
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Partners Strategie Summit Energie & Utilities 2016 
 

 

Factsheet 
Strategie Summit Energie & Utilities 2016 

 
De genodigden zijn allen werkzaam als bestuurder of directielid bij 
organisaties uit de energie en utiliteiten sector. Zo zijn aanwezig: 

energieleveranciers, belangenorganisaties, kennisinstituten, 
netbeheerders, overheid, toeleveranciers, mainports en afval & 

recycling. 

 
Thema: 

Veranderende verhoudingen 
 
De energieketen in Nederland maar ook internationaal is constant in 
beweging. Traditionele rollen tussen vraag en aanbod veranderen en 
nieuwe clusters en samenwerkingsvormen ontstaan. Dit vereist veel 
van de flexibiliteit van bestuurders en hun organisaties.  Steeds vaker 
ontmoeten nieuwe eisen en wensen de grenzen van bestaande 
structuren en procedures. 
 
Scenario planning in een disruptieve markt 
(Technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller 
tempo op. Hoe ga je als organisatie om met het innovatie dilemma 
dat dit met zich meebrengt. Wat als de huidige rol van de eigen 
organisatie op lange termijn niet meer bestaat? Een toekomst die 
steeds onvoorspelbaar is / lijkt vereist een nieuwe manier van 
planvorming en bestuur.  

 
Ondernemerschap/Leiderschap 
Veranderen is mensenwerk. Samenwerken vereist een bepaalde 
openheid. Hoe zorg je als bestuurder dat de eigen organisatie in staat 
is om succesvol mee te veranderen en te profiteren van de kansen 
die nieuwe partnerships bieden? Wat voor soort mensen zijn nodig in 
de organisaties om verandering te initiëren en door te voeren? Hoe 
haal en hou je deze mensen binnen?  

Facts & Figures 
 

Aantal interviews   59 
Aantal aanwezigen  82 
 

Waarderingen 
 

Deelnemers waarderen de totale Strategie 
Summit Energie & Utilities 2016 met een 

8,2 
 

De partners waarderen de totale Strategie 
Summit Energie & Utilities 2016 met een 

8,3 
 

De sessie van Rob Adams, chief expedition 
officer, Six Fingers, over vernieuwing binnen 

organisaties werd beoordeeld met een  
8,6 

 
Maurits Groen, co-founder and director, 
WakaWaka Foundation, werd voor zijn 

ronde tafeldiscussie over de juiste 
competenties om succesvol in te kunnen 
spleen op de kansen en bedreigen in de 

markt beoordeeld met een  
8,0 

 
De sessie van Manfred van Doorn, 

leiderschapstrainer en top executive coach, 
Double Healix/MovieLearning, over 

metaforen van leiderschap werd 
beoordeeld met een  

8,4  

Quotes 
 

“Fantastische verhalen. Inspirerend!” 
Jacqueline Cramer, professor in sustainable innovation and 

strategic advisor, USI 
 

“Ik ga naar drie à vier congressen per jaar maar dit is de enige die 
altijd echt de moeite waard is.” 

Robin Post van der Burg, co-founder/directeur, Torrgas 
 

“De bijeenkomst voor de sector waar ik ieder jaar naar toe ga.” 

Stientje van Veldhoven, woordvoerder / lid, D66 / Tweede Kamer 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 

Sfeerimpressie 

Welke thema staat er momenteel bovenaan de agenda? 
 

In de plenaire zaal werd de aftrap van de Strategie 
Summit Energie & Utilities geven en werden de 

inhoudelijke thema’s gekaderd. 

De 1-op-1 gesprekken bieden de mogelijkheid om 
tijdens een korte kennismaking met andere 

deelnemers snel 'to the point' te komen. 

Tijdens de ronde tafeldiscussies wordt er één 
specifiek thema door ca. 12 deelnemers uitvoerig 

bediscussieerd. 

In de plenaire zaal werd gediscussieerd over de 
inhoudelijke thema's. 

Tussen het programma door vinden er spontane 
gesprekken plaats tussen de deelnemers. 

Tijdens de ronde tafeldiscussies wordt er één specifiek 
thema door ca. 12 deelnemers uitvoerig 

bediscussieerd. 

Aanwezige organisaties 
 De deelnemers vertegenwoordigden onder andere de volgende organisatie: 

AkzoNobel Industrial Chemicals B.V., Alliander N.V., Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan, D66/Tweede Kamer, Eneco 
Zakelijk BV, ECN, Energy Valley, Enexis, Evides, FME, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, ISPT, Klimaatverbond, 

KUUB, Milieu Centraal, Netbeheer Nederland, NS, Nudge BV, Nuon, OCI Nitrogen B.V., Orangegas, PRIOGEN GROUP, 
Provincie Noord-Brabant, PWN, Qurrent Renewable Energy B.V., Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Shell 

Nederland B.V., Solarcentury Holdings, Stedin, Stichting Energy Delta Institute, SUEZ Recycling and Recovery Netherlands, 
TKI Urban Energy, Topsector Energie, Torrgas, Urgenda, USI, VEMW, Veolia, WakaWaka Foundation, Westland infra 

Netbeheer B.V.,  

 

 


