
  Serie Energietransitie 

 

De Energietransitie: wat is nodig voor een versnelling en wie is aan zet? 

De Energieagenda, Nederlandse financials die de schouders onder duurzaamheid zetten en natuurlijk het klimaatakkoord; het lijkt alsof we de goede kant 

op gaan met de energietransitie. Maar is dat zo? Tonen overheden en bedrijven genoeg ambitie? Is een toekomst zonder olie en gas realistisch? En vooral: 

gaat het wel snel genoeg?  

 

In een serie van vijf dinsdagavonden brengt NRC Live de energiewereld bij elkaar om het debat over de energietransitie aan te jagen en te stimuleren. Grote 

energiebedrijven, politiek, wetenschappers, investeerders en hele nieuwe spelers in de energiemarkt praten over de belangrijke keuzes, belemmeringen en 

kansen op alle fronten van de energietransitie.  

Data en onderwerpen 

De serie vindt plaats op elke derde dinsdagavond van de maand. 

1. Nieuwe Businessmodellen  

Dinsdag 21 februari 2017 19.30 uur 

2. Tech als disruptor 

Dinsdag 21 maart 2017 19.30 uur 

3. Sustainable Finance 

Dinsdag 18 april 2017 19.30 uur 

4. Gedragseconomie 

Dinsdag 16 mei 2017 19.30 uur 

5. Het grote Energiedebat 

Dinsdag 20 juni 2017 19.30 uur 

Kosten 

De toegangsprijs per avond is €49,-. Voor de hele serie (5 avonden) betaalt u €175,-. De prijzen zijn excl. btw. Kaarten zijn te koop via nrclive.nl/energieserie   

Locatie 

WTC Rotterdam, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam 
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Avond 1: Nieuwe Businessmodellen 

Bedrijven opereren in een markt die nooit stabiel is. Dat gold voor Kodak met zijn filmrolletjes en dat geldt nu voor fossiele brandstoffen. De 

energietransitie is in gang gezet en niemand ontkomt aan de gevolgen hiervan. Gevolgen die, wanneer je er nu op inspeelt, grote economische 

kansen bieden. Hoe zet je kansen om in strategieën en wat is de rol van nieuwe businessmodellen in het versnellen van de energietransitie? Op 

21 februari gaan koplopers in op de succesfactoren, struikelblokken en mogelijkheden van nieuwe businessmodellen. 
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Avond 1: Nieuwe Businessmodellen, 21 februari 2017 

19.30 Opening door de dagvoorzitter  Max Christern  

 BLOK I: HET GROTE PLAATJE  

19.40 INTRO 

Gevestigde belangen moeten worden herzien, een nieuwe generatie vraagt om andere 

standaarden. Wat zijn de kansen, uitdagingen en struikelblokken volgens een millenial 

(generatie y) op duurzame missie. Niet omdat jongeren slimmer of vernieuwender zijn; 

maar per definitie kijkt iedere generatie anders naar de wereld en grijpt daardoor weer 

andere oplossingen aan. 

Talitha Muusse,  oprichter De Energieboot 

 BLOK II: DILEMMA’S en NIEUWE BEWEGINGEN  

19.50 

Debat 40 

min 

 

Welke nieuwe businessmodellen ontstaan en wat lijkt hierin de gedeelde succesfactor? 

Waar stevenen we op af, hoe ziet de energiemarkt van de (nabije) toekomst eruit? Waar 

staan we nu en wat zijn drijvers voor nieuwe businessmodellen?  

 

TOPDEBAT 

Lessen en Inzichten: 

Op naar de Uber van energiewereld; wat staat ons te wachten? 

Belangrijkste lessen van ondernemers 

Hoe maak je de energietransitie no-effort voor de klant?  

Welke relevante inzichten kun je delen met betrekking tot schaalgrootte en het maken en 

meten van impact? 

 

Jan Jonker, schrijver van het boek “Nieuwe 

Business Modellen: Samen Werken aan 

Waardecreatie” 

 

Annelies Huygen, senior research scientist 

TNO 

Sawan Bruins, ervaren adviseur 

energievraagstukken en manager Magnus Red   

Denis Slieker, directeur Qurrent 

Matthijs Guichelaar, founder & COO 

Vandebron 

 

20.30 BLOK III: INNOVATIE & DE GEVESTIGDE ORDE  

 Voor welke strategie kies je: houd je de winkel open tijdens de verbouwing? 

Samenwerking corporaties en startups: win-win of slechts damage control? Radicale 

innovatie versus innoveren via spinouts of intrapreneurship: wanneer kies je welke koers?  

En hoe financier je dit?  

Hoe voorkom je het Kodakmoment als energiepartij? 

