
Van ongeziene temperaturen tot bosbranden 
overal in Zuid-Europa. De zomer wordt 
opnieuw getekend door hitte en een 
veranderend klimaat. Het is meer dan 
duidelijk dat ons klimaat genoeg heeft van 
ons gedrag. Het is vijf na twaalf en iedereen 
moet mee in een duurzaam en ecologisch 
verhaal zodat we de komende jaren nog meer 
schade kunnen vermijden.. 

Een van de bedrijven die alvast het goede 
voorbeeld geeft, is Enprove, een jong bedrijf dat 
iets meer dan tien jaar geleden werd opgericht 
door An Beazar. Enprove zet de nieuwste 
technologie in om energie- en CO2-besparingen 
te detecteren bij bedrijven. “We hebben de 
software en de expertise om uit te zoeken waar 
bedrijven kunnen optimaliseren en instappen in 
een groen verhaal”, bevestigt Beazar. “We zorgen 
met onze software ervoor dat we complexe 
thema’s als energie, water en CO2 manageable 
maken. Alle duurzaamheidsdata wordt real-
time gestreamd en kan met de software 
worden beheerd en gerapporteerd. Hoewel 
de besparingsstap een ideaal begin is, kijken 
we ook verder samen met de bedrijven. Waar 
kunnen ze elektrificeren? Wat is de beste optie 
voor hernieuwbare energie? Waar kan er water 
worden hergebruikt? Elk bedrijf heeft sowieso al 
ergens data staan waarmee we kunnen koppelen 
en waar we inzichten kunnen uit halen.” Enkele 
jaren geleden hadden bedrijven amper budgetten 
die kaderden binnen duurzaam produceren. Nu 
is dat wel even anders. Alle neuzen staan stilaan 
in dezelfde richting. Bedrijven staan onder druk 
om duurzaam te produceren en dat is gewoon 
een goeie zaak.” 

Green Deal

Die druk voor bedrijven om duurzaam te 
produceren komt er niet zomaar. An Beazar 
legt uit: “We komen op kruissnelheid als het 
aankomt op klimaattransitie. Wat enkele jaren 
geleden nog in de oren klonk als vage beloftes 
wordt tegenwoordig écht geconcretiseerd en 
gerealiseerd. Bedrijven die niet meedoen, zullen 
verliezen.” Het ondertekenen van de Green Deal 

heeft vele bedrijven doen beseffen dat er snel 
een wettelijk kader zou komen rond duurzaam 
produceren. “Daarnaast is ook de wetgeving 
rond taxonomy in volle voorbereiding. Bedrijven 
zullen moeten rapporteren welk aandeel van hun 
activiteiten een duurzaam karakter hebben. Ook 
banken zullen daarop toezien als ze kredieten 
verstrekken. Je kan er echt niet meer rond. De 
publieke opinie heeft er mee voor gezorgd dat 
de visie en de perceptie rond duurzaamheid bij 
bedrijven in een stroomversnelling is gekomen.”

Enelyze your company

Steeds vaker wordt er gekeken naar een 
oplossing om minder energie en water te 
gebruiken. Die peperdure energietarieven 
zorgen er nu voor dat we nog sneller in actie 
schieten. “Leveranciers kunnen de bijkomende 
vraag naar zonnepanelen niet volgen. Alle 
ingrediënten samen hebben gezorgd voor een 
verschuiving in de mindset bij het management 
van vele bedrijven. Er wordt niet langer gefocust 
op bepaalde processen, maar de CO2-uitstoot 
van heel de keten wordt in kaart gebracht. 
Enprove ontwikkelde de Enelyzer, een krachtig 
softwareplatform waarmee bedrijven op 
een eenvoudige manier hun CO2, energie- 
en waterbesparingen kunnen detecteren 
en uitvoeren. Sinds kort is het ook mogelijk 
om de CO2 voetafdruk te berekenen. Die 
cijfers worden verzameld en kunnen ingezet 
worden voor een consistente en gevalideerde 
duurzaamheidsrapportering. Duurzaamheid en 
accurate software gaan hand in hand om het 
verschil te maken.”

Het hoeft geen geld te kosten

En voor wie naar de portefeuille kijkt, heeft 
Beazar ook goed nieuws. “Duurzamer werken 
hoeft geen geld te kosten. Integendeel. 
Bedrijven die met ons werken halen gemiddeld 
tien procent besparingen per jaar op hun 
energieverbruik. Het duurzaamheidsbeleid is 
voor veel bedrijven al de nieuwe, verse kom 
soep op tafel. Met heel veel ingrediënten 
want het vergt gespecialiseerde kennis van 

energie, milieu, data, techniek, communicatie 
en wetgeving. Onze Enelyzer software is er 
vooral om het technische en het data aspect 
voor onze klanten te vergemakkelijken en 
om er voor te zorgen dat ze betrouwbare 
data en toegankelijke informatie hebben om 
hun duurzaamheidsbeleid op te stoelen. Zo 
kunnen ze op basis van betrouwbare data veel 
makkelijker complexe beslissingen nemen over 
hun infrastructuur of hun productieprocessen.” 
Zo werken ondermeer Greenyard, Ecover en 
Upgrade Estate met de Enelyzer software om na 
te gaan welke machines best worden vernieuwd, 
welke ingrepen er nodig zijn aan de gebouwen, 
of welke regelingen moeten worden aangepast 
om minder CO2 uit te stoten. 

Maar het is voor veel bedrijven ook een nieuw 
thema. “En dan draait het af en toe ook echt in 
de soep”, besluit Beazar. “Het gegeven mag wel 
nieuw zijn, het is zeker een blijver. De Europese 
doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn ambitieus, 
en voor veel bedrijven zal er amper voldoende 
tijd zijn om ze te realiseren. Ook is men 
koortsachtig op zoek naar meer voorspelbaarheid 
voor de energietarieven. We zien alleszins 
groeipijnen op allerlei vlakken. Groeipijnen die 
wij kunnen counteren door een helpende hand te 
bieden waar nodig.”

Duurzamer werken hoeft 
geen geld te kosten
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