
Samenwerken met  
Stroomversnelling



Hoe het begon

In het begin was er het innovatieprogramma 

Energiesprong, uitgevoerd door Platform31 tussen 

2009 en 2016. In 2013 startte Energiesprong de Deal 

Stroomversnelling, een initiatief van vier bouwers en 

zes corporaties. Hieruit voortvloeiend werd in 2015 

de vereniging Brede Stroomversnelling in zijn huidige 

vorm opgericht. 

Het doel: slimmere en goedkopere oplossingen 

bedenken om in Nederland tot een energieneutrale 

woningvoorraad te komen. En dat is gelukt! De kennis, 

de inzichten en de samenwerking bleken succesvol. 

Tijd dus om de energietransitie naar een volgend 

niveau te tillen, met een organisatie die ervoor 

zorgt dat de klimaatambities en de noodzakelijke 

energieneutrale woningvoorraad daadwerkelijk 

gerealiseerd worden. Tijd voor Stroomversnelling!

Waar staan we voor?

Stroomversnelling is een vereniging die zich richt 

op de energietransitie van de gebouwde omgeving 

in Nederland. Onze ambitie en absolute drive is dat 

iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen 

kiezen voor een duurzame, mooie, comfortabele 

en betaalbare woning! Zonder aardgas en vooral 

ook woonlastenneutraal. Dit doen wij met een team 

van enthousiaste en betrokken experts die samen 

met onze leden de schouders onder deze opgave 

zetten. Stroomversnelling is ketenoverstijgend, en 

werkt samen met marktpartijen van de vragende 

en de afnemende kant. We werken aan innovatieve 

oplossingen, we delen kennis en inzicht en we 

ontwikkelen tools en diensten. We bundelen de 

krachten voor de politieke lobby en hebben hierdoor 

invloed op wet- en regelgeving. Kortom: we stellen 

alles in het werk om in 2050 in Nederland een 

energieneutrale gebouwde omgeving te hebben. Zo 

lang het behalen van de klimaatambities achterblijft, 

blijven er stroomversnellers opstaan. Het moet anders 

en het kan anders. Dat is ons credo.



Hoe werkt 
Stroomversnelling? 

Stroomversnelling werkt ketenoverstijgend 

aan de energietransitie. Alleen door samen 

kansen én knelpunten te zien en aan integrale 

oplossingen te werken maak je meters, en kun 

je daadwerkelijk ontwikkelen en versnellen. We 

doen dit door per thema teams samen te stellen 

die bestaan uit onze leden, interne en externe 

experts en ervaringsdeskundigen. Samen werken 

we aan innovatieve oplossingen. We creëren het 

vertrouwen en de ruimte om boven individuele 

belangen uit te stijgen. Zo werken we toe naar een 

gemeenschappelijke meerwaarde, creëren we impact 

en laten we één geluid horen.

Kansen en problemen 
opzoeken in de keten

Ontwerpen van 
tools, diensten en 
randvoorwaarden

Theoretisch en/of 
praktisch testen

Impact maken op snelheid en 
richting van de energietransitie

Innovatie agenda 

Stroomversnelling

Combinaties van leden 

en/of experts

Pilots met leden en 

interactie met experts en 

de markt

Producten en diensten voor de vrije 

markt. Voeden van de politiek

In wetgeving
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Waaraan werkt 
Stroomversnelling?

Stroomversnelling werkt vanuit twee hoofdthema’s: 

‘aanbodontwikkeling’ en ‘wijken met nieuwe energie’. 

Rond deze thema’s ontwikkelt Stroomversnelling 

kennis, tools en diensten. Op drie manieren maakt 

Stroomversnelling hier vervolgens gemeengoed 

van: via het vermarkten van kennis en tools, via het 

conditioneren van de markt door het aanpassen van 

wetgeving, en via politieke lobby.

