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Vraagbaak
2e-lijns helpdesk

Hulplijn voor extra expertise
Up-to-date technische know how op afroep
Uw medewerkers hebben een breed takenpakket. Energiemanagment of toezicht op
energie is daar (vaak maar een klein) onderdeel van. Daardoor is het onmogelijk om
alle nieuwe ontwikkelingen en alle technieken en hun energiegedrag goed te
kennen. Toch is er regelmatig behoefte aan verdergaande expertise over een
specifiek apparaat of maatregel.
Ook ontstaan er soms vragen bij de werking en toepassingsmogelijkheden van
bepaalde technieken, het energieverbruik, de wijze van regelen van apparatuur, de
aan te brengen isolatie, de luchtvochtigheid, behaaglijkheid, klachten, etc.

Door vragen
wordt men wijs !

Direct antwoord
Om direct een antwoord te vinden op al dit soort vragen heeft Meijer E&M een
Helpdesk opgezet. Met de Helpdesk ondersteunt Meijer E&M veel overheden bij
het uitoefenen van haar taak als ‘bevoegd gezag’. Van het beoordelen
van binnengekomen energiebesparingsonderzoeken tot het uitwerken van
zienswijzen of berekeningen aan speciale apparatuur.
Ook grotere bedrijven doen een beroep op onze Helpdesk om vragen vanaf de
werkvloer, het bevoegd gezag en (ogenschijnlijk geweldige) aanbiedingen van
leveranciers te beantwoorden.
Meijer E&M zet haar analyse en commentaar bruikbare teksten, die direct gebruikt
kunnen worden voor de reactie naar het desbetreffende bedrijf, adviseur of collega.

Er zijn voor u 3 voordelen:
1. Uw dienst krijgt haar werk op tijd af
2. Uw dienst geeft goed inhoudelijk en up-to-date commentaar
3. Medewerkers leren welke opmerkingen geplaatst moeten worden (leereffect)

Meijer Energie- & Milieumanagement
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U kunt bij Meijer E&M terecht met al uw energie– & milieuvraagstukken. Naast
ons vraagbaak-abonnement verzorgt Meijer E&M al decennia opleidingen,
energieonderzoeken, begeleiden van bedrijven en overheidsdiensten met allerlei
zaken, energielabels, maatwerkadviezen en ontzorging voor de informatieplicht.
Daarnaast kunnen wij uw energieverbruik monitoren middels onze dienst EnergyOnline. Op deze wijze kunt u direct zien of uw energieverbruik is zoals het
verwacht mag worden of dat er actie ondernomen moet worden.

2593 BS Den Haag
Telefoon: 070 - 315 57 15
E-mail: mail@meijer.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie: Wij zijn bereikbaar via
070 - 3155715 en mail@meijer.nl.

