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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond 
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een 
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:

• Afval; 
• Bestuur;
• Duurzaamheid; 
• Maatschappij;
• Natuur;
• Economie;
• Energie; 
• Leiderschap; 
• Leren; 
• Mobiliteit; 

• Productie; 
• Sociale Media; 
• Spiritualiteit; 
• Toerisme; 
• Voeding; 
• Water; 
• Werk; 
• Wonen; 
• Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken 
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer 
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid 
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee 
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan 
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.

Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van 
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over 
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische 
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van 
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en 
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.

Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is 
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet 
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een 
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken. 

Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje 
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde 
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst 
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben 
meegedacht.

http://www.ourcommonfuture.nl/
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You’ve got mail!

Temporalmail subject: terugblik vanuit 2035
Send: 17-12-2035
Received: 17-12-2010

De hartelijke groeten vanuit 2035, een tijd waarin de energiewereld radicaal 
anders is dan vroeger. De energievoorziening is grotendeels verduurzaamd, en 
niet alleen dankzij technologische vooruitgang, maar ook doordat mensen heel 
anders over energie zijn gaan denken. 

Met name op het gebied van energiebesparing is er een groot effect van 
bewustwording en gedragsverandering te merken geweest. Met de technische 
energiebesparing, bijvoorbeeld isolatie, LED verlichting en verwarming via 
elektrische warmtepompen in plaats van gas, werd al aardig wat energie 
bespaard, maar de combinatie van energiebesparing door gedragsverandering en 
verandering van werkprocessen zette pas echt zoden aan de dijk. 

Een lamp of TV kan tenslotte nog zo energiezuinig zijn, hij verbruikt natuurlijk 
het minst als hij uit staat. En de elektrische auto spaart door zijn veel hogere 
well-to-wheel efficiëntie al een hoop energie, maar verbruikt natuurlijk het minst 
als hij stilstaat. Stilstaande elektrische auto’s zijn zelfs een belangrijke schakel in 
de energievoorziening geworden. De batterijcapaciteit wordt continu gebruikt 
voor het balanceren van de energiestromen, waarvoor je als eigenaar van de 
auto een vergoeding krijgt. 

We laten de auto dan ook met een goed gevoel staan, wat ook normaal is 
dankzij de eerder genoemde verandering van werkprocessen. Hetgeen in  jullie 
tijd nog het nieuwe werken werd genoemd is nu volkomen ingeburgerd en het 
gaat zelfs stukken verder dan men toendertijd voor ogen had. 

Voor het schrijven van dit stuk 
heb ik bijvoorbeeld nog een 
holovergadering in mijn eetkamer 
gehad. De aanwezigen worden in 
3D geprojecteerd aan de tafel, en 
de tafel zelf fungeert als 
touchscreen waarop alle 
ingebrachte stukken voor mij 
zichtbaar zijn. Dit stuk 
bijvoorbeeld, heb ik niet echt zelf 
geschreven, "de tafel" luisterde 
naar wat we elkaar vertelden, 
zocht ondertussen in het verleden 
van de deelnemers wat ze al  ooit 
ergens hadden geschreven, en met zijn hedendaagse taalgevoel, maakte het 
ding er een samenvattend verhaal van. In de herinneringen die de tafel ophaalde 
en presenteerde, werd vervolgens weer flink gestreept door de deelnemers. 
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Figuur 1: holovergadering



Samenvatting OCF-themarapport Energie 

Privacy is alleen maar belangrijker geworden dan "vroeger"  Je blijft je verbazen 
wat er allemaal boven water komt. Daarbij verbleken alle privacy discussies 
rondom Internet en social media   anno 2010. 

De efficiëntieslag is zodoende niet alleen gemaakt doordat men massaal 
overgestapt is naar elektrische voertuigen, hetgeen een stuk efficiënter en 
comfortabeler is dan rijden met zo’n primitieve verbrandingsmotor, maar ook 
doordat men niet meer elke dag in de file staat naar kantoor. 

Een bijkomend effect van het “nieuwe” werken en de nieuwe 
communicatiemogelijkheden is dat mensen op een andere manier met elkaar zijn 
gaan werken en communiceren. Men weet tegenwoordig niet beter dan dat men 
werkt in een zogeheten cloud, waarin men met de hele groep naar een bepaald 
doel toe werkt zonder vast te zitten in bepaalde rollen. Op basis van je eigen 
kwaliteiten en vakmanschap kun je aan elk project waarin je geïnteresseerd bent 
mee gaan werken. En je grondstofcredits of, zoals in jullie tijd, geld verdien je bij 
afronding aan de hand van je participatie. Doordat het project voorop staat 
heerst in deze clouds een bepaald collectiviteitsgevoel waarbij men veel meer op 
het groepsdoel dan de eigen doelen is gericht. 

En niet alleen mensen zijn anders met elkaar gaan communiceren, ook de 
energienetwerken hebben baat gehad bij de nieuwe communicatietechnologieën. 

Ten eerste zijn de energienetten zelf zogezegd verslimd om de vele 
verschillende energiestromen en energievragen welke, dankzij de opkomst van 
decentrale energie, elektrische auto’s en warmtepompen, aan de netten werden 
gevoed en onttrokken in goede banen te leiden. Tegenwoordig zijn de 
energiekosten dan ook sterk afhankelijk van de flexibiliteit die je biedt. Als jij je 
autoaccu ’s nachts oplaadt met goedkope windstroom betaal je weinig, wil je de 
accu per se ’s avonds opgeladen hebben terwijl het energieverbruik op dat 
moment hoog is, dan betaal je meer. 

Een slimme meter 
kan het energieverbruik 
dus sturen, maar alleen 
in grote lijnen. In de 
loop der tijd zijn deze 
lijnen steeds verfijnder 
geworden doordat de 
apparaten zelf ook 
steeds slimmer 
geworden zijn en zelf 
kunnen bepalen 
wanneer ze energie 
willen. De slimme 
meters zelf zijn hierdoor 
echter niet overbodig 
geworden; zij 
functioneren nu als 
centraal data- en 
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Figuur 2: Smart grid
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energiesysteem. Via het internet ontvangen zij continu data, onder andere over 
de hoeveelheid duurzame opwek, de hoeveelheid eigen opwek en de energieprijs 
en deze gegevens worden via de elektriciteitsdraden naar de apparaten 
doorgestuurd. Naar gelang de door de consument ingestelde instellingen zullen 
de apparaten vervolgens zelf de benodigde beslissingen nemen. 

De "slimme apparaten" hebben geholpen om het sturen van energie van iets 
voor “nerds” naar de belangrijkste actor, de gewone burger, te krijgen. Een slim 
apparaat bleek veel beter in staat om de hearts en minds van de burger te stelen 
dan zoiets “onzichtbaars” als de energiemeter. 