• Alleen door schaalgrootte 

wordt innovatie mogelijk

• De markt is versnipperd en 

vertrouwen in de keten is 

laag

• Ontwerpen van deals 

die vraag, aanbod en 

volume in zich hebben

• Het geleerde in 

uitvoering gebruiken 

voor structurele 

innovatie

• Samenbrengen en 

onderhandelen met 

partijen tot een deal 

past

• Uitvoeren deal

• Gebouwgebonden financiering voor 

VvE

• Position paper ingebracht in 

Klimaatakkoord

• Ontwikkeling nieuwe deals m.b.t. 

industrialisatie

• Er is geen standaard voor 

nul-op-de-meter

• Goedbedoelde oplossingen 

zorgen toch voor slechte 

kwaliteit

• Ontwikkeltafel nul-op-

de-meter

• Opdracht: ontwikkel 

een standaard voor nul-

op-de-meter

• Pilot woningen 

renoveren en testen

• Energieprestatie-vergoeding (EPV) in 

de wet

• Keurmerk voor kwaliteit (NOM Keur)

• Afnameovereenkomst met Aedes en 

Bouwend NL

• Overheid komt met 

Klimaatwet

• Duidelijke eisen geven de 

markt zekerheid

• Kennisontwikkeling 

toegespitst op 

onderwerpen uit 

klimaatakkoord

• Overleg met leden over 

waar zij baat bij hebben 

en wat hun standpunt is

• Deelnemen aan klimaattafels

• Mede opstellen van Klimaatakkoord-

onderdeel Gebouwde omgeving

• Zonder een standaard 

voor monitoring van de 

energieprestaties, dreigt 

een lock in voor afnemers.

• Meer prestatiegaranties 

vraagt om kwalitatief 

hoogwaardige monitoring

• Ontwikkeltafel 

monitoring

• Opdracht: ontwikkel 

een norm voor 

monitoring

• Pilot met volledige 

monitoring keten

• Hackathon met 

dienstenaanbieders

• Certificering van monitoring-

oplossingen in de markt

• Best practices volledige monitoring 

keten verzamelen met CorpoNet en 

delen

• Nederland moet versneld 

van het aardgas af

• Wijkaanpak wordt alom 

gezien als enige oplossing

• Ontwikkeltafel 

wijkaanpak

• Opdracht: ontwikkel 

een aanpak voor 

wijktransitie

• Toetsen TCO model 

(total cost of ownership) 

bij leden

• Samen met proeftuinen 

de wijkaanpak en 

community journey 

doorontwikkelen

• Bijdragen aan de tafel Masterplan van 

het Klimaatakkoord

• Heldere procesaanpak voor alle 

stakeholders voor de wijkaanpak

Kansen en problemen 
opzoeken in de keten

Ontwerpen van 
tools, diensten en 
randvoorwaarden

Theoretisch en/of 
praktisch testen

Impact maken op snelheid en 
richting van de energietransitie
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Voor wie?

Stroomversnelling is er voor partijen die zich bezig 

houden met het energieneutraal maken van de 

gebouwde omgeving en die knelpunten in de keten 

willen oplossen, danwel kansen willen benutten. 

Stroomversnelling bestaat uit een heel diverse club 

van leden. Van huisvesters, bouwers en ontwikkelaars 

tot publieke partijen, adviseurs en toeleveranciers. 

Koplopers die kansen zien en anders willen, en 

kleinere partijen die invloed willen uitoefenen 

door zich te verenigen binnen Stroomversnelling. 

Stroomversnelling werkt samen met de overheid om 

oplossingen te vinden voor de gebouwde omgeving 

die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen voor 

2050, zoals de EPV-wetgeving, de aanpak van flora en 

fauna en deelname aan het Klimaatakkoord.

Waarom Stroomversnelling?

• Invloed: de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en mede te bepalen hoe oplossingen voor de markt 

eruit moeten gaan zien. Mede bepalen welke voorwaarden hieraan verbonden moeten worden en 

helpen risico’s te verkleinen; 

• Voorsprong: de kans om als koploper ervaring op te doen met nieuwe businessmodellen en 

technologieën, en zodoende een voorsprong te krijgen richting eigen klanten; 

• Innovatie: de mogelijkheid om binnen de eigen organisatie invulling te geven aan innovatiedoelstellingen 

die bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving of aan de groei van het bedrijf; 

• Maatschappelijk imago: verantwoordelijkheid nemen en vanuit je organisatie daadwerkelijk een bijdrage 

leveren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid; 

• Kennisontwikkeling: een open leeromgeving die de eigen gedachten scherpt en oplossingen voor de 

opgaven verbetert.
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Wat organiseren we?
 

