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Nieuw:
VEMW-Seminars
Naast de u vertrouwde kennisbijeenkomsten van VEMW, zoals de
kennislunches, de ledendagen en de Basiscursus Elektriciteit&Gas’,
biedt VEMW haar leden nu ook ‘VEMW-Seminars’ aan. Dit zijn ledenbijeenkomsten waarin één complex onderwerp wordt behandeld.

VEMW-benchmark:
onafhankelijk inzicht in je
échte inkoopprestaties
De ‘VEMW Benchmark Inkoop Energie’
komt er weer aan. Inkoopmanager Gus
Gevaerts van Tronox Pigments (Botlek) doet
zeker weer mee. “De VEMW Benchmark
zegt écht iets over je inkoopprestaties. Als
inkoper kan je tevreden zijn dat je binnen je
budget bent gebleven, maar ik wil graag
weten hoe ik presteer ten opzichte van de
markt en onze concurrenten. Daarvoor is dit
een goed instrument. Tussen de hoogste en
laagste prestaties zit meer dan een factor
twee! Dat betekent voor ons een miljoenenverschil. Uit de resultaten volgt dat ik elk
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jaar onder de gemiddelde prijs heb ingekocht. Dat is niet alleen leuk voor mijn eigen
gevoel, maar ook zeer interessant voor mijn
bazen in Amerika. Ik gebruik deze gegevens dan ook voor mijn jaarlijkse rapportages aan hen. Elk VEMW-lid zou moeten
deelnemen, ook als deze via een consultant
inkoopt. Het is een goed controlemiddel
voor zijn prestaties.”

Het eerste VEMW-Seminar was op 12 oktober en ging over ‘Prijsvorming en Energiehandel’. Deze vond plaats bij energiebeurs
APX-Endex in Amsterdam. Na een introductie door Algemeen Directeur van VEMW,
Hans Grünfeld, gingen verschillende specialisten van APX-Endex in op de prijsvorming
van elektriciteit en gas op de markt en het
functioneren van de beurs van spot- en termijnproducten. Speciale aandacht was er
voor de betekenis van de beurs voor het
inkoopcontract van de aanwezige VEMWleden, omdat daarin vaak wordt gerefereerd
aan APX en/of Endex-prijsnoteringen. Ook
kwamen de verschillende mogelijkheden
om zelf, of via een tussenpersoon, op de
beurs te handelen aan bod. Concrete vragen als “hoe komt de prijs van elektriciteit en
gas tot stand?” en “welke rol spelen vraag
en aanbod?” kwamen aan bod. Tot slot vertelde een VEMW-lid haar ervaringen met
energiehandel op de beurs. De opkomst
voor dit eerste VEMW-Seminar was hoog.
Bijna veertig leden waren naar Amsterdam
afgereisd.
Voorjaar 2013 is er weer een VEMWSeminar. Dan gaat het over ‘Spanningskwaliteit en stroomonderbrekingen’.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Thessa de Ridder
0348 484 357 of tr@vemw.nl

Voor meer informatie neem contact op
met uw VEMW-adviseur Eric Picard:
0348 484351 of ep@vemw.nl
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