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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’. 
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Doet u mee aan aanbestedingen van Prorail, Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst of 

gemeentes en provincies dan heeft u mogelijk te maken met de CO₂ prestatieladder van 

SKAO. Dit certificaat zorgt niet alleen dat u uw aanbestedingen binnenhaalt, maar helpt 

ook duurzaamheid in uw bedrijfsvoering te verankeren. Op sommige aanbestedingen 

profiteert u zo van een virtuele korting tot 10% op uw aangeboden prijs.

EvenDimmen helpt u met het ontwikkelen van een simpel en toegankelijk stappenplan 

voor 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. Na afloop heeft u de beschikking over een door ons ontwikkeld 

systeem waarmee in de jaren erop het certificaat eenvoudig kan worden gecontinueerd. 

Het proces zorgt daarbij ook voor kostenbesparing door energiebesparing binnen het 

bedrijf. Wij zijn gespecialiceerd in energiebesparing en kunnen daarom voor u de

maatregelen aanwijzen die naast dat deze het energieverbruik en de CO2 uitstoot 

verminderen ook zeer kosteneffectief zijn.

Daarnaast leveren we u goedkope groene stroom die voldoet aan de 

door SKAO opgestelde eisen.



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.

Bent u bezig met de CO2 prestatieladder of staat u voor 
een andere duurzame uitdaging?

Neem dan contact op via info@evendimmen.nu
Of kijk op onze website voor meer informatie 
www.evendimmen.nu
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