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EPOS Helpdesk

EPOS HELPDESK
Technische ondersteuning op het gebied van conventionele en duurzame
energieopwekking, (milieu)regelgeving en bedrijfsvoering.
VOOR WIE
De EPOS helpdesk is voor de co-funders van het programma “Elektriciteits Productie Onderzoek en
Samenwerking” (EPOS). EPOS co-funders in 2022 zijn: Uniper, EPZ, RWE, Engie, Vattenfall, Eneco,
de Sloecentrale, ONYX Power en Dow Benelux.
EPOS is het samenwerkingsverband tussen de elektriciteitsproductiebedrijven en kennisbedrijf DNV
en heeft als doel kennis te verspreiden en te borgen binnen de Nederlandse elektriciteitssector op
niet-competitieve onderdelen en biedt daarbij de mogelijkheid tot het uitvoeren van gezamenlijk
gefinancierde onderzoeken. EPOS wordt aangestuurd vanuit een centrale EPOS-stuurgroep (SG)
waarin de deelnemende bedrijven een vertegenwoordiger hebben.

WANNEER
Loopt u tegen een probleem aan waarvoor u graag assistentie zou willen maar het is te klein om een
offertetraject voor te starten? Zit u wel eens met een technische vraag maar heeft u niet de tijd of
expertise om het uit te zoeken? Wilt u een snel advies in het kader van nieuwe (milieu)regelgeving,
procesvoering, een materiaalprobleem? In veel van die situaties kan de EPOS helpdesk uitkomst bieden.
De EPOS helpdesk is bedoeld voor vragen en/of adviezen op het gebied van zowel conventionele als
duurzame energieopwekking, (milieu)regelgeving en bedrijfsvoering.

HOE WERKT HET?
Voor het beantwoorden van uw vragen is een team van consultants beschikbaar. In principe kunt u zelf
een consultant uit het team benaderen met uw vraag, waarbij u aangeeft dat u gebruik wilt maken van
de EPOS helpdesk. Afhankelijk van de afspraken per co-funder, kan het nodig zijn om per e-mail akkoord
te vragen bij het stuurgroeplid van uw bedrijf of te checken of de vraag nog past binnen het voor de
helpdesk gereserveerde budget. Alle onderstaande consultants zijn op de hoogte van deze afspraken
en kunnen aangeven wat in uw geval de procedure is.
Het team van consultants bestaat uit deskundigen van zowel DNV als de EPOS-partners. De door u
benaderde consultant pakt uw vraag op en koppelt de resultaten vervolgens binnen de afgesproken
tijd terug.
Voor alle algemene vragen of als u niet direct weet welke consultant u moet benaderen kunt u contact
opnemen met:
• Esther Kokmeijer
• William Fleuren

esther.kokmeijer@dnv.com
william.fleuren@dnv.com

06 - 4671 3703
06 - 4671 3714

Zij zorgen er dan voor dat u in contact komt met de juiste persoon.

KOSTEN
De kosten voor het gebruik van de helpdesk worden als meerwerk verrekend op het EPOS contract.
De kosten per advies zijn gelimiteerd tot EUR 800.
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HET TEAM

Marcel Cremers
marcel.cremers@dnv.com
06 - 1506 3290
Tim van Benthem
tim.van.benthem@dnv.com
06 - 1840 7868

Frans Blank
frans.blank@dnv.com
06 - 1506 3307

Marcel Cremers
marcel.cremers@dnv.com
06 - 1506 3290

Warmte-energetische advisering
Voor advisering van thermodynamische processen en rendementsoptimalisaties van ketel- en turbine-installaties.

Zon
Voor vraagstukken bij klein- en grootschalige zonne-energie projecten en
portfolio’s. Technische ondersteuning voor, tijdens en na de realisatie van het
project. Bijv. contracten, haalbaarheid, optimalisatie, opbrengstberekeningen,
due diligence en opleveringen.

Emissie monitoring en rapportage
Ondersteuning in de kwaliteitsbewaking van continu emissie meetsystemen.
Verificatie van emissie rapportage en bewaking van de emissiegrenswaarden.
Advisering, meetonzekerheden en interne audits voor CO2 emissiehandel.

Duurzame energie technologieën
Advisering op het gebied van duurzame energie technologieën
(bijv. energietransitie, wind, zonne-energie, brandstofcellen,
smart grids, energieopslag, elektrisch vervoer, recycling).

Ronald Meijer
ronald.meijer@dnv.com
06 - 1500 4935
Marcel Cremers
marcel.cremers@dnv.com
06 - 1506 3290

Gasturbinetechnologie en monitoring
Over de volle breedte van de dagelijkse bedrijfsvoering tot aan
investeringen in nieuwe installaties.

