




Oogsten resultaat.  

Elkaar ontmoeten. 

Bepalen wat er nu nodig is.



Eerst delen waar wij nu 
staan.



Terug naar de basis:
Waarom hebben we 
Transform.Hackathon georganiseerd?





We richten ons op de opgave

Van beweging naar coalitie



De Hackathon was een experiment
1. Het resultaat van de methode overtrof al onze verwachtingen.
2. Aanscherping van hoofdopdracht: Samen werken aan nieuwe 

modellen voor het regionale en lokale niveau en de 
aansluiting daarvan bij het bestaand systeem.

3. Feedback mensen die er waren: “maak deze beweging groter, 
samen vanuit verschillende perspectieven werken aan 
oplossingen helpt ons”

4. Mensen die er niet waren: “deels FOMO, deels vragen ze zich 
af wat het heeft opgeleverd. Ze wachten op resultaat, We 
hebben dat (nog) niet goed gedeeld”

5. Voorbereiding willen we een volgende keer – als die komt -
beter. Vooral inhoudelijke voorbereiding van de challenges
samen met de challenge owners en de deelnemers.

6. Hackathon methode wordt vaak ingezet voor bedrijven die het 
resultaat zelf verder brengen. Wij zetten het in voor 
systeemverandering. Dat had een gevolg voor de impact 
booster: We wisten dat we teams en concepten verder wilden 
brengen, maar we wisten nog niet hoe. Daarom konden we niet 
snel genoeg door.

7. Aan het einde ontstond een sfeer dat alleen de ‘winnende’ 
teams verder gebracht worden. Van dat idee nemen we afscheid. 
Het gaat om de systeemverandering.
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1. Samenbrengen veranderaars 
vanuit beleid & praktijk 
rondom vragen uit de 
praktijk die je niet in je 
eigen context op kan lossen.

2. Samen werken aan nieuwe 
modellen voor het regionale 
en lokale niveau en de 
aansluiting daarvan bij het 
bestaand systeem.
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We zijn nu bezig met drie stromen, aan de eerste twee  
geven we vandaag aandacht:

A. Tijdens de Hackathon ontwikkelde concepten: 
-> die willen we vandaag delen en onderling verbinden 
om verder te helpen.

B. Systemische vraagstukken die uit de Hackathon naar 
voren zijn gekomen waar energie op zit om samen aan 
te werken. 
-> Daar willen we samen aan verder werken vandaag.

C. Vraagstukken die we niet hebben geraakt maar wel 
relevant zijn.
-> Die zijn we nu aan het opsporen (hulp is altijd 
welkom)



09:15 Opening en welkom
09:35 Oogsten: presentatie Lennart Lalieu
10:15 Marktplaats met concepten van teams
10:45 Verdiepingssessies per inzicht
12:15 Terugkoppelen resultaat & reflectie
12:45 Afronden met broodje

Agenda
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Wat is er een waarde gecreëerd!

• Met 200+ mensen gewerkt aan oplossingen voor duurzame, decentrale 
en geïntegreerde energiesystemen 

• Vanuit een ander perspectief kijken naar uitdagingen van vandaag!



Met een effectief en divers netwerk!

• Uniek om met het hele systeem aan 
tafel aan vernieuwende oplossingen 
te werken

• En op een manier die mensen 
motiveert en inspireert!



Gewerkt aan 4 inhoudelijke hoekpunten van de 
energietransitie



Die 26 experimenten en concepten opleverde



Institutioneel – radicale verandering in beleid 
en hoe het wordt vormgegeven (1/2)

• Huidige beleidskader knelt, gericht op 
bestaande systeem in stand houden

• Nieuw model nodig naast het bestaande
• Beleidsmatige ruimte creëren om op 

‘gebiedsniveau’ energie te delen
• En nieuwe publieke/ democratische rol 

verkennen in het systeem

Team Legal I  Energie schap
Team Knoppen van B I beleidsruimte 
voor gebiedsniveau energie delen



Institutioneel – radicale verandering in beleid 
en hoe het wordt vormgegeven (1/2)

• Beleid kan niet meer op basis van oude 
praktijk worden ontwikkeld.

