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1. INFORMATIE OVER ENCON
Encon is marktleider als onafhankelijk bureau gespecialiseerd in creatieve en vernieuwende oplossingen voor
energiebesparingen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor industriële bedrijven.
Omwille van stijgende energieprijzen en strengere milieunormen worden industriële bedrijven gedwongen om
energie efficiënter te gebruiken of om hernieuwbare energie te produceren. Om die reden helpt Encon
bedrijven om:
1. technische installaties te laten voldoen aan de geldende wetgeving
2. energiekosten efficiënt te managen
3. duurzaamheid te borgen op lange termijn
Binnen deze projecten voert Encon de projecten van A tot Z uit, dus van studie tot en met de effectieve
realisatie, zodat de resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Encon kan ook instaan voor de financiering van haar projecten, waarbij het mogelijk is dat industriële bedrijven
onmiddellijk geld verdienen aan energiebesparende maatregelen zonder dat ze zelf moeten investeren.
Op 17 jaar tijd heeft Encon meer dan 260.000.000 € bespaard bij haar klanten met een equivalent van
1.100.000 ton CO2. Encon heeft diverse vestigingen in België, Nederland en Uruguay. Encon werkt
voornamelijk voor bedrijven zoals Heinz, IKEA, Total, Vaessen Industries en H. Essers en dit zowel in België
als in de rest van Europa.

2. OVERZICHT SEMINARIES
2.1.

INHOUD

Encon is voorloper in de markt inzake creatieve en vernieuwende oplossingen rond energiebesparingen,
hernieuwbare energie en duurzaamheid. Om die reden wordt Encon ook veelvuldig gevraagd voor seminaries
rond deze thema’s. De feedback en scores van de deelnemers op de diverse thema’s zijn steeds hoog tot zeer
hoog. De combinatie tussen theorie en praktijk wordt erg geapprecieerd in de markt.
De thema’s waar Encon een seminarie kan geven zijn de volgende:
-

Trends en visie op energie voor bedrijven (duur: 45 min);
Infinity - concept van één van de duurzaamste gebouwen in Europa + case study (duur: 1 uur);
Energiebesparingen in de praktijk met case studies (duur: 1 uur en kan uitgebreid worden tot 4
uur);
Hernieuwbare energie in de praktijk met case studies (duur: 1 uur en kan uitgebreid worden tot 2,5
uur);
Hoe werkt de energiemarkt? (duur: 1 uur);
Energiebeleid Europa, België & Vlaanderen (duur: 1 uur);
Green building rating systems – duurzaamheidscertificaten BREEAM & LEED (duur: 1,5 uur);
Duurzame bedrijventerreinen van de toekomst (duur: 1 uur);
ISO 50001 en energiezorg + case study (duur: 1,5 uur);
Circulaire economie (duur: 1,5 uur);
EBO methodologie - opmaak energieplan + energiebeheersmaatregelen (duur: 45 min);
ESCO’s in de praktijk + case study (duur: 45 min);
Energiemonitoring in de industrie + case study (duur: 1 uur);
Energiebesparingen op processen – methodologie + case study (duur: 1 uur);
Energiebesparingen in kantoren (duur: 1 uur);
Thema’s (duurtijd per thema: 30 min – 1uur):
o Kostenbesparingen door windenergie + case study;
o Kostenbesparingen door zonne-energie + case study;
o Kostenbesparingen door WKK + case study;
o Energiebesparingen door relighting + case study;
o Energiebesparingen in het domein perslucht + case study;
o Energiebesparingen in het domein koeling + case study;
o Energiebesparingen in het domein HVAC + case study;
o Energiebesparingen in het domein verwarming + case study;
o Energiebesparingen door ENO-gedragsenergiescan en medewerkersbetrokkenheid+ case
study;
o Energiebesparingen door quick wins + case study.
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Er kan steeds een thema op maat gemaakt worden, indien dat gewenst is. Alle seminaries zijn inhoudelijk en
zijn geen commerciële presentaties. De seminaries worden periodiek geüpdatet met actuele informatie,
waardoor het mogelijk is dat hetzelfde thema over meerdere jaren kan herhaald worden.

2.2.

DOELGROEP

De doelgroep waar Encon in de meeste gevallen voor spreekt zijn de volgende:
-

Ondernemers;
Bedrijfsleiders en CEO’s;
Management;
Milieuverantwoordelijke;
HSE managers;
Energiemanagers.

2.3.

SFEERBEELDEN VAN UITGEVOERDE SESSIES
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2.4.

SPREKERS

De sessies worden steeds gepresenteerd door het management, Business unit managers of experts van
Encon:

2.5.

LOCATIE

De locatie kan op diverse locaties plaatsvinden:
-

bij een bedrijf, waar het desbetreffend thema eventueel van toepassing is. Hierbij kan het thema
zowel theoretisch als praktisch toegelicht worden.
In het nieuwe kantoor Infinity van Encon (auditorium ter beschikking tot 80 personen)
Hotel of seminarieruimte

2.6.

ERKEND DIENSTVERLENER

Encon is een erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille geregistreerd onder de nummer: DV.O212006

2.7.

MEER INFORMATIE?

Informatie kan aangevraagd worden bij:
Lorien Bielen
Kieleberg 41
3740 Bilzen
Tel: +32 (0)89.41.08.20
Gsm: +32 (0)471.48.29.85
lorien.bielen@encon.be
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