Het verslimmen van netten en apparaten heeft niet alleen bijgedragen aan het 
überhaupt mogelijk maken van, maar heeft ook gezorgd voor een forse 
(primaire) energiebesparing, zowel door het inzichtelijk maken van gebruik als 
het zorgen voor een stabiele load flow waardoor de laatste restjes fossiel met 
maximale efficiëntie kunnen worden ingezet. 

Dankzij investeringen in het moderniseren en uitbreiden van de hoogspannings 
energienetwerken is Nederland zelfs de energiehub van Europa geworden, 
inclusief de bijbehorende data. In het EuroGrid hoofdkwartier in Arnhem worden 
alle elektriciteitsstromen, van de windturbines in de Noordzee, de CSP centrales 
in de Sahara, de recentelijk opgeleverde Space Based Solar Power centrale en de 
overal aanwezige lokale opwek gebalanceerd. Een van de opmerkelijkste 
technieken is nog steeds het offshore windpark van puur mechanische 
windmolens, ze pompen zeewater naar de kust in buizen onder hoge druk, 
waardoor ze supergeleidend worden voor water. Bij Castricum staat nu een 1 GW 
grote waterkracht centrale, en er is een waterstroom die weer de Noordzee op 
stroomt. Ecologen zijn er niet weg te slaan. Tenslotte is dit de eerste zout water 
riviermonding ter wereld!

Dankzij deze bijzondere positie als energiehub haalt Nederland, ondanks het 
droogvallen van de eigen gasreserves, nog steeds een groot deel van zijn 
welvaart uit energie. Door de vele verschillende elektriciteitsstromen en de 
grootte van het aangesloten gebied is de hoeveelheid elektriciteit meestal 
redelijk stabiel. Wat er nog aan balancering nodig is wordt deels via de NorNed 
kabels, waarmee we verbonden zijn met de Scandinavische 
waterkrachtsystemen, alsmede via opslagsystemen op eigen bodem, zoals de op 
het net aangesloten elektrische auto’s, ringdijken in zee waar water in en 
uitgelaten kan worden, ondergrondse pomp accumulatie centrales waar middels 
waterkracht ondergronds gebalanceerd kan worden en stuurbare “Virtual Power 
Plants” waar meerdere stuurbare decentrale energieopwekkers (zoals HRe+ 
ketels met brandstofcel voor de opwek van warmte en elektriciteit) gezamenlijk 
als één balanceerunit kunnen worden aangestuurd.

Als nood staan er nog een aantal aard/biogascentrales opgesteld, welke bij 
kunnen springen indien nodig. Deze centrales zijn binnenkort de laatste der 
fossielen. Er zijn nog een klein aantal fossiele centrales voor basislast, maar 
dankzij stijgende brandstofprijzen, kosten voor CCS dan wel emissierechten 
(waarbij een realistische prijs voor CO2 werd aangehouden) en het wegvallen 
van de vele directe en indirecte subsidies aan de fossiele keten, zijn de meeste al 
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gesloten. Het wegvallen van met name de indirecte subsidies heeft ook het einde 
ingeluid van kernenergie. Nadat de Nederlandse overheid niet meer de kosten 
voor het opslaan van het kernafval op zich wilde nemen werd kernenergie al een 
stuk minder aantrekkelijk. Tegelijk heeft de overheid ook besloten niet meer 
garant te willen staan voor de risico’s welke kernenergie met zich meebrengt. 
Bedrijven dienen nu dus zelf garant te staan of de mogelijke schade te 
verzekeren, echter is het mogelijke schadebedrag zo groot dat er geen 
marktpartijen te vinden zijn die bereid zijn de risico's van deze technologie te 
dragen.

De brandstofprijzen zijn ook gestegen doordat de herkomst en de kwaliteit 
essentieel is geworden, dankzij weerstand tegen de vervuilende en risicovolle 
winplaatsen. Steenkool en uranium zijn bijvoorbeeld verplicht Fair Trade 
geworden.

Samenvattend kan men stellen dat door de paradigmaverandering rond energie, 
zowel onze denkwijze als de omliggende infrastructuur en eisen, het 
technologisch potentieel van duurzame energie beter en sneller benut is. Op 
technisch gebied lagen er namelijk, tot veler verrassing, niet veel knelpunten, en 
degene die er lagen waren al redelijk vroeg van de baan. 

De “fossielen” van vroeger domineerden het energielandschap dankzij de 
schaalvoordelen waarvan ze konden profiteren. Tot lange tijd was energie een 
markt in handen van een aantal grote bedrijven. Energie was daardoor een 
weinig vernieuwende markt. Goedkope decentrale opwek gecombineerd met de 
slimme netten heeft hier een einde aan gemaakt. Dankzij de opkomst van met 
name zonnepanelen, welke niet afhankelijk zijn van schaalgrootte voor 
efficiëntie, werd deze markt steeds decentraler en kregen mensen steeds meer 
gevoel met hun energiegebruik en opwek. 

Met terugwerkende kracht is te zien dat het startpunt van deze verandering al 
in 2009 was toen de netwerkbedrijven werden verzelfstandigd. 

Met terugwerkende kracht is te zien dat het startpunt van deze verandering al in 
2009 was toen de netwerkbedrijven werden verzelfstandigd. De decentrale groei 
kwam er mede in toen ze een paar jaar later het vertrouwen wonnen van 
groepen burgers alszijnde een onafhankelijke organisatie welke kon en nog 
steeds kan helpen met energiebesparing, saldering en sturing.

Voornamelijk kwam deze groei echter doordat onder premier Rutte de regeling 
erkend werd dat duurzame decentrale opwek ook “voor de meter” belastingvrij 
door de eigenaren mocht worden afgenomen. Door wettelijk te bepalen dat de 
opwek op de ene locatie gesaldeerd kon worden met het verbruik op de andere, 
dus inclusief de energiebelasting, werd energie-ondernemerschap vanuit de 
burger gestimuleerd. Deze belastingvrijstelling is daarna jarenlang de motor van 
de groei in decentrale energieopwek geweest en hieruit zijn verschillende 
gewestelijke energiebedrijven ontstaan waar mensen een aandeel in kunnen 
kopen en vele VVE’s en bewonerscoöperaties hebben zelf in gezamenlijke opwek 
geïnvesteerd, hetgeen overigens nog steeds gebeurd. Dit heeft ertoe geleidt dat 
tegenwoordig de Overkoepelende Organisatie voor Duurzame Energie, OODE, de 
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grootste producent van energie in Nederland is, omdat zij al deze 
energiecoöperaties verenigt.

