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VEMW 1915 – 2015
Uitbreiding dienstverlening
“Flexibiliteit is van alle tijden. Dat geldt ook
voor VEMW. Hans Grünfeld: “Onze leden vinden collectieve belangenbehartiging zonder
enige uitzondering belangrijk. Maar veel van
onze leden ondergaan een veranderingsproces, bijvoorbeeld als gevolg van de crisis. Dat
zien wij terug in het toenemend aantal vragen
specifiek over de eigen situatie. Dit was voor
ons aanleiding onze dienstverlening uit te breiden.”
Onafhankelijk klankbord
“Iedere organisatie is uiteraard verantwoordelijk voor het regelen van de eigen zaken. Dat is
niet veranderd in die 100 jaar. Toch blijft er
altijd behoefte aan een klankbord. VEMW
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biedt momenteel al individuele adviesmogelijkheden aan, maar breidt deze uit voor specifieke onderwerpen. We ontvangen veel vragen
over aansluitingen. Bedrijven produceerden
afgelopen jaren minder, maar nu de economie
weer aantrekt investeren zij weer en wel dermate dat hun aansluiting niet meer toereikend
is. Dit zijn geen alledaagse situaties en deze
roepen dan ook vaak vragen op. Die zijn zowel
juridisch van aard als technisch.
Wetswijzigingen hebben consequenties, maar
bieden ook alternatieven. Denk bijvoorbeeld
aan het begrip ‘Directe Lijn’. Niet iedereen is
hiervan op de hoogte, laat staan dat men weet
welke voordelen hier aan kunnen zitten. Ik
roep leden dan ook op gebruik te maken van
de mogelijkheden voor een advies of een

‘second opinion’ van de VEMW-adviseur. Het
blijkt dat een enkel gesprek al enorm veel
inzicht en dus voordelen kan opleveren.”
Verduurzaming
“Veel vragen ontvangen we ook over de eigen
mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming van de energievoorziening. Kennis
hierover is niet altijd binnen de eigen organisatie aanwezig. Ook hierin wil VEMW een rol
spelen en een onafhankelijke adviseur zijn.
Onze ‘Quick Scan Duurzame Opwek’ is hierbij
een eerste hulp om te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn. Maar we bieden ook
advies aan bij de vergroening van de energieinkoop, bijvoorbeeld door begeleiding bij de
inkoop van groencertificaten.”
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Verbreding doelgroep
“We staan voor complexe uitdagingen: de
internationalisering, de grote zorgen over de
bekostiging van de energie- en watersystemen,
de concurrentiepositie van de Nederlandse
industrie. Dit raakt niet alleen de belangen van
de gebruikers, maar ook van andere partijen
zoals overheden, beleidsmakers en toezichthouders. Wij willen VEMW als kenniscentrum
steviger bij deze doelgroepen neerzetten. Wij
stellen daarom onze ‘VEMW Basiscursus
Energie’ open voor zowel leden als niet-leden.
Deelnemers krijgen hiermee in twee dagen tijd
een zo volledig mogelijk overzicht van relevante
aspecten van de gas- en elektriciteitsmarkt.
Voor niet-leden geldt een aangepast tarief.”
Altijd op de hoogte van nieuwe wet- en
regelgeving
“Er verandert continu ontzettend veel op het
gebied van wet- en regelgeving ten aanzien van
energie en water. Veranderingen die van directe
invloed zijn op de positie van de gebruikers.
VEMW introduceert daarom een speciale digitale Nieuwsbrief ‘Beleid en Wetgeving Energie
en Water’. Deze verschijnt vanaf april 2015,
ieder kwartaal. VEMW biedt hiermee een zo
volledig mogelijk overzicht van relevante wijzigingen. VEMW-leden kunnen hiermee dus altijd
in overeenstemming met de laatste wet- en
regelgeving hun activiteiten uitvoeren!”
Expertise in eigen kring beter benutten
“Of het nu gaat om inkoop van energie, de
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Dienst

Beschrijving

1 Transport

• Optimalisatie van kosten en baten.
• Controle door uw VEMW-adviseur van uw facturen.
• Afstemmen van de aansluiting op uw energiebehoefte.

2 Gesloten Distributie
Systeem

• Ondersteuning bij uw ontheffingsaanvraag.
• Advies bij de invoer van de ontheffingsvoorschriften in uw bedrijf.

3 Per april 2015:
Digitale Nieuwsbrief
‘Beleid en wetgeving
energie en water’

• Overzichtelijke weergave van het laatste nieuws over relevante wetten,
regels, jurisprudentie.
• Aankondigingen van beleidswijzigingen en -voornemens.
• Verschijnt elke drie maanden.

4 VEMW-Basiscursus
Energie

• Voor VEMW-leden en overige stakeholders.
• Aangepast en verbeterd o.b.v. reacties van deelnemers.

5 ‘Warm aanbevolen’
door VEMW-leden

• Kennisbank met aanbieders van diverse diensten.
• Met beoordeling van leden.

6 Expertise-netwerk:
‘Efficiëntieverbetering’

• Kennisplatform over efficiënt energie- en watergebruik.
• Onderdeel van de VEMW LinkedIn groep.

7 Quick scan:
‘Duurzame opwek’

• Beoordelingskader m.b.t. investeringen in eigen duurzame opwek d.m.v. pv,
wind, biomassa, restwarmte, WKO, etc.
• Afweging van opties.

8 Second opinie:
‘Contracten, offertes,
voorwaarden’

• Checklist voor voorstellen van derden:
van contracten, onderzoeksrapporten, offertes, voorwaarden, etc.
• Advies van uw onafhankelijke VEMW-adviseur.

9 Advies:
• Gevolgen voor uw organisatie van nieuw beleid en nieuwe regels.
‘Consequenties beleid • Inzichtelijk gemaakt door uw VEMW-adviseur.
en regelgeving’
Het volledige dienstenaanbod van VEMW vindt u op http://www.vemw.nl/nl/Diensten/Advies.aspx

inzet van WKK, of het optimaliseren van de
eigen afvalwaterzuivering, je kunt altijd kennis
uit de markt halen door commerciële dienstverleners in te huren. Maar het beste advies
krijg je toch van je collega-VEMW-leden die
geen belang hebben, maar wel veel kennis en
ervaring. Wij willen deze enorme bron van

expertise toegankelijker maken door leden in
staat te stellen kennis te delen. We zullen dit
voor zakelijke energie- en watergebruikers
faciliteren met een VEMW-LinkedIn-groep.”
Waardevol netwerk
“De groeiende vraag naar informatie en advies
toegespitst op de eigen situatie vraagt om
intensievere interactie. Niet alleen tussen de
VEMW-adviseur en het individuele VEMW-lid,
maar juist ook tussen de VEMW-leden onderling. VEMW is een vereniging. Een belangenclub die recht doet aan de gemêleerdheid van
onze leden. Wij zijn hét kenniscentrum en dé
belangenbehartiger van de zakelijke gebruiker
van energie en water. De vereniging is er voor
álle zakelijke gebruikers, groot én klein.
Gebruik dit waardevolle netwerk!”
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