
 

ENERGYCOLLEGE TRAININGEN 

‘ Energie, iedereen heeft het nodig en voor velen is het een 

primaire levensbehoefte’ 

 

Hoe zorgen de verschillende rollen en partijen in de energiesector er 

toch voor dat er altijd energie is als u dat nodig heeft? 

Menigeen realiseert zich nog niet half wat voor prestatie dat is! 

 

Energy College verzorgt trainingen die de werking van deze sector 

inzichtelijk maken! Van een heldere introductie tot specialistische 

processen, onze trainers brengen theorie en praktijk samen. 

 

Zie onderstaand de data van onze Open Trainingen of neem contact op 

voor Aangepaste Programma’s. 
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ENERGYCOLLEGE TRAININGSAANBOD 

 Introductie vrije Energiemarkt 
Welke partijen, rollen en taken zijn er? Wat zijn de markt- en klantprocessen en welke 

terminologie wordt er gebruikt? Deze training vergroot de algemene kennis van de 

energiemarkt en draagt bij aan de versnelling van interne leerprocessen. 

Data: 8 maart, 31 mei, 13 september en 8 november. 

 

 Allocatie Elektriciteit 
De verschillen tussen vraag en aanbod van Elektriciteit, dat is waar het bij het allocatieproces 

om draait. Dagelijks wordt deze onbalans bepaald en verrekend met de marktpartijen. Leer hier 

de details. 

Data: 13 maart, 8 mei, 18 september en 13 november. 

 

 Allocatie Gas 
De verschillen tussen vraag en aanbod van Gas, dat is waar het bij het allocatieproces om draait. 

Dagelijks wordt deze onbalans bepaald en verrekend met de marktpartijen. Leer hier de details. 

Data: 15 maart, 10 mei, 20 september en 15 november. 

 
 Reconciliatie Elektriciteit 

In het allocatieproces wordt voor een deel van de vraag een aanname gedaan omdat nog niet 

alle standen en/of verbruiken bekend zijn. In het reconciliatieproces worden die alsnog naar 

werkelijkheid verrekend. Leer in deze training hoe dit gebeurt. 

Data: 27 maart, 12 juni, 2 oktober en 27 november. 

 

 Reconciliatie Gas 
In het allocatieproces wordt voor een deel van de vraag een aanname gedaan omdat nog niet 

alle standen en/of verbruiken bekend zijn. In het reconciliatieproces worden die alsnog naar 

werkelijkheid verrekend. Leer in deze training hoe dit gebeurt. 

Data: 29 maart, 14 juni, 4 oktober en 29 november. 

 

 Metering en Volumebepaling 
De rode draad in vele processen en van cruciaal belang voor een goede facturatie. Standen en 

verbruiken, hoe zijn die te meten/te bepalen en wat is daarvoor nodig? Deze training behandelt 

alle aspecten. 

Data: 20 maart, 5 juni, 25 september en 20 november. 

 

 Meetdata collectie via GPRS 
Data communicatie met energiemeters gebeurde eerst via vaste telefoonlijnen, later via GSM en 

tegenwoordig steeds meer via GPRS. Laatstgenoemde heeft veel voordelen maar vergt extra 

kennis. Deze training behandelt alle details. 

Data: 22 maart, 7 juni, 27 september en 22 november. 

 

Schrijf u nu in voor één of meer van de trainingen via training@energycollege.nl of neem 

contact op met een van onze collega’s: 

Wouter Jonquière (0629600901) of Rob Goudriaan (0653162531). 

 

De trainingen duren één dag
1
  en kosten €325,- p.p. voor de Introductie en € 375,- p.p. voor 

de specialistische trainingen.  

                                                           
1
 De training vindt plaats bij een minimale deelname van 4 personen. Bij meer dan  8 deelnemers worden aanvullende data 

gepland. 
 