  

Mare Straetmans, directeur Port XL 

Geanne van Arkel, hoofd Sustainable 

Development Interface 

Freerk Bisschop, Program Director Smart 

Energy Rockstart 

Yme Bosma, Manager Venturing & Ideation  

Eneco 

21.00 Borrel  
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Avond 2: Tech als Disruptor 

100% duurzame energie. Kan dat met de huidige technologie? Technologisch lijkt de energietransitie al mogelijk, maar wat staat de doorbraak 

in de weg? Op 21 maart staat de rol van tech in de energietransitie centraal: welke innovaties kunnen zorgen voor een radicaal nieuw 

energiesysteem en wat zijn de uitdagingen? Hoor ook hoe je tech-innovaties schaalbaar maakt en succesvol implementeert in jouw organisatie. 
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Avond 2:  TECH ALS DISRUPTOR, 21 maart 2017 

19.30 Opening door de dagvoorzitter  Max Christern 

 BLOK I: DE UITDAGING: TECH FOR DOING GOOD  

19.40 

 

 

Trendlezing: welke technologieën kunnen grote impact opleveren voor de versnelling van 

de energietransitie? 

Een overview van tech innovaties en mogelijkheden van het moment – wat gaan IoT, 

blockchain, zelfrijdende auto’s, etc. brengen? Wat voor toekomstscenario’s zijn er nu al 

mogelijk? 

 

Yuri van Geest, Singularity University en 

auteur Exponentiële Organisaties 

 

 

 BLOK II: KOPLOPERSDEBAT  

20.00 

NRC Journalisten Marc 

Hijink/ Wouter van Noort 

Wat is de rol van tech in het realiseren van een energietransitie?  

• Waar start de disruptie: bij de consumptie of de productie?  

• Hoe maak je tech innovaties schaalbaar? – van een goed idee naar een 

schaalbaar idee? 

• Praktisch: hoe creëer je een succesvolle implementatie van een technologische 

oplossing?  

 

Co-referaat: 

- Tech als disruptor, een goed idee maar dan? 

- Hoe voorkom je dat over- of onderbescherming innovatie tegenhoudt? 

Met o.a. 

Andy Baynes, Head of Global Energy 

Business, Nest Labs 

Ab van der Touw, CEO Siemens 

Nederland 

Roebyem Anders, President Europe 

Sungevity 

 

 

20.30 BLOK III: TECH START-UP WEDSTRIJD   

 Intro op startup pitchwedstrijd: wie worden de nieuwe disruptors en waar gaan zij 

impact maken?  

 

 

 Technologie als disruptor en dan. Hoe verstoren startups de huidige energiewereld? 

 5 geselecteerde startups houden een elevator pitch van maximaal 2 minuten. 

Jury (afvaardiging vanuit drie partners + publiek kiezen winnaar) 

 

 

21.00 Borrel  
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Avond 3: Sustainable Finance 

Voor het eerst zetten in Nederland veel grote financiële instellingen zich in voor duurzaamheid. Een belangrijk initiatief met veel kansen voor 

Nederlandse bedrijven en voor het versnellen van de energietransitie. Maar ook met de nodige dilemma’s en praktische problemen: hoe 

krijgen we vraag en aanbod bij elkaar en hoe meet je duurzaamheid van de beleggingsportefeuille? Praat mee op 18 april over hoe we 

duurzaam beleggen de norm kunnen maken en wat de impact is van desinvesteringen uit fossiel op de financiële sector.   
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Avond 3:  Sustainable Finance, 18 April 

19.30 Opening door de dagvoorzitter  Max Christern 

 BLOK I: DE UITDAGING  

19.35 

 

 

Investeren in duurzame energie. Is het omslagpunt van oude 

fossiele naar duurzame energie in zicht? 

• Welke vragen moeten nu gesteld worden en welke 

afwegingen spelen daarbij? 

• Wat doet de gevestigde orde om te voorkomen dat de 

gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan twee 

graden Celsius stijgt?  

• Welke projecten worden gestaakt omdat ze niet passen in 

die twee-graden-wereld? 

• En wat gebeurt er met het geld dat daardoor overblijft?  

• Wordt dat gestoken in nieuwe projecten voor fossiele 

brandstof? 

Mark Campanale, directeur Carbon Tracker Initiative 

20.10 BLOK II: DILEMMA’S en NIEUWE BEWEGINGEN  

45 min, topdebat  

  

 

Wat is ervoor nodig om duurzaam beleggen de norm te maken: 

• Hoe krijgen we vraag en aanbod bij elkaar? En hoe kan dit 

inzichtelijk worden gemaakt? 

• Hoe lang nog blijven investeren in fossiel en gas? 

• Wat is de rol van de overheid in het stimuleren van 

duurzaam beleggen? 

• Hoe meet je de duurzaamheid van je 

beleggingsportefeuille?  

• Wat zijn de belangrijkste dilemma’s bij de omschakeling 

naar investeren in duurzaam en hoe tackel je die? 