Parallel hieraan werd in de eerste jaren van de 21ste eeuw de roep om 
verduurzaming steeds luider, hetgeen er toe leidde dat energie een ‘hot-item’ 
werd en er veel meer onderzoek plaats vond naar hogere efficiënties en 
goedkopere materialen voor duurzame opwek dan voorheen. Bij de 
schaalvergroting van productie hebben de BRIC landen voorop gestaan, niet 
alleen om in te spelen op westerse markten, maar voornamelijk om te voldoen 
aan de eigen enorme energie behoefte tijdens hun snelle ontwikkeling. China 
moest bijvoorbeeld vanwege zijn economische groei naast fossiel ook miljarden 
investeren in duurzame energie technologie. Fossiel alleen zou een rem geweest 
zijn op de economische groei. 

Figuur 3: De BRIC landen

Uiteindelijk heeft dit tot een situatie geleid waarin een groot deel van de opwek 
kleinschalig is, terwijl de organisatievorm van energie een stuk complexer is. 
Bijna iedereen produceert zelf energie, al of niet als lid van een 
energiecoöperatie, terwijl er naast de lokale organisaties grootschaliger 
structuren zijn gebleven. De burger is zo onvermijdelijk in de driverseat 
gekomen, maar is wel ingebed in een vangnet van dienstverleners. Men 
investeert zelf in opwek of in een coöperatie in plaats van zelf energie in te 
kopen. Het geheel levert schone energie voor wie zelf te weinig heeft, inkomsten 
en lokale werkgelegenheid en vooral identiteit. Collectief is er ook een gevoel van 
trots om zelfvoorzienend te zijn en door de overal aanwezige opwek wordt 
energie gevoeld als een collectief iets, als een wolk boven de samenleving waar 
iedereen zowel invloed op als baat bij heeft.
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Energie in 2010
Hopelijk ben je al enthousiast geworden van onze bovenstaande toekomstvisie! 
Hou dit enthousiasme vast en zet het om in energie, want energie is hetgeen wat 
we nu nodig gaan hebben. Om een dergelijke toekomst te bereiken hebben wij 
van OCF2.0 Energie al veel energie gestoken in de weg naar de toekomst door 
het uitwerken van verschillende “bouwstenen”. Jij als lezer kunt deze bouwstenen 
gebruiken om naar bovengestelde toekomst toe te werken. Jij bent dus nu aan 
zet, draag energiek je “steentje” bij en de weg naar de toekomst zal snel 
geplaveid zijn! 

Word energiek!
Iedereen verbruikt energie. Ten eerste 
kun jij als energieconsument je eigen 
afhankelijkheid van fossiele energie 
verminderen door je eigen opgewekte energie te produceren. Met een paar 
zonnepanelen op je dak zal je stroomrekening aanzienlijk dalen. En zijn het er 
genoeg, dan zul je ook nog eens gaan terugleveren. In dat geval ben je niet 
alleen een consument, maar ook een producent; een heuse energieondernemer. 
En dit zal niet bij individuen blijven; intelligente elektriciteitsmeters hebben 
bijvoorbeeld niet alleen het voordeel dat ze energiegebruik (en daarmee 
besparingspotentieel) inzichtelijk maken, maar zij kunnen ook de opwek op de 
ene plek salderen met de afname op een andere plek. Op deze manier kan men 
met een groep investeren in duurzame energie opwek, waarna allen kunnen 
profiteren van de energie zonder energiebelasting te betalen! En aangezien de 
energieprijzen waarschijnlijk alleen maar zullen stijgen, terwijl de kosten voor 
lokale opwekkers alleen maar dalen, kan een dergelijke investering zelfs zonder 
subsidie nu op termijn al lonend zijn. Dergelijke metingen kunnen worden 
gedaan door de netbeheerders, maar ook door andere organisaties zoals Google. 
Het draait hier in elk geval om vertrouwen, zowel in de kwaliteit van meting, de 
veiligheid van de data en wat er verder met de data gedaan kan worden. 
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Figuur 4: Bouw mee aan een groene 
toekomst!
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Dus heb je altijd al ondernemer willen worden? Grijp 
dan nu je kans! En mocht het bevallen, ga er dan 
gewoon mee verder! Want tijdens een transitie zijn er 
nieuwe ondernemers nodig; omdat nieuwe 
ondernemers nog geen investeringen in bestaande 
technieken en markten hebben gedaan kunnen zij veel 
flexibeler en daardoor sneller op nieuwe ontwikkelingen 
inspelen. En vooral in de beginperiode hangt er veel 
laaghangend fruit, dus kan er snel gegroeid worden. 
Neem bijvoorbeeld de algenproducent Ingrepro, in 
2005 gestart en nu al markleider in Europa. [1] Een 
ondernemer moet hiervoor natuurlijk wel bereid 
zijn risico’s te nemen, maar deze zijn te beperken 
door goed te zoeken naar of te lobbyen voor 
bestaande of nieuwe marktniches en door te zorgen 
voor de juiste kennis en kennissen zowel op technisch als organisatorisch vlak. 
Door met andere partijen, met name ook andere gerelateerde 
nicheontwikkelingen, samen te werken sta je sterker in je lobby-activiteiten in de 
richting van overheden en andere machtsblokken waarmee je deze velden om 
kan vormen om ze beter te laten aansluiten op duurzame energie. Dergelijke 
coalities kunnen ook helpen het vertrouwen van consumenten in de nieuwe 
ontwikkeling te winnen, aansluiting bij een soort van brancheorganisatie biedt 
tenslotte een vorm van zekerheid. 

Is het ondernemersbestaan niets voor jou 
en wil je liever voor een baas blijven 
werken bij een gevestigde publieke of 
private instelling? Dan kun je een 
belangrijke faciliterende taak vervullen 
voor ondernemers; de startende 
ondernemers kunnen namelijk wel wat 
bescherming gebruiken. Gevestigde 
instellingen hebben de financiële en/of de 
machtsmiddelen om de nieuwe 
ontwikkelingen in niches te laten groeien. 
Gevestigde bedrijven kunnen bijvoorbeeld een 
nichemarkt creëren door te bepalen dat een 
bepaald percentage van het wagenpark elektrisch moet zijn. En overheden 
kunnen via wet- en regelgeving de verspreiding van duurzame energie 
stimuleren door bijvoorbeeld geen vergunningen te eisen voor zonnepanelen of 
een mini-windturbine op je dak. Overigens is dit voorbeeld niet voor niets gericht 
op lokale overheden, veel gemeenten hebben duurzaamheidsdoelstellingen 
gesteld en zijn hier hard naartoe aan het werken. Door deze initiatieven te 
bundelen kunnen schaalvoordelen worden behaald en kan er een krachtiger 
signaal vanuit gaan, zowel naar de politiek als naar de bevolking.

Verder kun je in de gevestigde positie helpen met het vinden van 
nichemarkten; de emissienormen voor binnensteden worden bijvoorbeeld steeds 
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Figuur 6: Elektrische 
cargo-hopper

Figuur 5: Spot de niche 
markt!
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strenger, met een elektrische vrachtauto voor bevoorrading voldoe je in één keer 
aan alle mogelijke toekomstige uitstootnormen, aangezien je geen lokale 
emissies produceert. Hier kun je met je eigen organisatie ook op inspelen door 
ondernemerschap te tonen en een dergelijke markt gewoon te betreden. 

