
     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ADVIES DUURZAME 
ENERGIE BEDRIJVEN  

De energietransitie heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en maatschappij. 

Ook bedrijven moeten een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze 

energiebehoeften. Investeren in duurzame energie en het verduurzamen van uw 

pand is met de bestaande regelingen rendabel. Investeren in verduurzaming zorgt 

voor zekerheid in de energiekosten die uw bedrijf dan zelf in de hand heeft. Wij 

willen voor uw bedrijf zoeken naar de mogelijkheden om uw pand op efficiënte 

wijze kost- en klimaattechnisch te verduurzamen. 

 



 

  

  

 Waarom Mentink 

Procesmanagement 

 
Mentink procesmanagement heeft 

veelvuldig expertise opgedaan in de 

begeleiding van trajecten die zich 

afspelen op het raakvlak van het 

buitengebied en het stedelijk gebied, 

glastuinbouw, groen, recreatie, energie 

en ruimtelijke ordening. In onze 

projecten gaat het vaak om het laten 

samenwerken van partijen. Hierdoor 

kunnen we ontwikkelingen in gang 

zetten. Al twintig jaar zijn wij succesvol 

actief op dit gebied. De afgelopen jaren 

zijn wij bij meerdere vooruitstrevende 

projecten betrokken geweest. Wij 

pakken de opgave altijd vanuit de 

inhoud op. Elke vraag kent zijn eigen 

maatwerkoplossing. 

 

Wij onderscheiden ons door onze 

lenigheid om draagvlak te creëren, 

partijen te verbinden en het proces te 

coördineren. Door samen te werken 

gaat het misschien niet altijd sneller, 

maar komen we wel verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heeft u vragen of wilt u een 

bijdrage leveren aan dit initiatief, 

neem dan contact op met: 

Mentink procesmanagement bv 

Matthijs Beke 

Telefoon: 06-13697739 

Mail: m.beke@bureaumentink.nl 

www.bureaumentink.nl 

Visie 

We staan aan de vooravond van de energietransitie. Een transitie vol met 

kansen, maar ook bedreigingen. Wij willen u ondersteunen bij het maken van 

de juiste keuzes voor deze transitie. Een duurzaam pand zorgt ervoor dat uw 

bedrijf minder vaste lasten heeft en waarde houdt. We zien dat ondernemers 

wel willen verduurzamen, maar niet de tijd en/of kennis hiervoor hebben. 

Hierdoor missen bedrijven ook kansen en vertraagt de verduurzaming. Het is 

met de huidige regelingen meestal economisch aantrekkelijk om te 

verduurzamen.      

 

Dienstverlening 

Wij kunnen voor u een duurzaamheidsonderzoek opstellen. Hierbij geven wij u 

inzicht en een reëel beeld van de besparingen, uitgaven en inkomsten voor 

verscheidene maatregelen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp, maar ook 

energiebesparing door middel van LED-verlichting. Wij onderzoeken uw situatie 

en geven een advies op maat, waarbij we diverse scenario’s doorrekenen. U 

krijgt inzicht in de vraag welke maatregelen kansrijk zijn voor uw onderneming. 

 

Aanpak 

Wij kijken altijd naar de mogelijkheden die er zijn voor uw bedrijf om energie te 

besparen, om zonne-energie op te wekken en om van het gas af te gaan. Een 

voorbeeld hiervan is te zien in het figuur. We werken meerdere scenario’s voor 

u uit. We kijken naar de rendabiliteit en effectiviteit van diverse duurzame 

investeringen als het gaat om energiebesparing, energieopwekking en, zo 

mogelijk, ontkoppeling van het aardgas. Hieruit volgen verschillende 

doorrekeningen en een maatwerk-advies. De bevindingen bespreken we met u. 

 

Ook kunnen wij u ontzorgen bij het verwezenlijken van uw duurzame ambities 

in een vervolgtraject. Dit doen wij door de markt uit te dagen het beste aanbod 

te doen. Samen met u organiseren wij de afstemming met alle partijen en leggen 

we die vast. Wij vragen de eventueel beschikbare subsidies voor u aan, helpen 

bij het aanvragen van groenfinanciering en bij het aanvragen van de fiscale 

maatregelen. Hiermee ontzorgen wij u volledig bij de technische, financiële en 

organisatorische aspecten van de verduurzaming van uw bedrijf. In de praktijk 

zien we dat onze kosten zich vaak snel terugverdienen en dat ondernemers 

tevreden zijn met de persoonlijke aanpak en het maatwerk dat wij leveren.   

 

  

 

DUURZAAMHEIDSADVIES  
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