiebesparing
De adviezen van EvenDimmen zijn gebaseerd op het DIM-model.
Dit houdt kort gezegd in dat ons advies zich richt op de Directe
aanpassingen, Investeringsmogelijkheden en Mentaliteitsveranderingen.
Uit onze ervaring met duurzame vraagstukken blijken dit de drie
belangrijkste onderdelen te zijn van een duurzamere organisatie.
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Voordeliger energiecontract
Heeft u een hoge energierekening? Zelfs als u overstapt naar groene
stroom bent u vaak veel minder kwijt dan nu het geval is.
Wij kunnen heel eenvoudig uw energiecontract omzetten waardoor
u op jaarbasis duizenden euro’s kunt besparen.

Energiemonitoring
Meten is weten. Met ons energiemonitoringssysteem heeft u de
mogelijkheid om de gegevens van meerdere elektriciteits-, gasen watermeters overzichtelijk te krijgen. Door dit monitoringssysteem in combinatie met actieve management van onze kant
is het mogelijk om 10% tot 15% energie te besparen.
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CO2 prestatieladder
EvenDimmen begeleidt bedrijven bij het behalen van een
hoger niveau op de CO2-prestatieladder. Dit omvat onder
andere het uitvoeren van een energiescan en footprintanalyse
en het assisteren bij keten- en sectorinitiatieven.
De begeleiding kan variëren van advies tot complete ontzorging, uiteraard in overleg met de opdrachtgever. Na afloop heeft
deze de beschikking over een door ons ontwikkeld systeem
waarmee in de jaren erop het certificaat eenvoudig kan
worden gecontinueerd.

MVO prestatieladder
Eén van de grote uitdagingen rondom duurzaamheidsvraagstukken
is het inzichtelijk maken van het niveau van verschillende aspecten
van duurzaamheid. De MVO prestatieladder levert een goede basis
om dit binnen een bedrijf te doen. Als aanvulling hierop leveren wij
het maatadvies waarmee u actief kunt werken aan uw huidige en
toekomstige duurzaamheidsprestaties van uw bedrijf.
BREEAM Quickscan duurzame gebiedsontwikkeling
Op basis van BREEAM-NL gebiedsontwikkeling hebben we vanuit
EvenDimmen een quickscan ontwikkeld om efficient en voordelig de
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duurzaamheidsprestaties en de realistische duurzaamheidsambities te
bepalen binnen lopende en geplande gebiedsontwikkeling. De scan
kan worden gebruikt als een doeltreffende risico-analyse tool voor
duurzaamheidscriteria tegen aanzienlijk lagere kosten dan met
bestaande scans.

Wat

Even
Dimmen
Doet

Colleges energiebewustzijn middelbare scholen
Wij geven graag onze kennis door. EvenDimmen geeft
les in energiebewustzijn op middelbare scholen. Deze
lessen, die een sterk interactief karakter hebben, hebben
als doel om leerlingen bewust te maken met de invloed
van het mondiale maar ook het individuele energieverbruik. Zo worden ze zelf een volleerd “DIM-adviseur”
door het maken van hun eigen footprint analyse, het
berekenen van hun eigen energieverbruik, het nadenken
over het verduurzamen van een compleet land en het
bekijken van de energiebesparingsmogelijkheden
binnen de school.
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Contact

Het advies van EvenDimmen is helder, realistisch en
betaalbaar. Iedere organisatie heeft specifieke duurzame
vraagstukken, EvenDimmen heeft de expertise om hier
het juiste antwoord op te geven.

Staat u voor een duurzame uitdaging en wilt u weten wat
EvenDimmen voor u kan betekenen?
Neem dan contact op via info@evendimmen.nu
Of kijk op onze website voor meer informatie

www.evendimmen.nu