De overheid is natuurlijk sowieso een bepalende factor dankzij de wortel en stok 
welke zij kunnen hanteren. Deze wortel (motiveren) en stok (demotiveren) zijn 
hanteerbaar op het gebied van wet- en regelgeving, waarmee de overheid een 
kader kan scheppen voor de transitie, en op het gebied van subsidies en 
belastingen waarmee de markt een bepaalde richting op kan worden gestuurd. 
De overheid kan hiermee financiële uiting geven aan bepaalde kosten en baten 
welke nu niet op de markt ten uiting komen, zoals een extra belasting op kolen 
vanwege de kosten van klimaatverandering of een subsidie op zonnepanelen 
vanwege de baten ten opzichte van grijze stroom. De markt is belangrijk, want 
innovatief, flexibel en heeft investeringskapitaal, alleen mist de markt een lange 
termijn focus; verantwoordelijkheidsbesef voor de toekomst, de toekomst van 
onze kinderen en onze kleinkinderen. 

Het subsidiëren van duurzame energieopwek kost nu wellicht geld, maar gaat 
op de lange termijn erg veel welvaart opleveren. Minder vervuiling betekent 
minder ziektekosten, een beperkte opwarming betekent minder maatregelen 
tegen het extremere weer en de zeespiegelstijging, en het verlagen van onze 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen betekent minder risico, zowel op 
geopolitiek vlak als op financieel gebied. Echter, niet alleen duurzame energie 
wordt gesubsidieerd, ook fossiele energie krijgt geld van overheden toegestopt. 
Aangezien de energiemarkt een internationale markt is, en het gros van de 
fossiele energie welke wij in Nederland 
gebruiken uit het buitenland komt, is het 
noodzakelijk om hier internationaal afspraken 
over te maken. Directe subsidie naar de 
fossiele sector gaan bijvoorbeeld in Duitsland 
naar de bruinkoolmijnen, welke al jaren 
onrendabel zijn maar omwille van 
werkgelegenheid en brandstofdiversificatie 
opengehouden worden. Wanneer er een 
werkelijk “global level playing field” wordt 
gecreëerd wordt duurzame technologie 
alweer een stuk concurrerender, zonder alle rompslomp welke subsidies met zich 
meebrengen. 

Verder bestaat er een veelvoud aan subsidies, zo’n 7,5 miljard Euro, welke 
indirect het gebruik van energie stimuleren. [2] De vrijstelling van accijns voor 
de landbouw in de vorm van rode diesel bijvoorbeeld. In de eerste plaats een 
manier om de agrariërs te beschermen, maar aan de andere kant stimuleert de 
lage prijs agrariërs niet om zuiniger met brandstof om te gaan of om 
alternatieve, duurzame brandstoffen te gebruiken. Een ander is de gedeeltelijke 
vrijstelling van energiebelasting voor grootverbruikers. Hoe meer je verbruikt, 
hoe minder belasting je betaalt. Terwijl hier juist de grote energiebesparingen 
vallen te realiseren! 
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Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om onze werkgelegenheid te beschermen, 
maar men moet zich goed bedenken of dit wel loont op de lange termijn. Wordt 
er niet getrokken aan een dood of minimaal stervend paard? De overgang naar 
duurzame energie is wereldwijd al begonnen en zal alleen nog maar versnellen. 
En hoe sneller de trein gaat, hij moeilijker het is om er op te springen. En wie de 
trein mist, loopt een gigantische achterstand op. Fossiele brandstoffen worden 
duurder en steeds meer sectoren zullen onder de Europese emissiehandel gaan 
vallen. Willen we niet aan alle kanten ingehaald worden, met name door de 
opkomende BRIC landen, dan zullen we bereid moeten zijn om offers te brengen 
voor dit hogere doel. Maatregelen die nodig zijn om dit te bereiken zullen niet 
altijd populair zijn, het zal op korte termijn ook meer geld kosten en het zal 
indruisen tegen de belangen van gevestigde partijen. Een parallel is te trekken 
met de industriële revolutie. Voor de stoommachine had Nederland een bloeiende 
industriële tak aangedreven door vele windmolens. Terwijl in Engeland stoom de 
overhand nam, hielden wij vast aan wind. Hier wisten wij tenslotte alles van af 
en hadden we veel kapitaal in geïnvesteerd. We werden na een korte 
aanloopperiode dan ook met rasse schreden ingehaald door de Engelsen. 

Maar wat is nou de beste manier om te subsidiëren? Of om überhaupt het 
energiebeleid in te richten? Om beslissingen te nemen is kennis nodig, daarom 
laten politici zich vaak voorlichten door wetenschappers. Zij maken studies en 
zitten in allerhande taskforces en commissies wat uiteindelijk kan leiden tot 
beleid of wetgeving. Maar wetenschappers hebben altijd een geweten en zijn 
nooit 100% zeker van hun zaak, hetgeen andere partijen kunnen gebruiken om 
twijfel te zaaien. Echter, zelfs als de wetenschap twijfel uit, is hun boodschap wel 
het best mogelijke antwoord gegeven de aanwezige kennis. Het is juist aan de 
politiek en de maatschappij om op basis van de best beschikbare gegevens, een 
afweging te maken en op basis van die politieke beslissing een consistent en 
goed gefundeerd beleid te voeren waarmee een bepaalde mate van zekerheid uit 
wordt gestraald waar mensen op kunnen vertrouwen.  

En kennis is natuurlijk niet alleen voor de overheid belangrijk. Voor de 
energietransitie is de creatie en deling van kennis van groot belang voor het 
constant verbeteren van de methodes of zelfs met geheel nieuwe methodes te 
komen voor energiebesparing, inzet van duurzame bronnen en het efficiënt 
inzetten van fossiele brandstoffen. En onderschat de kennisdeling niet; de stap 
van fundamenteel naar toegepast onderzoek wordt vaak niet tot slecht genomen. 
Ook hier geldt weer: toon ondernemerschap en zet ideeën om in concrete daden!

Het nieuwe leiderschap komt vanuit ons zelf!

Tijdens een transitie is het belangrijk dat er leiderschap wordt getoond. Een 
transitie kenmerkt zich namelijk door weerstand, onduidelijkheid en zeer snelle 
ontwikkelingen. Om in een dergelijke “transitiearena” een lange termijn koers uit 
te zetten, deze te volgen en ook nog de vinger aan de pols te houden bij zowel 
de gevestigde partijen als de nieuwe ontwikkelingen wordt sterk leiderschap 
gevraagd. Dit hoeven niet de gevestigde leiders te zijn. Integendeel zelfs, 
leiderschap zit in iedereen en bij veranderingen zijn het de nieuwe leiders die 
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burgers voor zich winnen met hun plannen, niet de gevestigde leiders die nou 
juist willen behouden wat ze opgebouwd hebben. Transitie draait om keuzes 
maken, niet om polderen. De politiek heeft dit al meermaals laten zien door 
inconsequent beleid te voeren en ook het gevestigde bedrijfsleven heeft 
tegenwoordig gemakkelijk een duurzame boodschap waarbij de boodschap groter 
is dan of afwijkt van de onuitgesproken intenties. 