Voor leden organiseren we:

• Kennisversnellingsdagen: vier keer per jaar komen we bij elkaar om de leden die later zijn aangehaakt zo snel 

mogelijk alle relevante basiskennis bij te brengen. Kennisversnellingsdagen zijn gratis voor leden;

• Cursussen en masterclasses: er worden continu nieuwe cursussen en masterclasses ontwikkeld die 

passen bij de actualiteit. Zoals de Hoe?Hoogbouw training, bedoeld om woningcorporaties te helpen bij 

het verduurzamen van hun hoogbouw. Zo!Laagbouw rond woningcorporaties en het inkopen van NOM 

renovaties en ‘NOM conceptontwikkeling voor bouwers’. Voor leden geldt een korting op deelname aan 

cursussen;

• Samenwerkdagen: vier keer per jaar komen we met alle leden bij elkaar om samen over actuele onderwerpen 

te praten en samen te werken aan oplossingen;

• Energy Up: de jaarlijkse conferentie van Stroomversnelling. In 2018 met een kleine 400 bezoekers uit alle 

verschillende relevante sectoren, met een toespraak van minister Kajsa Ollongren en een inspirerend verhaal 

van Diederik Samsom;

• Ontwikkeltafels zijn het mechanisme van Stroomversnelling om de verschillende stakeholders met elkaar 

in dialoog te laten gaan en samen tot oplossingen te komen. Er lopen ontwikkeltafels rond de volgende 

thema’s: NOM Keur, NOM Ready Keur, netbeheersing, monitoring, natuurinclusief renoveren, objectgebonden 

financiering, VvE financiering, afname-overeenkomsten en de knooppuntenkaart omgevingsmanagement.
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Wat gebeurt er internationaal?

Onder de merknaam ‘Energiesprong’ worden er in andere landen ook initiatieven zoals Stroomversnelling 

opgestart. Energiesprong is momenteel actief in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, New York State, 

Ontario en British Colombia. Zie ook 

www.energiesprong.eu

Wie zijn de partners?

TKI Urban energy, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Centrum Veilig Wonen, 

Efectis, Bouwend Nederland.

Wie zijn de leden?

ABB, BAM BV, BASF, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Brink Climate Systems, Cogas Duurzaam BV, Coteq, Ntebeheer, 

De Goede Woning | Zoetermeer, DuraVermeer, Eante, Eigen Haard, Elan Wonen, Enduris, Eneco, EnergyGo, Enexis 

Netbeheer, Factory, Zero, Fermacell, FidesWonen, Fifthplay, Gasunie, Transport Services, Gebroeders Blokland, 

Gemeente, ‘s-Hertogenbosch, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Arnhem, Gemeente Ede, Gemeente Nijmegen, 

Gemeente Rotterdam, Gemeente Tilburg, Gemeente Zoetermeer, Gemeentelijk woonbedrijf Renswoude, Geveke 

Bouw & Ontwikkeling, Hegeman Bouwgroep en Löwik Installatietechniek, Heijmans Vastgoed, Ibis Power, 

Inventum, Itho Daalderop, iungo, Janssen de Jong Groep, Knauf, Lefier, Lens-energie, Liander, Maas Jacobs 

Bouwbedrijf, MainPlus, Netbeheer Nederland, Nuuka, Plegt-Vos, Portaal, Provincie Utrecht, RC Panels, Rendo 

Beheer, Renolution, Rijswijk Wonen, RWS Goes, Schouten Bouw & Ontwikkeling, Stadlander, Stedin, Sto Isoned, 

SWYCS, Talen, TBI, TenneT, Tiwos, Van der Leij, VolkerWessels, Westland Infra Netbeheer, Wonen Limburg, 

Woonbedrijf Westvoorne, Woonkwartier, Woonplus, Woonstad Rotterdam, Woonwaard.
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Agenda 2018

Ontdek onze evenementen, maak persoonlijk kennis 

met onze experts en wissel ideeën uit met de leden 

van Stroomversnelling.

stroomversnelling.nl/agenda/
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Ivo Opstelten

Directeur

iopstelten@stroomversnelling.nl

06 - 23 29 16 16

Onze 
Stroom-
versnellers 
en hun 
activiteiten

Leen van Dijke

Voorzitter

lvdijke@stroomversnelling.nl

06 - 53 77 75 57
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Denise van den Broek

