
Watt winst!
Die winst is te behalen door anders om te 
gaan met energie. Er is vrijwel altijd sprake 
van ‘energieverspilling’, wij sporen die op. 
Wij bekijken uw bedrijf op een andere ma-
nier. Met simpele maatregelen en slimme 
tips leveren we samen een bijdrage aan 
ons klimaat en uw bedrijfsresultaat.  

Onze werkwijze
We kijken naar de manier waarop u elek-
triciteit inzet in uw bedrijfsproces. Deze 
eerste stap levert bijna altijd verrassende 
inzichten op. Om feeling met uw bedrijf te 
krijgen vragen we van u een korte uitleg. U 
moet denken aan vragen als: welke voor-
zieningen en machines zijn er en waarvoor 
worden ze gebruikt? Ook vragen we inzicht 
in uw jaarverbruik en energiecontract.
Vervolgens gaan wij aan de slag. We mo-
nitoren het elektriciteitsverbruik gedurende 
een maand en beoordelen uw energie-
contract. Met onze meetmethode zien 
we precies waar het verbruik zit en welke 
besparingsmogelijkheden er zijn. Op basis 
van uw uitleg, de meetresultaten en wat we 

gezien hebben bepalen we de ‘verborgen 
winst’. Het gaat dan bijna altijd om kleine 
en relatief moeiteloze veranderingen waarbij 
we u en uw medewerkers zoveel mogelijk 
willen betrekken.
Indien u dat wenst kunnen wij ook een 
actieve rol spelen in de communicatie over 
de aanpak richting uw medewerkers en 
klanten.

Als ondernemer bent u bezig met uw bedrijf, klanten en medewerkers. U focust 

op ondernemen. Onze ervaring is dat veel ondernemers, ook al zijn ze goede 

ondernemers zijn, toch geld laten liggen. Op onverwachte plekken is er energie-

verspilling in uw bedrijf: ‘de verborgen winst’. Winst die u gemakkelijk kunt 

incasseren zonder al te veel moeite.



Ons aanbod: no cure no pay…
Voor deze eerste stap vragen we een 
vergoeding die gebaseerd is op ‘no cure 
no pay’. De hoogte van de vergoeding 
hangt af van de te realiseren besparingen. 
Wij maken de besparingen inzichtelijk en 
concreet. ‘De verborgen’ winst delen we 
graag met u, daarover maken we vooraf 
met u een heldere afspraak.
Voor de meetsensor (waarvan u eigenaar 
wordt) en de bijbehorende software vragen 
wij wel een vaste vergoeding.

Partnerschap
Onze drive is om de besparing daadwer-
kelijk te realiseren. In een gesprek aan het 
einde van de eerste stap bepalen we geza-
menlijk wat nodig is om dat voor elkaar te 

krijgen. Wij zetten ons in als partner en zijn 
onafhankelijk. Wij profiteren pas als wij voor 
u de energiebesparing realiseren. Dit doen 
we door u zoveel mogelijk ‘gedoe’ rondom 
de aanpak uit handen te nemen. Zodat u 
zich kunt blijven focussen op uw bedrijf. 
Dus geen dikke rapporten, maar handen uit 
de mouwen en resultaat laten zien.

Versnellen
Mocht u nog meer willen realiseren dan 
doen we dat zoals gezegd graag als part-
ner. We kunnen dan samen opschakelen 
naar een volgende versnelling. Hierbij moet 
u denken aan:
•  korte, middellange of lange termijn 

besparings-/uitvoeringsplannen opstellen
•  bijbehorende financierings- en 

subsidiemogelijkheden inzichtelijk maken
• onze acties vertalen naar uw MVO-beleid 

en CO2-prestatie

De mensen van ‘Watt Winst’
‘Watt winst’ bestaat uit 4 personen die elk 
met hun eigen expertise zorgen voor een 
mooie mix om uw bedrijf bij te staan. Onze
gezamenlijkheid vinden we in de ‘hands-on 
mentaliteit’, in het simpelweg gaan doen.

• Koos van Dael weet veel over afval, 
 06-51 396 369, koos@wattwinst.nl 
• Robert Sonderen weet veel over ener-

giebesparing, 06-54 237 650, 
 robert@wattwinst.nl 
• Maurice van Hoek begeleidt 

veranderingen 
• Koen Vrielink denkt mee over 

duurzaamheid en verdienmodellen

Watt Winst
p/a De Smeltkroes - Unit 30
Waalbanddijk 16
6541 AJ Nijmegen
www.wattwinst.nl

Magazijnhal - TL-verlichting uitdoen tijdens koffie- 
en lunchpauzes (3% reductie van totale verbruik)

Transportbedrijf - Chauffeurs met vroege dienst 
lampen uit laten doen (3% reductie van totale verbruik)
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