Daarom moeten we de politiek een mandaat mee geven en de bedrijven 
aansporen hun verantwoordelijkheden voor de toekomst te nemen. Door ons als 
burgers te verenigen kunnen wij deze leiderschapstaak op ons nemen, hetgeen 
dankzij het internet en de hieruit voortvloeiende social media een stuk sneller en 
eenvoudiger is geworden. Dankzij deze snelle en open vormen van 
massacommunicatie is het leiderschap nu veel verder onderin bij de burgers 
komen liggen. Initiatieven, mits inspirerend, kunnen zeer veel sneller verspreid 
worden onder een heel groot deel van de bevolking, bijvoorbeeld door te 
appelleren aan een bepaald “feel good” gevoel bij mensen. Daar horen dus 
leiders bij die mensen een “feel good” gevoel in een bepaalde richting kunnen 
geven. 

Via deze weg zijn wij niet alleen in staat om gezamenlijk bepaalde initiatieven 
te ondersteunen, neveneffecten hiervan zijn dat er meer sociale cohesie kan 
ontstaan, we willen tenslotte allen een leefbare wereld, en dat er meer waarde 
komt te liggen bij mens en vakmanschap en minder bij positie en macht, 
simpelweg omdat het nu makkelijker is om op een beslissende stoel te zitten, je 
hoeft niet eerst een bepaalde positie verworven te hebben. 

In de praktijk is al gebleken hoe belangrijk dit nieuwe leiderschap is. Dankzij 
verzet via social media heeft de overheid bijvoorbeeld al moeten toezien dat de 
inenting tegen baarmoederhalskanker mislukte. De overheid heeft nu in de gaten 
dat ook de individuele burger serieus genomen moet worden en probeert deze te 
betrekken in voorgenomen beleid. Dit is een uiterst belangrijke ontwikkeling, 
waarin de overheid, voor zover binnen haar taken mogelijk, de burgers actief laat 
participeren en niet alleen beter weet wat er onder de bevolking speelt, maar ook 
bijdraagt aan het vertrouwen dat men heeft in de overheid. Men noemt dit ook 
wel crowd sourcing. 

Crowd sourcing

Met crowd sourcing kunnen organisaties 
(overheid, bedrijven, instituten) of 
personen gebruikmaken van een grote 
groep niet vooraf gespecificeerde 
individuen (professionals, vrijwilligers, 
geïnteresseerden) 
voor consultancy, innovatie, 
beleidsvorming en onderzoek. Via deze 
werkwijze, geadopteerd door OCF, hebben 
wij met veel energie aan onze thema 
gewerkt en werken we energiek 
verder. Als lezer ben je hierbij ook 
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uitgenodigd om deel te nemen in onze crowd, zie het titelblad voor de link en de 
QR-code. Hoe meer hoe beter, want de groep weet en kan tenslotte meer dan 
één. Ook versterkt dit de legitimiteit van bepaalde keuzes. 

Deze keuzes dienen echter nog steeds wel goed onderbouwd te worden. 
Tijdens een transitie liggen er namelijk valkuilen op de loer. De belangrijkste 
valkuil is wel de Lock-in; er wordt teveel vertrouwen in één bepaalde 
ontwikkeling gegeven waarbij men uiteindelijk de bepaalde ingezette richting wel 
moet voortzetten omdat er al teveel investeringen in gedaan zijn, ook al blijkt dit 
later tot een suboptimale situatie te leiden.

Power to the people!

Door bovengenoemde social media en crowd sourcing werkwijzen, door het 
financiële voordeel dat het kan opleveren en door gebrek aan vertrouwen in de 
overheid en bedrijfsleven op het gebied van de energietransitie zullen 
energieconsumenten steeds vaker het heft in eigen handen nemen en lokaal hun 
eigen energie opwekken. Consumenten welke investeren in duurzame opwek 
worden hierdoor ook een partij om rekening mee te houden, met name als deze 
prosumenten zich gaan verenigen. Dit zal het bestaande regime sneller tot 
veranderingen noodzaken. Centraal staan hierbij inventieve burgers en bedrijven 
die elkaar goed weten te vinden en gretig zijn in het overnemen van andere 
initiatieven die in andere regio’s financieel haalbaar en mogelijks zelfs rendabel 
zijn gebleken, het moeten simpelweg interessante businesscases worden.

“Don’t ask what energy can do for you, ask what you can do for your 
energy”
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Concrete actiepunten
Overheid

De overheid dient zich voor de lange termijn hard te maken voor een global level 
playing field. Voor de korte termijn kan er al een nationaal level playing field 
gecreëerd worden en kan het veld middels de stok en de wortel deels 
geëgaliseerd worden. 

Hier dienen een aantal zaken voor te worden aangepast: eigen duurzame 
opwek voor de eigen meter moet worden vrijgesteld van energiebelasting. Door 
te erkennen dat er een paradigma verschuiving is opgetreden van betalen voor 
brandstof naar investeren in duurzame opwek  capaciteit, is iedere burger 
investeerder geworden, die een betrouwbare overheid eist, met  stabiele 
investeringscondities.

De consument/ Decentrale opwekkers

Bespaar gewoon energie door het uitzetten van overbodige apparaten, dit levert 
direct winst op voor jezelf en voor de energietransitie. Het vraagt wat discipline, 
maar je krijgt er baten mee terug via een beter gevoel en lagere kosten. 

En sluit je aan bij social media bewegingen, zoals OCF2.0. Rapporteer 
misstanden, teken petities, werk mee aan de voortzetting van onderzoeken en 
ontwikkelingen, etc. etc. 

We zijn nu in staat om als consument niet alleen indirect invloed middels onze 
portemonnee uit te oefenen, maar ook rechtstreeks veranderingen te eisen, 
gebruik deze kracht!

Netbeheerders 

Zorg ervoor dat de consument zijn energieverbruik in kan zien, kan salderen en 
naar wens zijn verbruik kan sturen. Hiervoor is intelligentie in de netten nodig. 
Win daarom eerst het vertrouwen bij de klanten, hetgeen groeit wanneer 
motieven duidelijk zijn en gebaseerd zijn op wederzijds voordeel. Vraag dan ook 
wat zij willen en verwachten, vertel wat met de gegevens gebeurd en maak 
duidelijk dat deze gegevens veilig zijn. Rond 2017 wordt grid parity verwacht 
voor zonnepanelen, hetgeen betekent dat zonnepanelen zonder subsidie 
concurrerend zijn met centraal opgewekte elektriciteit. Vanaf dan kan het wel 
eens heel hard gaan met de decentrale duurzame opwek en dienen de 
netbeheerders dan ook al aardig op weg te zijn met het verslimmen van de 
netten. 