• De transitie vraagt om een progressieve 
ontwikkeling van nieuw beleid dat 
ruimte geeft aan de broodnodige 
versnelling van beleidskader maar in de 
vorm van asynchroon beleid voor het 
delen van energie!

• Deze nieuwe vorm van 
beleidsontwikkeling kan plaatsvinden op 
basis van experimenten, en die behoeven 
meer experimenteerruimte. 

Team Zuurstof I Experimenteren als norm en 
experimenteerregeling



Stewardship – keuzes maken voor een robuust 
systeemontwerp (1 / 2)  

• In een nabije toekomst zal de diversiteit 
aan spelers, verstoringen, innovaties, 
oplossingen en formules die actief zijn op 
het net alleen maar toenemen. 

• Hoe werkt een goed functionerend 
energiesysteem als ‘verstoringen’ de nieuwe 
norm zijn? 

• Alleen een fundamenteel ander systeemontwerp 
dat inzet op verbinding zal onze 
onafhankelijkheid doen toenemen en zo onze 
maatschappelijke veerkracht vergroten. 

• De bijtende ironie is dat de huidige manier 
van beheer van het net deze transitie juist 
in de weg kan staan: ‘Command en control’ 
moet plaats maken voor ‘sense en respond’.



Stewardship – keuzes maken voor een robuust 
systeemontwerp (1 / 2)  

• Beleidsmakers (Rijks- en Decentrale) 
overheden hebben invloed op robuustheid 
keuzes. Organiseer dat zij bekend worden wat 
die robuustheids-keuzes inhouden via serious
gaming. 

• Regionale Energy Management Systems als 
nieuw model om decentrale semi autonome 
netvlakken te organiseren

• Om een nieuw lokaal en regionaal model te 
ontwikkelen voor energy hubs zijn er nieuwe 
rollen en  verantwoordelijkheden nodig. 

Team Jenga I  Serious Game Robuustheid
Team FactoryZero I Regionale Energy 
Management
Team TonnenHacken I Rollen en 
verantwoordelijkheden



Value – nieuwe marktordening en eigendomsvormen 
(1/2)

• In de toekomst is energieproductie onderdeel 
van jouw directe leefomgeving en zo 
vanzelfsprekend als de wegen en stoep voor 
je deur. 

• De waarde en beloning voor het lokaal 
opwekken en verbruiken van energie heeft 
aanpassing nodig om effectief vorm te geven 
aan gedistribueerde energiesystemen. Welke 
incentives zorgen voor een  werkelijke 
gedragsverandering?

Team Eekhoorn I  Universal Basic Energy
Team Essent I Collective Gain
Team 2Tokens I Digitale valuta en 
transparante uitwisseling



Value – nieuwe marktordening en eigendomsvormen 
(2/2)

• De fysieke onderdelen voor levering en 
productie worden onderdeel van de 
fysieke leefomgeving van de gebruiker. 
Het verdienmodel bij duurzame opwekking 
verandert naar 

een meer vermogen gebaseerd model 
(‘Asset backed’). De operationele 
kosten zijn immers nihil bij duurzame 
opwekking

• Nieuwe eigendomsvormen nodig - publiek, 
coöperatief, privaat of eigenaar loos

Team Felowship I  Commons
Team Troef I Begrijpelijk maken



Space – lokaal en regionaal zeggenschap (1/2)

• De opgaves in de fysieke leefomgeving worden 
de komende jaren groter en uitdagender. 
Ruimte voor de rivieren, strategische 
waterberging, bodemkwaliteit, stikstof 
deposito, verstedelijkingsopgave, 
biodiversiteit, klimaatadaptatie etc.. Een 
gigantische ruimtelijke puzzel op een 
schaars stuk (Neder)land. 

• De opgaves komen tegelijkertijd en komen 
elkaar tegen in de fysieke leefomgeving van 
ons allemaal.

