Adviseur klimaatneutraal ondernemen
In 2015 tekenden alle landen het klimaatakkoord van Parijs,
waarin ze een maximale temperatuurstijging van 2 graden
vastlegden. Dat is een uitdaging, want we zitten nu al op 1,1
graden! Met klimaatneutraal ondernemen draag je bij aan het
akkoord. Het biedt bedrijven echter nog meer voordelen:
voorsprong op de markt (de vraag naar duurzame producten
en diensten neemt toe), kostenbesparing (duurzaam
ondernemen levert financiële voordelen), sterkere reputatie
(een bedrijf dat rekening houdt met het klimaat, straalt
verantwoordelijkheid uit), aantrekkelijk voor stakeholders (ook
intern heeft duurzaam ondernemen een positief effect) en
uiteraard beter voor de planeet (het bedrijfsleven speelt een
belangrijke rol bij het compenseren van CO2-uitstoot). Een
adviseur klimaatneutraal ondernemen creëert gezonde en
comfortabele leefomgevingen in gebouwen en focust op de
vergroening van de mobiliteit. Als adviseur klimaatneutraal
ondernemen maak je duurzaamheid concreet. Waar staan je
klanten nu en waar willen ze heen? Je legt hun ambities vast
en gaat samen aan de slag. Je adviseert diverse bedrijven bij
dat proces en ondersteunt hen bij het zetten van de eerste
stappen. Je helpt ook bedrijven die reeds duurzaam werken
verder in hun processen. Door het energieverbruik van jouw
klant in kaart te brengen, creëer je bewustwording en inzicht.
Met deze gegevens kan je vervolgens een CO2-voetafdruk
berekenen. Doe je dat periodiek dan maakt dat ook direct
besparingsmaatregelen zichtbaar. Nadien zal je jouw klant
helpen om het energieverbruik te reduceren. Ontdek via deze
opleiding de innovatieve oplossingen en ga gestructureerd aan
de slag!

Avondopleiding

Info
Sint-Niklaas
Beginner
Prijs vanaf 675,00 (incl.
BTW)

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Sint-Niklaas

avond

04/10/2022

Prijs
€675,00

Programma
De opleiding duurt 2 jaar met gemiddeld 1 avond les per week.

EERSTE JAAR
Klimaatneutraal ondernemen (4 sessies)
Wat betekent klimaatneutraal
Berekening CO2-voetafdruk
Case / best practices
Examen
Energie (10 sessies)
Introductie
Energiescan – Gebouwen
Energiescan – Productieprocessen
Energiescan – Andere werkingsprocessen
Klimaatadvies in de praktijk – Energie
Examen
Water (7 sessies)
Introductie
Wateraudit – waterscan
Klimaatadvies in de praktijk – Water (let op: 2 sessies in campus Aalst)
Examen

TWEEDE JAAR
Mobiliteit (7 sessies)
Introductie
Mobiliteitsmanagement – Fleetmanagement
Klimaatadvies in de praktijk – Mobiliteit
Examen
Materialen (7 sessies)
Introductie
Life Cycle Analysis – Ecodesign
Klimaatadvies in de praktijk – Materialen

Examen
Project klimaatadvies (10 sessies)
Voorbereiden
Scannen
Rapporteren
Presenteren
Offerte en facturatie
Eindproefbegeleiding
Eindproef Adviseur klimaatneutraal ondernemen (1 sessie)
Je werkt in een team een praktijkcase uit voor het verlenen van een globaal technisch en uitgewerkt
advies omtrent klimaatneutraal ondernemen. Hiervoor zoek je een onderneming om de case uit te
voeren. Je maakt een neerslag van de case in een eindwerk, dat in groep door het team toegelicht en
verdedigd wordt voor een examenjury.
Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog
wijzigen.

Voor wie
Deze opleiding richt zich naar iedereen die ervaring heeft in volgende domeinen:
Consultancy
Bedrijfsmanagement
Change management
Bedrijfsleiding
Circulaire economie
Clean Tech management
Consultants in de energie, mobiliteitssector
Waste management
Een gedegen kennis van bedrijfsstructuren en consultancy is een goede basis om deze opleiding aan te
vatten. De opleiding is erop gericht om adviseurs op te leiden die een multidisciplinaire kennis hebben
van het thema klimaatneutraal ondernemen.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