Ondernemers

Op de korte termijn kunnen de nieuwe energie-ondernemers baat hebben bij 
(brancheoverstijgende) samenwerking. Dit levert aan de ene kant meer lobby 
kracht op, meer en betere deling van kennis en kennissen, helpt bij het winnen 
van vertrouwen en kan bijdragen aan het implementeren van optimale 
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oplossingen voor de klant. Een consument die wil besparen op zijn 
energierekening kan dit doen via de Trias Energetica, bijvoorbeeld; energie 
besparen door isolatie, energie opwekken middels een zonnepaneel, en energie 
zo efficiënt mogelijk fossiel opwekken via een HRe ketel. Het is afhankelijk van 
de situatie welke de voorkeur geniet. Door samen te werken en alle mogelijke 
opties te kunnen bieden krijgt de klant ook vertrouwen. 

Op de langere termijn wordt bijna iedereen energieproducent en ondernemer 
met zijn eigen investering in zonnestroom en aandeel in een regionaal windpark.

Gevestigde bedrijven

Focus meer op de toekomst, zowel voor de eigen lange termijn doelstellingen als 
vanwege de klantenbinding. De wereld is transparanter geworden en de 
consumenten eisen ook steeds meer transparantie. Wil je in de huidige markt 
overleven? Omarm dan deze beweging, luister naar je klanten en betrek ze. 
Gebruik hiervoor social media en ga actief bezig met crowd sourcing. 

En begin zo snel mogelijk met duurzame energie van je eigen medewerkers te 
kopen

De nieuwe leider

Voor het bewegen van de massa via social media zijn nieuwe leiders nodig. Voor 
elke leider is het belangrijk om een goede onderbouwing van feiten te hebben, 
een beroep te doen op de eigen autoriteit en om de emoties van het publiek aan 
te spreken. Voor de nieuwe “social media” leider is een slimme keuze van de 
media en vormen van de boodschap en verder de (fraaiheid van) de vorm van de 
boodschap erg belangrijk. De nieuwe leider kan, aangejaagd door de kracht van 
de nieuwe snelle communicatiemiddelen, overal vandaan komen. Zo kan het zijn 
dat een duurzame architect als Thomas Rau tussen 2015 en 2020 zonder 
opgebouwde politieke loopbaan de minister van VROM wordt dankzij zijn "alleen 
nog energie leverend" bouwen beweging. 

13



Samenvatting OCF-themarapport Energie 

Referenties/bronnen
Referenties

http://www.rnw.nl/nederlands/article/algen-van-ingrepro-gaan-de-hele-wereld-
over?quicktabs_1=1

Van Beers, C. Van den Bergh, C.J.M. (2009), Environmental Harm of Hidden 
Subsidies: Global Warming and Acidification, AMBIO: A Journal of the 
Human Environment, 2009 38(6):339-341. 

Crowd sourcing werkplaatsen

http://ocfenergie.hyves.nl – Portal, mededelingen, agenda en discussieforum

QR-code  

https://docs.google.com/leaf?
id=0B8odri05tv7HZDI3OWQ4NTItMTE4MC00N2M5LWJhMDAtY2VlYWU0ZGY3MjE3
&hl=en  – Google Docs werkplaats; alle gebruikte werk-, deel- en 
achtergronddocumenten

QR-code 
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Figuur 7: Cartoonbank.com
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content/uploads/2010/11/crowdsourcing.jpg
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De deelnemers

Arjen Boesveld (33) werkt sinds juli 2009 als projectmanager windenergie bij de 
Raedthuys Groep in Enschede. In deze functie zorgt hij voor de realisatie van 
windparken op locaties die door Raedthuys contractueel zijn vastgelegd. Voorheen was 
hij operationeel verantwoordelijk voor een team duurzame consultants bij 
ingenieursbureau Altran Technologies.

Arjen ontdekte zijn passie voor duurzame energie tijdens zijn werk als 
accountmanager bij KPN. Na het zien van de Tegenlicht documentaire over de 
waterstofeconomie besloot hij het roer drastisch om te gooien en zijn leven te wijden 
aan duurzaamheid. Arjen is ing. Technische Natuurkunde en ir. Technische 
Bestuurskunde. Naast zijn fulltime baan in de windenergie is Arjen actief in de PR-
commissie van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA).

Stef Bots werkte in het verleden op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en de thuiszorg. Tegenwoordig is hij actief als adviseur milieu en 
duurzaamheid voor Innax Gebouw & Omgeving en adviseert zijn klanten over 
energiebesparing, verduurzaming van de bedrijfsvoering en milieu in brede zin van 
het woord. Gebouwen die gezond en comfortabel zijn, weinig energie gebruiken of 
milieubelasting veroorzaken en economisch goed te exploiteren zijn. Duurzame 
gebouwen kortom. Stef droef bij aan “Nederland krijgt nieuwe energie” en schreef de 
eerste concepten van de hoofdstukken Energie en Gezondheid van het Breeam NL 
Nieuwbouw duurzaamheidslabel voor gebouwen. Daarnaast draagt hij vanuit zijn 
professie bij aan diverse landelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid en 
duurzame energie. In zijn vrije tijd is hij een fervent ensemblezanger in diverse 
settingen in Nederland en Tsjechië en geïnteresseerd in de taal, cultuur en muziek van 
alle landen en eeuwen. Hij richtte een kinderkoor op in zijn woonplaats ’s-
Hertogenbosch en organiseerde vele concerten en muzikale festivals.

Bouke Bruinsma is adviseur Energie en Duurzaamheid bij KWA Bedrijfsadviseurs te 
Amersfoort. Als adviseur ondersteunt Bouke bedrijven vooral bij energie- en 
materiaalbesparing en emissiereductie. Bouke is afgestudeerd als 
werktuigbouwkundig ingenieur in Twente. Bouke is 34 jaar en werkt 4 dagen in de 
week bij KWA. Daarnaast is hij actief als columnist, zo heeft hij een radiocolumn in 
Amersfoort, en speelt hij in de Stille Fanfare. Dit zorgt voor de de broodnodige 
afwisseling en het spelplezier in zijn leven.

Bouke heeft een passie voor Duurzaamheid, zijn doel is de wereld duurzamer 
maken. Deels komt dit voort uit een sterk gevoel van noodzaak (schaarste, 
milieuvervuiling) en deels uit liefde voor de aarde en al wat daar op leeft inclusief de 
mens. De wereld is zo mooi en daar kunnen we prima met z’n allen in gezondheid, 
vrede en schoonheid op leven. Duurzaamheid in alle facetten van ons leven is daarbij 
een belangrijke schakel.