Frank Elderson, Directeur De Nederlandsche Bank 

Piet Sprengers, Hoofd Duurzaamheid ASN Bank 

Gert Dijkstra, Chief Strategy & Communication at APG Asset 

Management 

Jasper Snoek, CFO DOEN  

Femke Groothuis, President & Wavemaker Ex’tax 

 

 

20.55 BLOK III: KANSEN VOOR NEDERLAND   

Lezing 10 min. + Q&A 10 

min. 

Hoe kan Nederland kampioen groene investeringen worden? En 

waarom zouden we dat moeten willen? 

 

21.15 Borrel  
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Avond 4: Gedragseconomie 

En dan de consument. Naast technologische oplossingen en nieuwe businessmodellen is een succesvolle en snelle energietransitie niet 

mogelijk zonder de klant. Hoe beweeg je de samenleving van ‘onduurzaam’ naar duurzaam gedrag? Nudges, storytelling en cause marketing: 

welke principes uit de gedragseconomie kun je toepassen op je verdienmodel? Op 16 mei word je in één avond geïnspireerd door de meest 

recente inzichten uit de gedragseconomie en de waarde daarvan voor jouw organisatie.  
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Avond 4:  Gedragseconomie, 16 mei 

19.30 Opening door de dagvoorzitter  Max Christern 

   

 BLOK I:  NIETS MENSELIJKS IS ONS VREEMD  

19.40 

 

 

Relaties tussen gedrag en duurzame keuzes: belangrijkste inzichten 

vanuit de sociale psychologie en gedragseconomie. 

Hoe breng je verandering in ons denken teweeg? 

Lessen uit de wetenschap over de angst voor verandering en inzichten 

in het onduurzaam gedrag. Hoe zou het onderwijs een rol kunnen 

spelen bij ontwikkeling van gedrag? 

Sander Hermsen, researcher design & behaviour change, 

Hogeschool Utrecht 

 

  

20.00 BLOK II: VERHALEN DIE AANZETTEN TOT NADENKEN   

Interview 15 min. en  

15 min. Q&A 

 

 

Twee voorbeelden uit de praktijk, vertegenwoordigers geven antwoord 

op: 

• Wat zijn de belangrijkste ingrediënten om consumenten in 

beweging te krijgen? 

• Hoe zetten bedrijven nudges in om de transitie versnellen?   

• Hoe zet je klantbeleving in om mensen mee te krijgen bij de 

versnelling van de energietransitie? 

• Wat is de rol van storytelling?  

• Interessante lessen uit de hoek van de cause marketing 

Sarah Gagestein,  taalstrateeg en framingspecialist 

Denise Boon-Kuperus, Hoofd marketing Vandebron 

Carina Wiekens, Onderzoeker Gedrag & Energie 

  

20.30 BLOK III: VERTAALSLAG NAAR DE PRAKTIJK  

45 minuten uitwisselen 

inzichten 

Welke belangrijkste dilemma’s spelen bij de ‘gevestigde orde’ en 

natuurlijk ook bij nieuwkomers? Hoe spelen zij in op principes uit de 

gedragseconomie en op welke manier gebruiken zij die voor hun eigen 

businesscase en doelstelling om de transitie naar een duurzame wereld 

te versnellen? Wat zijn de voor- en nadelen van stimuleren (duurzame) 

gedragingen? En hoe ver zou je hiermee moeten gaan? 

Paul Geurts van Kessel, oprichter Bleeve 

Alexander van de Beek, oprichter EnergyParty 

Anniek Mauser, directeur duurzaamheid Unilever Benelux 

21.15 Borrel  
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Avond 5: Het Grote Energiedebat 

De verkiezingen in maart zijn net achter de rug en de nieuwe regering wordt gevormd. De opwarming van de aarde laat echter niet op zich 

wachten en duidelijke langetermijndoelstellingen zijn van groot belang. Het klimaatakkoord van Parijs was een belangrijke stap, maar het moet 

sneller: van akkoord naar actie! Op 20 juni worden sleutelspelers in de energietransitie uitgedaagd om kritisch, ambitieus en realistisch naar 

de uitdagingen van de (nabije) toekomst voor de Nederlandse energievoorziening te kijken.  

Kernpunten: 

• NL als gasvrij land 

• Wanneer gaan we van fossiel af? 

• Wat zijn de tegenstrijdige belangen? 

• Bij wie komt de verantwoordelijkheid te liggen? 

• Hoe houden we de energiezekerheid op peil? 

 

Meng je in het energiedebat en ga samen met politiek, wetenschap en bedrijfsleven de klimaatuitdaging aan.  

Het definitieve programma zal afgestemd worden op de uitslag en ontwikkelingen rondom de verkiezingen.  

 

Met o.a.: 

 

Jan Terlouw 

Olof van der Gaag, Directeur NVDE 

Mart van Bracht, Directeur Energie TNO 

 

 

 


