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Rob Chömpff, founder van Hamwells

Passie voor duurzame versnelling
Rob Chömpff – founder en voormalig algemeen
directeur van Hamwells – is consultant marketingstrategie, conceptontwikkelaar op basis van dataanalyse en ondernemer. De afgelopen 5 jaar heeft hij
zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van Hamwells.
Hamwells won talloze Awards en zal (inter)nationaal
een bijdrage leveren aan water- en energiebesparing.

R

ob treedt op als ambassadeur van Hamwells, blijft
betrokken bij strategische initiatieven en geeft
lezingen en workshops over innovatieversnelling.

Rob is actief in het Nederlandse netwerk dat duurzaam
wonen onderzoekt en ontwikkelt voor systemen voor
opwekking en opslag.
De eerste circulaire douche was al gepatenteerd in 1767
door William Feetham. Rond 1990 waren alle hardware
systemen rond circulatiedouches uitgevonden, maar Rob

Rob Chömpff: uitvinder van de HomeSpa, de Blue en het energieconcept voor
duurzame water- en woningverwarming.

ontdekte dat er vier fundamentele schakels ontbraken.
Een totaalvisie op actieve hygiëne, op gebruiksgemak,
op integrale energiebeheersing en op data-analyse.

e-Showers een supercompact totaalconcept voor warm

Alle bestaande circulaire systemen richtten zich op

tapwater én woningverwarming. Want vanuit data-analyse

simpel badkamergebruik en niet op de totale water- en

was zonneklaar dat (spaar)douchen in een half uur evenveel

energiebeheersing van de duurzame (renovatie)woning.

energie verbruikt als een duurzame woning in een dag.

Rob ontwikkelde de slimme e-Showers die zich op wel

De e-showers bieden meer comfort en oneindig douchen (!)

50 punten onderscheiden van de concurrenten door een

uit een kleine boiler en maken de totale woninginstallatie -

programmeerbaar zelfreinigend systeem voor hygiëne,

van boiler tot warmtepomp en zonnepanelen- tot vier maal

interactieve bediening en tot tien maal snellere reactie-

compacter en dus de energietransitie veel goedkoper.

tijden voor gebruikersgemak.
Rob heeft zijn Hamwells e-Shower concepten gedeeld met
Omdat data een voorwaarde zijn voor besturing van

installerend en bouwend Nederland, waardoor Hamwells

de duurzame woning en programmeerbare hygiëne

partner is van de meest toonaangevende bedrijven en mag

een basisvoorwaarde is voor hotels, begreep hij dat de

offreren voor grote, prestigieuze, duurzame projecten.

‘recirculatiedouche’ een e-Shower moest zijn: een internet-

Rob is beschikbaar als consultant, trainer en spreker vanuit

of-things systeem. Daarnaast ontwikkelde hij met de

CMC Marketing Company. 
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