Henk Daalder is maatschappijbewust ingenieur Elektrotechniek. 55 jaar, werkt 4 
dagen in de week bij een groot industrieel bedrijf als ICT’er. De 5de dag en vrije tijd is 
voor duurzame energie, met name windenergie, omdat dat verreweg de beste keus is 
om duurzamer te worden. Hij is redacteur voor het blad WindNieuws. Voor het 
acceptabel maken van windparken op het land heeft hij het Windparken Wiki en het 
EnergieMix spel ontwikkeld. De aanpak hiervan (ga uit van de inwoners) is afgeleid 
van hoe veranderingen in organsaties worden ingevoerd (vanuit het perspectief van 
de gebruiker). Op internet reageert hij vaak op allerlei plaatsen, om de feiten over 
windenergie zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Hij is ook bestuurslid 



van Trefpunt Groen Eindhoven, dat met “beginspraak”, inwoners invloed geeft op 
projecten in de gemeente Eindhoven.

Martine Groenewegen (46) is ondernemer in het MKB. Voor haar bedrijf De Klik 
heeft ze afgelopen jaar het concept de Duurzame EnergieMakelaar ontwikkeld voor 
(rest)warmte en biomassa. Deze innovatieve dienst bestaat uit een website met vraag 
en aanbod, advies over de aanpak van samenwerking en bemiddeling om te komen 
tot heldere afspraken voor de uitvoering. Daarnaast is zij commissaris bij 
wooncorporatie Woonstede. Woonstede is één van de weinige gecertificeerde 
klimaatcorporaties.

Martine heeft geologie/geofysica gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Na een 
korte carriëre in de olie- en gasexploratie is zij in de advieswereld gaan werken. Ze 
voelt zich thuis in de ruimtelijke ontwikkeling, waar een combinatie van fysieke en 
sociale aspecten spelen. Ze kan daarin zowel de rollen van inspirator, bemiddelaar of 
regisseur aannemen.

Michael Herweyer (30) is momenteel werkzaam als beleidsadviseur MVO bij 
Alliander, een regionale energienetbeheerder. De voornaamste projecten in de 
portfolio van Michael zijn het opstellen en beheren van de corporate CO2 footprint en 
het bijbehorend beleid om dit te reduceren, het introduceren van elektrisch vervoer 
binnen het bedrijfswagenpark, projectleider levenscyclusanalyses van verscheidene 
productgroepen en overige beleidsvormingen. Daarnaast is Michael penningmeester 
bij Young Energy Specialsts and development organisation (YES-DC) en voorzitter van 
de jongerenvereniging van Alliander. In het verleden heeft hij verschillende 
adviesfuncties gehad die allen te maken hebben met het duurzaamheidsvraagstuk. 
Als studie heeft Michael milieukunde en vervolgens energiewetenschappen 
gestudeerd.

Hans Nooter (1964) is adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij 
energie netwerk bedrijf Alliander. Vanuit zijn passie en werk voor een duurzamer 
wereld ervaart hij dagelijks dat mensen inzien dat we nieuwe stappen kunnen zetten. 
Verbinding is daarbij het sleutelwoord. Tussen organisaties, individuen én in de 
verbinding met het zelf. Vanuit de studie politicologie en bestuurskunde heeft Hans 
zich verder gespecialiseerd op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie en 
verkreeg Hans de titel master of environmental business administration. Specialismen 
die hij in zijn loopbaan heeft ontwikkeld zijn: leidinggeven aan veranderingsprocessen, 
milieu- en maatschappelijke jaarverslaglegging, opzetten van managementsystemen, 
stakeholderdialoog, strategie en beleidsvorming. Hans werkt graag met groepen en 
vervult daarnaast rollen op gebied van politiek en vrijwilligerswerk.  Sport en 
beweging zoals lopen, tacoyo, zwemmen en yoga zorgen daarnaast voor een prettige 
afwisseling.

Jan Pieter (JP) Pasma (55) studeerde Werktuigbouwkunde met afstudeerrichting 
Energietechniek aan de HTS Alkmaar, en was tijdens het afstudeerjaar in 1978 al 
bezig met zelfbouw windmolens en zonnecollectoren op het dak van de school. Door 
een speling van het lot werd energievoorziening niet de branche waarin hij zijn 
werkkring vond. Na 9 jaar Shell Research Amsterdam, verhuisde hij naar de 
Technische Dienst van de KLM, waar hij zich bezighoudt met het ontwerpen van 
gereedschappen en werktuigen die nodig zijn bij het onderhouden van vliegtuigen.

Zijn  oorspronkelijk passie voor (alternatieve) energievoorziening heeft zich in de 
loop der jaren verbreed tot de zorg dat de samenleving zich op een doodlopende weg 
bevindt, waar steeds minder sprake is van leven in harmonie met onze planeet en met 
onze medemensen. Toen hij hoorde van het OCF 2.0 initiatief, hoefde hij dus niet lang 



na te denken om met volle overtuiging bij te dragen aan het uitstippelen van een 
nieuwe koers, die wèl zal leiden naar een betere wereld voor onze kinderen.

Martien Pieters (50) is zelfstandig ondernemer en gelooft in de mogelijkheden van 
energiebesparing van mensen indien zij zich bewust worden van het eigen 
energiegebruik en de mogelijkheden om energie te besparen.

Vanuit zijn dynamische benchmarkonderzoeken aan middelgrote groepen 
schoolgebouwen, heeft hij aangetoond dat de onderlinge verschillen in elektragebruik 
bij die sector zeer groot zijn. Via technische hulpmiddelen en apparaat gebonden 
besparingsmaatregelen, worden scholen binnen enkele weken tot 40% zuiniger 
gemaakt (aantoonbaar via metingen). Ook leerlingen en docenten leren dat zij zelf 
een bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing. Hetgeen niet bespaard kan 
worden, kan met zonnecellen en kleinschalige windmolens opgewekt worden.

Pieters is adviseur van enkele kamerleden over onderwijskundige- en energiezaken.
Voorgaande carriërestappen: Projectleider Novem: EPA-U ontwikkeling, EIA- lijst 

commissie van EZ, MJA, o.a. Energiezorg. Tevens is Pieters, namens de OCF2 
themagroep Energie, een van de oprichters van de Petitie: Geen Staatssteun 
Kolencentrales, een burgerinitiatief dat aan de 2e kamer vraagt om een level playing 
field voor de bekostiging van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiel 
opgewekte energie.

Alsmede manager van de Linked In site: Geen extra Kolencentrales in Nederlanhd, 
OCF2 petitie.

