Factsheet
Strategie Summit Energie & Utilities 2022
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, bouw & vastgoed, toeleveranciers,
mainports, finance, grootgebruikers, industrie en waterbedrijven.

Thema:
(Sturend) ondernemerschap; met lef!
COP26 heeft geresulteerd in afspraken die in eerdere conferenties
nog onbespreekbaar waren. Toch ging het volgens velen nog niet ver
genoeg en zijn er opportunity’s laten liggen. Met de Europese Green
Deal en het Fit for 55-programma ligt de koers voor Europa vast en
weten alle lidstaten - en dus ook Nederland - waar het de komende
jaren op moet gaan inzetten. En zijn er ook mogelijkheden om
nieuwe economische kansen te benutten.
Een ondernemend klimaat met lef is daarbij noodzakelijk, want als
we als Nederland Olympisch Kampioen willen worden is het zoals de
premier aangaf tijd voor actie, actie, actie! Veranderingen zijn dan
ook noodzakelijk binnen een sterk gevestigde lobbykracht. Alle
registers moeten open en taboes moeten doorbroken worden om de
doelstellingen te behalen als BV Nederland. Welke keuzes – in de
grondstofvisie – zorgen voor versnelling in het veranderd
energielandschap, waarbij een geïntegreerd duurzaam
energiesysteem van de toekomst het uitgangspunt is? Hoe kan het
recent aangekondigde klimaat- en transitiefonds (van €35 mrd voor
de komende 10 jaar) hierbij ondersteunen?

Facts & Figures
Aantal interviews
Aantal aanwezigen

44
53

Waarderingen
Deelnemers waarderen de totale Strategie
Summit Energie & Utilities 2022 met een
8,1
De sessie van Liesbet Grégoir, principal lead
author metals for clean energy van KU Leuven
werd beoordeeld met een
9,0
De parallelsessie van Ron Wit, directeur
energietransitie, Eneco Group over de strategie
voor het klimaatdoel in 2030 werd beoordeeld
met een
8,7
Alice Krekt, programmadirecteur, Deltalinqs
Climate Program werd voor haar ronde
tafeldiscussie over verduurzaming van de
industrie beoordeeld met een
8,4
De sessie van Martijn Pater, voorzitter NDSM
Energie en auteur Collaborate or Die over cocreëren werd beoordeeld met een
8,2

Quotes
‘Ik heb ontzettend veel waardevolle gesprekken kunnen voeren, dankzij de
vele mogelijkheden tot interactie die deze summit biedt.’
Josepha van Kollenburg, directeur, Fieldlab Industrial Electrification
‘Deze summit staat elk jaar weer garant voor afwisseling, ontmoeten van en weerzien met voor mij relevante contacten.’
Marijke Kellner, manager energiesysteem, Gasunie
‘Ik heb tal van leuke, nuttige en leerzame gesprekken gevoerd. Genoten
van uitstekende presentaties en discussies in een bijzondere ambiance.’
Hans Grünfeld, algemeen directeur, VEMW

Partners Strategie Summit Energie & Utilities 2022

Sfeerimpressie

In de plenaire zaal werd de aftrap van de Strategie
Summit Energie & Utilities gegeven en werden de
inhoudelijke thema’s gekaderd.

De 1-op-1 gesprekken bieden de mogelijkheid om
kort kennis te maken wat veelal leidt tot
een vervolggesprek.

Tijdens het plenaire programma is er uiteraard ook
ruimte voor vragen uit de zaal.

Kennis delen staat centraal tijdens de bijeenkomst.
Alle aanwezige discussiëren mee.

Tijdens de ronde tafeldiscussies werd
gediscussieerd over de inhoudelijke thema's.

Tijdens de parallelsessies worden er inhoudelijke
thema’s bediscussieerd.

Wat is de belangrijkste opgave van uw organisatie in de energietransitie?

Aanwezige organisaties
De deelnemers vertegenwoordigden onder andere de volgende organisatie:
Gasunie, Milieudefensie, Havenbedrijf Amsterdam, Ennatuurlijk, Gemeente Den Haag, Holland Solar, Enexis, Netbeheer
Nederland, TU Delft, GETEC PARK.EMMEN, Fieldlab Industrial Electrification, De Alliantie, Vattenfall, VEMW, CE Delft,
&Flux, Eteck, PGGM Investment, EBN, WakaWaka Foundation, Alliander, Invest-NL, Dunea Warmte en Koude, eRisk Group,
Parteon, Deltalinqs Climate Program, Nyrstar, Port of Rotterdam, New Energy Coalition, FME, HyCC B.V., GIGA Storage,
Eneco Groep, Nudge BV, RenewCo Power Ltd., Torrgas, The Heineken Company, TU Eindhoven, Chevron Oronite
Technology b.v., Jurczik DeBlauw Executive Search, SPIE Nederland, Stork Nederland BV.