• Wat als we lokale gemeenschappen 
eigenaarschap geven als het gaat om 
ruimtelijke ordening? Want op het lokale 
niveau komen de opgaven bij elkaar en 
bestaat het grootste verandervermogen. 



Space – lokaal en regionaal zeggenschap (2/2)

• Een intuïtieve stem- en kaartoplossing 
die helpt de kloof te overbruggen 
tussen bottom-up (publieke opinie) en 
top-down (expert en beleid)

• Leertraject voor het opschalen van 
gedistribueerde ruimtelijke inrichting. 
Het samenbrengen en zodoende opschalen 
van gedistribueerde plannen rondom 
ruimtelijke inrichting. 

Team Dunkin Donuts I  Leertraject
Team Apollo I Intuïtief stem- en 
kaartoplossingen





De vier inzichten waar we mee gaan werken:

A. We hebben meerschalige beleidsontwikkeling nodig waar je 
kan experimenteren om wetgeving te ontwikkelen.

B. We hebben lokale waardesystemen nodig die zorgen dat 
lokaal uitwisselen en balanceren waardevol wordt.

C. We hebben een gelaagd energiesysteem nodig waarin de lagen 
zelfstandig en door logische koppelingen in samenhang 
balanceren.

D. Het is nodig om lokaal en regionaal zeggenschap en 
eigenaarschap anders organiseren en juridisch te borgen 
zodat we beter samenwerken om het nieuwe decentrale 
systeem te bouwen.

We zoeken nieuwe modellen voor het regionale en 
lokale niveau én manieren om deze aan te laten 
sluiten bij het bestaande systeem.



Resultaten rapportage 
Transform.Hackathon

- De aanleiding, methodes, 
werkprocessen en inhoudelijke 
resultaten 

- Rapport ontvangen jullie na 
deze bijeenkomst

- Wordt aansluitend via socials
en website breed gedeeld



09:15 Opening en welkom
09:35 Oogsten: presentatie Lennart Lalieu
10:15 Marktplaats met concepten van teams
10:45 Verdiepingssessies per inzicht
12:15 Terugkoppelen resultaat & reflectie
12:45 Afronden met broodje
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Opdracht
De teams van de gepresenteerde kansrijke concepten gaan 
bij hun flipover staan. Verbind met de personen die voor 
jou kansrijk zijn.

Even koffie drinken en bijpraten met anderen mag ook.

In je achterhoofd kan je het thema vast meenemen waar je 
bij ingedeeld bent.
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Opdracht:
Iedere groep heeft 1 uur en 20 min voor vier 
deelvragen. Dat doen we in vier rondes.

1. Waar lopen we vast in het verwoorde inzicht? Wat 
zijn de belangrijkste knelpunten? (30 min)

2. Zijn er oplossingsrichtingen? Al dan niet uit de 
Hackathon. Welke zijn dat? Missen we nog zaken? 
(20 min)

3. Wat moet er gebeuren om een oplossing dichterbij 
te brengen? Zijn er bestaande trajecten waar we 
aan kunnen haken om het makkelijker te maken? (20 
min)

4. Wie hebben we nodig om het inzicht verder te 
brengen? (10 min)
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zodat we beter samenwerken om het nieuwe decentrale 
systeem te bouwen.

We zoeken nieuwe modellen voor het regionale en 
lokale niveau én manieren om deze aan te laten 
sluiten bij het bestaande systeem.
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Opdracht groepen:

Terugkoppeling verslaglegger per groep in 5 min.



Reflectievragen:

Wij zijn bezig het vervolg vorm te geven, daar 
kunnen we jullie input bij gebruiken.

Wat levert dit platform voor je op?
Wat adviseer je de organisatie om meenemen voor 
het vervolg?



09:15 Opening en welkom
09:35 Oogsten: presentatie Lennart Lalieu
10:15 Marktplaats met concepten van teams
10:45 Verdiepingssessies per inzicht
12:05 Terugkoppelen resultaat & reflectie 
12:45 Afronden met broodje

Agenda




