
 
 

 
 

SmartDodos: Meer grip op je energie  

voor ondernemers op De Wildeman en de bij SOBZ aangesloten bedrijventerreinen  

 

 

Met de oprichting van Coöperatie Duurzaamheid Bedrijventerreinen Zaltbommel (CDBZ) hebben 

Parkmanagement De Wildeman en het bestuur van SOBZ een stevige ambitie neergelegd: onze 

bedrijventerreinen in 2030 energieneutraal. Deze doelstelling is haalbaar als wij daar allemaal, 

individueel en samen, een steentje aan bijdragen.  

 

Er zijn al mooie projecten gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de collectieve energie-inkoop en de 

zonnepanelen. Eind 2022 hebben wij een nieuw project geïntroduceerd: SmartDodos. En we geven je 

er gratis toegang toe.  

 

 

Eerst: wat is SmartDodos?  

SmartDodos is een complete energieverbruiksmanager die je realtime volledig inzicht geeft 

in je energieverbruik (stroom & gas). Al je energiedata en cumulatieve data vind je er 

overzichtelijk bij elkaar. Met eenvoudig te begrijpen statistieken, notificaties en 

voorspellingen. Voor jou belangrijk, want met deze data kun je heel makkelijk sturen op de 

verlaging van het energieverbruik van je onderneming. Maar ook voor de besturen van 

SOBZ, De Wildeman en CDBZ is dit waardevolle informatie; het geeft ons zicht op de 

mogelijkheden om zaken collectief op te pakken, denk bijvoorbeeld aan batterij-opslag. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Hoe werkt SmartDodos?  

• De Wildeman, SOBZ en CDBZ bieden je SmartDodos GRATIS aan voor een periode 

van twee jaar. Na je eenmalige aanmelding kun je vrijwel direct aan de slag.  

• Wekelijks ontvang je een mail met jouw energieverbruik en/of -opbrengst van de 

afgelopen week.  

• Ieder jaar ontvang je een complete rapportage, samen met een adviesgesprek. 

Daarin hoor je ook waar jouw verbeterpunten zitten. 

 

Hoe meld je je aan voor SmartDodos?  

• Registreer je – eenmalig! - via https://greencode.nl/klantcentrum/. Daarmee machtig 

je SmartDodos om de koppeling te maken tussen je slimme meters en het dashboard 

van SmartDodos.  

• Binnen 3 dagen ontvang je een logincode voor het dashboard dat je via 

bovenstaande link kunt bereiken (klik op Monitoring). 

• Na de verificatie van je adres kun je het dashboard gebruiken.  

 

In deze gebruikershandleiding staat precies hoe het werkt. (Je vindt hem ook op de 

inlogpagina.)  

 

Meer informatie?  

Wil je meer informatie over SmartDodos, neem dan contact op met Etienne Schiffelers, 

Parkmanager De Wildeman/tijdelijk bestuurslid SOBZ, info@deparkmanagers.nl 
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