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Energieflits 9: Inzicht in uw verbruik  

EnergyPanel met integraal inzicht in uw Energiezaken 

Om snel een compleet overzicht te krijgen van al uw energiezaken heeft Hellemans Consultancy 

een speciaal dashboard ontwikkeld. Dit is gratis voor deelnemers van Energie Voor Scholen. 

Dit dashboard wordt gevoed met de meest actuele gegevens van uw meetbedrijf, uw leverancier, 

uw inkoopcontract en de daarbij gemaakte afspraken. Al uw energie-gerelateerde data in één 

oogopslag! 

Eenvoudig inloggen: 

U gaat naar www.energievoorscholen.nl en kiest na inloggen met uw klantnummer en 

wachtwoord voor de tab “Mijn EnergyPanel”. Vervolgens kunt u inloggen met uw mailadres en 

een zelfgekozen wachtwoord.  

Let op: u ziet wellicht niet al uw aansluitingen.  

U ziet alleen grootverbruikaansluitingen die continu bemeten zijn. Heeft u grootverbruik-

aansluitingen die maandelijks bemeten zijn, dan ziet u deze dus niet terug. U kunt contact 

opnemen met uw meetbedrijf om te vragen wat het kost om deze ook continu bemeterd te 

krijgen. Wij berichten u zodra de aansluitingen met een slimme meter zichtbaar zijn. 

Besparen op Energiekosten door monitoring en tijdige signalering 

U ziet nu alleen het verbruik, maar straks onder andere ook uw actuele energiekosten en uw 

energiegerelateerde CO2 uitstoot.  

Er komen steeds meer functionaliteiten in EnergyPanel. Wij houden u op de hoogte van het 

verloop. Het is nu al mogelijk uw verbruik per locatie met vorig jaar te vergelijken, en uw locaties 

onderling te vergelijken. Door het inlezen van actuele (meet-)gegevens krijgt u een bijna realtime 

inzicht in uw werkelijke kosten. 

Voordelen EnergyPanel op een rij 

- Koppeling met de meting van uw huidige meetbedrijf 

- Bijna realtime monitoring van uw verbruik en kosten 

- Directe kostenbesparing door snel ingrijpen 

- Tijdsbesparing 

- EnergyPanel staat los van uw leverancierskeuze 

- Inzicht per contract, per regio of per aansluiting 

- Altijd beschikbare webapplicatie 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuurt u dan een mail naar Karin Michgels, 

michgels@hellemansconsultancy.nl. Zij zorgt ervoor dat uw vraag op de juiste manier wordt 

beantwoord. 

Namens de Stuurgroep Energie  

Verus, VKO, VBS, VGS, LVGS en VOS/ABB 
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