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Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! 

 Energie is niet voorbehouden aan grote 
bedrijven! 

 Groot geen garantie voor goed en 
goedkoop  

 Kansen voor kleine professionele 
bedrijven 

 Energietransitie is noodzakelijk en 
onomkeerbaar 
 

 Schaalvoordelen worden overdreven: 

 - het kan ook slimmer en beter 

 - het kan ook persoonlijker 

 

• Samenwerking met lokale initiatieven maakt 
energie persoonlijker en dichtbij 

 

 

 

Missie 

 ‘Wij dragen bij aan de onomkeerbare transitie 
naar een duurzame energievoorziening in 
Nederland’ 

 

Visie 

 De Nederlandse energievoorziening ontwikkelt 
zich naar een duurzaam karakter. 
Energieproductie gebeurt steeds meer 
decentraal en kleinschaliger. Lokale 
producenten en leveranciers van duurzame 
stroom kunnen dit proces versnellen.  

 Door een actieve en verbindende rol te 
vervullen tussen lokale producenten en 
afnemers wordt zowel de duurzame 
energieproductie als de lokale economie in 
Nederland gestimuleerd. 

 

Doelstelling 

 Wij streven naar een prominente rol in het op 
lokale schaal verbinden van partijen die 
relevant zijn voor de energietransitie in 
Nederland. 
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Van garage naar… 

 

 Start 2013 in concurrerende markt: 

 ca. 45 aanbieders 

 ca. 80 % van de markt in handen van de grote 3 

 Faillissement Trianel 

 Eerste klant, eerste wanbetaler, bankencrisis 

 Van 2 medewerkers naar 7.. 25.. 50, tot 80! 

 ACM, stroomopwaarts  

 Vertrouwen in je visie en het verdienmodel:  

 blijf bij jezelf  

 fundament goed  

 doortrappen 

 

 

 

 

 

     

 

 

2014 

2016 
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Eind 2014: aanpassing strategie om meer innovatie mogelijk te maken 

Groei fasen 
 
 

Fase 1 (2013-2014) 
Groei naar solide leveringsbedrijf. Met 
ca. 14.000 klanten door break-even 
point heen en bewezen concept 
 
Fase 2 (2015-2016) 
Waardeketen:  oprichting van de Energy 
Trading Company (ETC) voor de inkoop- 
en handelsmarkt. 
Verbreding van klantengroep: oprichting 
van De Groene Stroomfabriek (DGS) voor 
de zakelijke markt  
 
Fase 3 (>2017) 
Oprichting Energie Ondernemers: 
participatie in ventures met als doel 
duurzame innovaties te ontwikkelen 
en/of te faciliteren 

2013         2014         2015           2016         2017      2018 

Fase 1                      Fase 2                  Fase 3 

INNOVATIE 
(Energieondernemers) 

Fase 2 

Fase 1 Fase 2 

Fase 3 
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Verbreding in de waardeketen 

Resulteert in een onderneming 
die…. 

 Een solide en winstgevende 
basis heeft 

 Vaardigheden heeft om 
daadkrachtige rol te spelen in 
de energietransitie 

 Waarde optimalisatie over de 
gehele keten realiseert 

 Flexibel opereert en reageert 
op marktveranderingen in: 
 politiek en wetgeving 
 gamechanging 

technology 
 mobiliteit 
 slimme oplossingen en 

IT 
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De inspirerende, goedlopende machine in de praktijk 
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Wij zijn energieleverancier 2.0:  
Innovatie, Verbinden en Lokaal Groen 

Aspecten van innovatie 
 
 
 
ICT 
 Eigen software developers en BackOffice systeem 
 Slimme meetdata – ODA erkenning om direct Slimme Meetdata 

uit te lezen  
 Slimme laadpaal – Innovaties rondom Slim laden 
 
Samenwerkingen 
 Coöperaties – Samenwerkingen om duurzame projecten te 

realiseren 
 Producenten – PPA contracten 
 Lokale koppeling vraag en aanbod 
 Kennispartners 
 
Producten 
 Locatie specifieke producten – Energie van een specifieke 

hernieuwbare bron 
 Markt toegangsproducten – APX, TTF & Endex gerelateerd 
 
 

Innovatie Verbinden Lokaal 
Groen 

Energieleverancier 
2.0 

1 2 3 
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Verbinden van lokale vraag en aanbod werkt!  

Voorbeeld projecten 

 Verbinding leidt tot een lokale en sociaal 
maatschappelijk relevante energieketen 
die een duurzame energievoorziening 
dichterbij brengt 

 Ons eindproduct is lokaal en duurzaam 
opgewekt: Lokaal Groen 

 Met de Energie Transitie Groep is 
aanwezigheid over de volle breedte van de 
energie-waardeketen gegarandeerd 
waardoor lokaal verbinden succesvol is 

 

 Zon van Montana Snowcenter 
Valkenswaard 

 Water van Dommelstroom 
Sint Michielsgestel 
 

 Biomassa van Bio Energie Centrale Cuijk 
Cuijk 

Lokaal Verbinden 

 Wind van Windpark Nijmegen-Betuwe 
Nijmegen A15 
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Maatschappelijke Innovatie doe je samen  

Prominente rol in lokale verbinding is: 

 Faciliteren van Energiecoöperaties of initiatieven met eigen opwekprojecten 

 Verankering in de lokale samenleving  

 Verbinding brengt energieleverancier dichtbij 
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De makers van de energie van morgen (2020) 

 Meer interesse voor energiecontracten op basis van lokale vraag en aanbod  
 Meer samenwerkingen met lokale energiebedrijven en lokale opwekkers 
 Meer klanten met eigen investeringen in lokale opwek (20%?)  
 Meer huizen worden gasloos :  gebiedsontwikkeling huur en koopwoningen 
 Meer ICT : Slimme meters verbeteren het factuur- en allocatieproces 
 Meer ICT: Portfolio voordelen wijzigen door meer meetdata en inzicht 
 Minder elektrisch vervoer in Nederland? 

 

Trends 
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Afsluitend… 

Zo innoveren wij op vrijdagmiddag om 17.00 uur !  
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