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Supporting those who “DARE to Lead” in the energy transition

Waarom DAREL?

Welke services biedt DAREL hiervoor aan?

 Wij helpen organisaties die het voortouw nemen (‘DARE to
Lead’) op weg naar een duurzame wereld om hun plannen en
projecten economische attractief te verwezenlijken.
 Onze focus ligt op de energietransitie; wij streven ernaar om de
implementatie van energie-efficiënte oplossingen te versnellen,
evenals een geleidelijke vervanging van fossiele brandstoffen
door een mix van nieuwe energietechnologieën.
 Wij brengen diepgaande en jarenlange business ervaring,
gecombineerd met technisch leiderschap en in de praktijk
bewezen bekwaamheid in project- en change-management. Bij
het bedenken en realiseren van oplossingen staat de menselijke
maat centraal.

 Value assurance reviews van lopende projecten; in de praktijk
blijken deze 2 of 3-daagse workshops een goede indruk te geven
hoe wij u verder kunnen helpen.
 Opportunity framing sessies om voorgenomen investeringen in
een complexe omgeving met veel belanghebbenden
multidisciplinair voor te bereiden.
 Strategic decision and risk analyse voor een bedrijf of project
volgens ruim bewezen methoden.
 Ondersteuning bij het scopen & draften van een business- of
projectplan. Concepten zoals value engineering, system
engineering of lean methodology kunnen hiervoor worden
ingezet.
 Trainingsmodules over besluitvorming in het algemeen en over
klimaatdilemma’s in het bijzonder.
 Climate awareness-spelvormen in samenwerking met NGO’s en
lager en hoger onderwijs, met het doel de dialoog tussen team,
groeps- of klasgenoten te verbeteren.

Waarmee kan DAREL u helpen?
 Met het praktisch vertalen van de klimaatconferentie van Parijs
(COP21); wat betekenen de verplichtingen van landen en
beleidstrends concreet voor uw organisatie? Hoe kunt u uw
plannen verbeteren om een bijdrage te leveren?
 Met het scherp analyseren van de door u geïdentificeerde
mogelijkheden voor uw bedrijf, bij voorkeur maar niet
noodzakelijkerwijs op het gebied van energietransitie.
 Met het valideren van uw business plan, inclusief het inschatten
van de risico’s.
 Met het op één lijn zetten van de visie en het borgen van de
actiebereidheid van alle stakeholders.
 Met het kwalitatief valideren van kritische business beslissingen.
 Met het optimaliseren van de scope van uw business, uw
projectplan of uw verbeteringsplan.
 Met het, indien gewenst, nemen van de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van een project of business-onderdeel,
gebruikmakend van een groot netwerk van experts.
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Waarom zaken doen met DAREL?
 We zijn managers en ondernemers, geen consultants. Onze
focus ligt op het eindresultaat en wij realiseren ons goed dat veel
initiatieven te lijden hebben van gebrek aan opvolging.
 We hebben ervaring binnen grote ondernemingen en hebben de
vaardigheid om bestaande processen in te passen of te
passeren, zodat the best of both worlds wordt bereikt.
 We werken graag samen met de klant in teams. Wij brengen
diversiteit en een andere invalshoek.
 We geloven dat ervaring telt en brengen gezamenlijk 200 jaar
aan industrie-ervaring aan tafel met een passie om impact te
hebben op klimaatgebied.
 We werken met een flexibel beloningsmodel, hebben een low
cost- mentaliteit en zijn bereid om bepaalde risico’s te delen.
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