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Bespaar energie: Nu relevanter dan ooit!
Tegen de achtergrond van de talrijke en actuele crisissen worden de diensten
van GEAR@SME des te belangrijker
Het zoeken naar maatregelen tegen de stijgende energieprijzen in Europa is
momenteel een veelbesproken onderwerp in Brussel. Stijgende energieprijzen,
klimaatverandering en, last but not least, de Coronapandemie kunnen negatieve
gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Gezien de donkere tijd van
het jaar, waarin veel elektriciteit en energie wordt verbruikt en veel kleine en
middelgrote ondernemingen hun jaarlijkse rekening ontvangen, is het zinvol niet alleen
een jaarlijkse maar ook een energiebalans op te stellen.
Voor ons bij GEAR@SME is dit de bevestiging dat wij met onze diensten en ons aanbod
op de juiste tijd zitten. Met onze hulp kan het mkb hun energieverbruik verminderen en
zo ook kosten en CO2-uitstoot besparen. Voor sommigen kan dit op korte termijn in
moeilijke economische tijden een lagere prioriteit lijken. Toch mogen CEO's in het mkb
de besparingen op lange termijn niet onderschatten.
Het jaar 2021 was dan ook een uitdaging voor het GEAR@SME-team als gevolg van de
pandemie, maar niettemin rijk aan gebeurtenissen. Wij hebben ons handboek kunnen
publiceren, talrijke online workshops kunnen houden in Italië, Duitsland, Nederland en
Roemenië, en energiescans kunnen uitvoeren in verscheidene ondernemingen. Een
bijzonder hoogtepunt voor ons internationale team was de eerste
offlineprojectbijeenkomst in Bologna in september. Voor een Europees project als het
onze is dit een belangrijke kans om de cohesie binnen het consortium te versterken.
Bovendien kijken wij nu al uit naar onze komende activiteiten in het nieuwe jaar. Al in
januari zullen opnieuw trainingen voor vertrouwenspartners (‘Trusted Partners’)
plaatsvinden. Zo start op 20 januari in Nederland een training over "Meervoudige
voordelen van energie-efficiëntiemaatregelen".
Samenvattend kunnen we zeggen: Energie besparen: Nu relevanter dan ooit!
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