Peter Roessingh (56) werkt als bioloog bij de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt 
zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van Insect-Plant relaties, met 
name de chemische ecologie. In dit vakgebied worden o.a stoffen die planten maken 
om zich te verdedigen tegen schimmels, bacteriën en plantenetende insecten 
onderzocht. Ook signaal stoffen die geproduceerd worden door insecten om een 
partner te vinden (sexferomonen) hebben zijn belangstelling.  Eerder werkte hij bij 
een onderzoeksinstituut in Zwitserland aan gewasbescherming, en bij de Universiteit 
van Oxford aan de oorzaken van het ontstaan van sprinkhanen plagen.  

Hij is al sinds zijn studententijd sterk geïnteresseerd in klimaatverandering, 
duurzaamheid, en de grenzen aan de groei. Zijn deelname aan OCF 2.0 is -naast 
serieuze stappen om zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren- zijn eerste poging 
om niet alleen met woorden, maar ook met daden echt duurzame oplossingen voor 
onze huidige problemen te bevorderen.

Raymond Rumph (37) is een gedreven business consultant met een positieve 
instelling. Hij is afgestudeerd technisch bedrijfskundige en woont in Groningen. Hij 
heeft meer dan 10 jaar gewerkt voor netbeheerder Enexis en haar rechtsvoorgangers 
als teammanager en informatie analist. Nu is hij zelfstandig ondernemer en voert hij 
advies- en interim werkzaamheden uit voor bedrijven, die de kansen van de steeds 
sneller veranderende energiesector voor zich willen laten werken. Raymond wordt 
graag uitgedaagd om uit te willen groeien tot een expert op het gebied van duurzame 
energie technologie. Hij beschikt over een actueel en relevant netwerk in de Energy 
Valley regio. Zijn netwerk bestaat uit energiebedrijven, researchinstituten en 
onderwijsinstellingen. Hij is graag betrokken bij energie gerelateerde projecten 
waarop hij invloed kan uitoefenen en hij het uiteindelijke resultaat ziet van zijn 
inspanningen. In zijn vrije tijd komt hij regelmatig in Papenburg (DE) om te golfen en 
gedurende een aantal weken per jaar is hij werkzaam als skileraar wat hij met veel 
plezier doet.

Harry Stokman (47) 22 jaar zelfstandig ondernemer. Eigenaar van het bedrijf Direct 
Current BV. Hellas Rectifiers BV. Oprichter van de stichting gelijksspanning. Hij 



ontwikkelt en produceert al meer dan 20 jaar grote gelijkstroomsystemen. Zie: 
www.gelijkspanning.nl, www.dcbv.eu en     www.hellas.nl  .
Harry Stokman heeft een visie: een wereld van gelijkspanningsnetten in plaats van 
wisselspanningnetten. Actief in de besloten werkgroep duurzaamheid van D66.

Sander Verschuren Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving is de grote 
passie van de 26-jarige Sander Verschuren. Op jonge leeftijd heeft Sander met zijn 
projectbureau RhdW i.s.m. diverse bedrijven, gemeente en non-profit organisaties 
maatschappelijke projecten opgezet. Het Food4Food project met bierbrouwer AB 
Inbev en de Sunday Foundation (Hugo Borst, Sander de Kramer etc) was één van de 
grootste successen qua opbrengsten (voor weeshuizen in Afrika) en publiciteit (o.a. 
voorpagina AD). Na diverse projecten is Sander het bedrijfsleven in gestapt en heeft 
hij bij uitzendorganisatie Studentalent een nieuwe tak opgezet waarbij het bedrijf 
naast ‘reguliere’ studenten ook jongeren met een handicap gaat bemiddelen. Het 
komende halfjaar gaat Sander aan de slag bij cateraar Avenance als MVO consultant. 
Hij gaat zich bezighouden met het adviseren van interne afdelingen en opdrachtgevers 
op het gebied van duurzaamheid. Qua duurzaamheid is Sander met name 
geïnteresseerd in duurzaam cateren en duurzame energie door de naderende voedsel- 
en energierevolutie.  

Steven Volkers (44) is manager en adviseur bij Ordina Consulting. Opnieuw leren 
duurzaam denken is voor hem de sleutel tot bewust duurzaam handelen. Steven helpt 
mensen en organisaties bij het organiseren van duurzame oplossingen. Het liefst doet 
hij dit met beleving, op het proces en in de inhoud. Steven heeft een achtergrond in 
de Aardwetenschappen en Kunstmatige Intelligentie. Werkervaren in de industrie en 
het publieke en maatschappelijke veld.  Steven is vanaf eind jaren 90 actief op het 
terrein van duurzaam ondernemen. Oorspronkelijk aan de economische sociaal-
maatschappelijke kant, van waaruit meer de verbinding met zijn oude vak naar de 
‘hardere’ kant van duurzaamheid. Met een passie voor het Energie vraagstuk 
aangesloten bij OCF 2.0. Om uiteraard zelf iets te doen en bij te dragen aan een 
collectief intuïtief bewustzijnsniveau op het gebied van duurzaamheid. Rollen in onze 
maatschappij; echtgenoot, vader, leider, manager, coach, bestuurder en deelnemer. 
Verbonden met de organisaties Ordina, COS, MBA Sport, PMOG, VNO-NCW en de 
Groninger Hockeyclub.

Thijs van Wijk (28) Heeft vorig jaar zijn master Technology & Policy afgerond aan de 
TU Eindhoven waarbij hij zich gericht heeft op duurzame energie. Momenteel is hij 
werkzaam als Technische Trainee bij de regionale netbeheerder Alliander, de 
thematrekker van de OCF2.0 energie groep. In zijn eerste opdracht bij Alliander heeft 
hij een onderzoek gedaan naar de energietransitie en de impact hiervan op het 
netbeheer. Vanwege zijn hierdoor opgebouwde kennis over de energietransitie en de 
gevolgen die deze overgang kan hebben op de energievoorziening is Thijs voor zijn 
tweede opdracht gevraagd aan te sluiten bij het OCF2.0 energie project. Hierbij zal hij 
zich als assistent thematrekker opwerpen en zal hij inhoudelijke kennis leveren.

Verder is Thijs, in samenwerking met het Business in Development project van 
NCDO, binnen Alliander actief bezig met het Global Intrapreneurship project, waarbij 
onderzocht wordt hoe  Alliander kan (mee)werken aan het opzetten van een 
duurzame onderneming in opkomende markten.  

file:///C:/Users/Bas/Documents/ZZP/Gegevens/OCFDTP/Samenvattingen/www.dcbv.eu en www.hellas.nl
http://www.gelijkspanning.nl/
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Het boek

Duurzaam Denken Doen
Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst

Jan Jonker (eindredactie) en team van het project 'Our Common 
Future 2.0'
2011, 1ste druk, ISBN 978 9013090086

Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en 
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om 
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze 
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond 
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de 
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die 
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.

Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future 
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer 
duurzame toekomst.

Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien 
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk 
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat 
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame 
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen 
voor de wereld van morgen.

Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0 
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.

Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop: 
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

http://www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241
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