Warmte
Expert ondersteuning in strategie ontwikkeling voor verduurzaming van de
warmtevraag.
Ludwin Daal
ludwin.daal@blue-expert.com
06 - 1506 3340
William Fleuren
william.fleuren@dnv.com
06 - 4671 3714

Bart in ‘t Groen
bart.intgroen@dnv.com
06 - 4671 3701
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Chemische bedrijfsvoering & analyse
Ondersteuning van de chemische bedrijfsvoering (stoom/watercircuit/
reiniging) en chemische analyses.

Milieuregelgeving (vergunningen, wetten, advies)
Ondersteuning in het labyrinth van (inter-)nationale en provinciale
regelgeving. Maar ook voor vraagstukken over koel- en oppervlaktewater en
klimaatverandering.

Geothermie en circulaire economie
Expert ondersteuning op het gebied van geothermische warmte voor
bijvoorbeeld gebouwde omgeving, glastuinbouw of industriële toepassingen.
Expert ondersteuning voor circulaire economie, visievorming, scenariostudies,
workshops, maar ook implementatie van circulaire maatregelen en plannen.
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Martijn Huibers
martijn.huibers@dnv.com
06 - 1152 4082

Robert Lassche
robert.lassche@dnv.com
06 - 5026 2388

Wout de Leeuw
wout.de.leeuw@dnv.com
06 - 1506 3364

Jan Middelkamp
jan.middelkamp@dnv.com
06 - 1506 3289

Joris Truijens
joris.truijens@dnv.com
06 - 1504 1710
Klaas Agema
klaas.agema@dnv.com
06 - 1501 2414

Energieopslag: projectondersteuning en testen/certificering
Ondersteuning bij energieopslagprojecten: haalbaarheid, veiligheid,
aanbesteding, bouw, gebruik, etc. Ook advies bij en uitvoering van testen en
certificering. Alle technologieën: Li-ion batterijen en loodaccu’s maar ook bijv.
flowbatterijen en vliegwielen.

Procesautomatisering & IT
Voor het hele scala van procesinstrumentatie, -beveiliging, -control, -regeling
en van dataverwerking en weergave, tot aan de inrichting van de operator
room.

Elektrotechnische metingen & advisering
Voor transformatoren, generatoren, motoren, schakelinstallaties en
(kabel)verbindingen. Maar ook voor stabiliteitsanalyse, isolatie-items en
elektrische beveiliging.

Kolen, secundaire brandstoffen, rookas, bijproducten, afvalwater
Samenstelling van (bio)brandstoffen, de op- en overslag aspecten, hun
impact op de bedrijfsvoering, de emissies en op de bijproducten.
Maar ook de methodiek van emissiemetingen en ondersteuning bij
economische en energetische optimalisatie.

Wind
Van windpark project development tot operations & management van uw
on- of offshore wind park.

Materiaalkunde & schadeanalyse
Advies met betrekking tot materiaalkeuze, corrosie, lasreparaties en
inspecties. Ondersteuning bij schadeanalysen en -advisering - op basis van
schadetrends - om opgetreden schades in de toekomst te voorkomen.

Gasturbinetechnologie
Advies over de toepassing van hoogwaardige materialen en coatings,
levensduurbeoordeling en reconditioneren van componenten.
Ondersteuning bij levensduurbeoordeling en reconditioneren van
componenten.
Advies bij schade /root cause analyse.

Henk Wels, bereikbaar via:
william.fleuren@dnv.com
06 - 4671 3714
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Bedrijfszekerheid & storingsanalyse
Risico- en betrouwbaarheidsanalyse voor optimalisatie van de
beschikbaarheid.

ABOUT DNV
We are the independent expert in risk management and assurance.
Driven by our purpose, to safeguard life, property and the environment,
we empower our customers and their stakeholders with facts and reliable
insights so that critical decisions can be made with confidence. As a trusted
voice for many of the world’s most successful organizations, we use our
knowledge to advance safety and performance, set industry benchmarks,
and inspire and invent solutions to tackle global transformations.
In the energy industry
We provide assurance to the entire energy value chain through our advisory, monitoring,
verification, and certification services. As the world’s leading resource of independent
energy experts and technical advisors, we help industries and governments to navigate the
many complex, interrelated transitions taking place globally and regionally, in the energy
industry. We are committed to realizing the goals of the Paris Agreement, and support our
customers to transition faster to a deeply decarbonized energy system.
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