Doris de Bruijn

Felix van Gemen

Felix Knipschildt

Fleur Elderhorst

Harmke Bekkema

Hans van Velthoven

Jantien van den Berg

Jeffrey Mennen

Jeroen Roos

Jolein Schorel

Jose vd Loop

Karen Hogenbirk

Secretaresse  Stroomversnelling

Corporatiecoach

Prestatiesturing

NOM Keur en NOM Ready

Financiering

Duurzaam langer thuis

Marketing

Multi-stakeholder opgave

Relatiemanager corporaties

Warmtenetten

Gebouwgebonden Financiering

Hoogbouw, afname overeenkomst

Communicatie 

secretariaat@stroomversnelling.nl

ddbruijn@stroomversnelling.nl

fvgemen@stroomversnelling.nl

fknipschildt@stroomversnelling.nl

elderhorst@appm.nl

hbekkema@stroomversnelling.nl

hvvelthoven@stroomversnelling.nl

jvdberg@stroomversnelling.nl

jmennen@stroomversnelling.nl

jroos@stroomversnelling.nl

jschorel@stroomversnelling.nl

jvdloop@stroomversnelling.nl

khogenbirk@stroomversnelling.nl

06 - 57 94 23 20

06 - 48 25 57 42

06 - 44 00 36 43

06 - 48 72 60 75

06 - 22 96 51 61

06 - 18 80 07 31

06 - 14 44 69 48

06 - 50 63 79 45

06 - 10 11 38 78

06 - 29 07 73 67

06 - 24 43 62 56

06 - 14 61 07 16

06 - 51 84 66 28
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Klaas Vegter

Leonie van der Steen

Maarten Hommelberg

Marieke van Dijke

Marcel Elswijk

Marnette Vroegop

Marten Witkamp

Martin van Briemen

Maurice Coen

Merel Philippart

Niels Sijpheer

Paul Zwetsloot

Rens Verbruggen

Sander Nieuwenhuis

Sandra Bekhof

Serena Scholte

Simon Verduijn

Sjoerd KlijnVelderman

Thijs Barkmeijer

Wanda van Enst

Wijken met nieuwe energie

Meekoppelkansen

Aanbodontwikkeling

Secretaresse Leen van Dijke

Wijkenergiesystemen en hoogbouw

Ondersteuning NOM projecten

Monitoring, NOM Keur, NOM Ready

Bewonersinteractie

Corporatiecoach

Kennismakelaar

NOM keur

Relatiemanager netbeheerders

Monitoring

Relatiemanager gemeenten

Communicatiemanager

Industrialisatie

NOM Keur

Ontwikkeltafel NOM-keur

Hoogbouw

Meekoppelkansen

kvegter@stroomversnelling.nl

lvdsteen@stroomversnelling.nl

mhommelberg@stroomversnelling.nl

mvdijke@stroomversnelling.nl

melswijk@stroomversnelling.nl

marnette@innoma.nl

mwitkamp@stroomversnelling.nl

mvbriemen@stroomversnelling.nl

mcoen@stroomversnelling.nl

mphilippart@stroomversnelling.nl

nsijpheer@stroomversnelling.nl

pzwetsloot@stroomversnelling.nl

rverbruggen@stroomversnelling.nl

snieuwenhuis@stroomversnelling.nl

sbekhof@stroomversnelling.nl

sscholte@stroomversnelling.nl

s.verduijn@stroomversnelling.nl

sklijnvelderman@stroomversnelling.nl

tbarkmeijer@stroomversnelling.nl

wvenst@stroomversnelling.nl

06 - 12 13 75 66

06 - 13 08 04 90

06 - 11 88 22 27

06 - 38 70 01 03

06 - 24 25 62 91

06 - 51 70 57 82

06 - 14 35 85 87

06 - 46 19 21 91

06 - 24 84 59 55

06 - 34 82 88 30

06 - 10 44 47 98

06 - 39 08 92 65

06 - 19 57 66 34

06 - 24 68 17 47

06 - 30 93 32 29

06 - 47 12 23 18

06 - 15 87 95 62

06 - 51 73 40 27

06 - 39 88 70 28

06 - 17 34 09 02

Onze Stroom-versnellers 
en hun activiteiten



Samenwerken met  
Stroomversnelling

We zijn benieuwd naar jou. Hoe zou je 

willen samenwerken om de energietransitie 

in een stroomversnelling te brengen? 

We kijken uit naar je ideeën.

Mail naar info@stroomversnelling.nl of 

kom op de koffie. Onze thuisbasis is ANNE, 

Veemarktplein 41 in Utrecht.

Postadres:

Anna van Buerenplein 43

Postbus 90608

2509 LP Den Haag


