


Introductie met 
Freek van ‘t 
Ooster, Uptempo!
Wat hebben 350-400 projecten die zijn 
gesubsidieerd via TKI Urban Energy 
opgeleverd? Kunnen we de opschaling 
versnellen en de succesratio 
verhogen? Wat moeten de sector en 
de start-ups/ aanbieders daarvoor 
leren? Welke rol kunnen de bestaande 
platformen hierin spelen?

Uptempo! is een programma van TKI 
Urban Energy en ClickNL, de TKI in de 
creatieve energie. 
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ACCELERATE & INVEST



Rockstart richt zich op start-up acceleration. Ze bieden een intensief 
programma waarbij innovatieve startups in een half jaar klaargestoomd 
worden voor een succesvolle opschaling. Reden voor ons om te kijken 
wat we van zo’n aanpak kunnen leren voor de opschaalopgave waar we 
zelf voor staan. 

Het proces bij Rockstart begint met een uitgebreide selectie van de 10 
startups die begeleid gaan worden. Rockstart zoekt potentiële “winners”. 
Rockstart neemt een aandeel, en daarmee risico. Rockstart zet in op een 
exit na 5 tot 8 jaar. Ze zijn kritisch op slagingskans en op kansrijkheid. Uit 
een brede scouting en een serie pitch avonden met honderden startups 
worden 20 startups gekozen die op gesprek mogen. Daarvan blijven er 
maximaal 10 over. Criteria: is het een goed team, heeft het een goed 
businessmodel en is het concept schaalbaar? Gedurende 6 maanden 
wordt de geselecteerde startup vervolgens begeleid in een intensief 
programma. Begeleiding van mentoren (experts uit allerlei sectoren) en 
regelmatige kritische feedback uit de markt (fail early, try harder) zijn 
belangrijke elementen uit de aanpak. Een startup komt zo beter 
beslagen de markt op met een product dat ook aansluit op de vraag. 

Bij deze werkwijze staat het succes van de individuele startup centraal en 
daarmee de multiplier op d financiële injectie die de intensieve 
begeleiding meer dan rechtvaardigt. Dat is heel anders dan bij het model 
van subsidies. Interessant is wel te bezien wat we kunnen leren om ook 
de succeskans van RVO gesubsidieerde aanbieders/projecten te 
ondersteunen of te vergroten.









Markt

Kennis van de markt/klant: Wie? Wat vraagt hij? 
Latente vraag?

De tenders bij corporaties zijn killing voor 
startups. Corporaties willen proven technology. 
Inzicht: waar zitten de snel schakelende 
corporaties?

Wat gebeurt er in het buitenland? 

Korte termijn: koplopermodel corporaties
lange termijn: nieuw inkoopbeleid corporaties

Lange termijn: mentorschap voor 
gesubsidieerde startups, beter fiscaal regime en 
adaptief systeem voor regels en beleid





Financiering

Niet alleen de startups financieel 
ondersteunen, maar ook de omringende 
faciliteiten.

Vraagbundeling is prima, maar er is een 
palet aan oplossingen: die wil je allemaal 
uitproberen.

Na de pilot is de prijsdaling er nog niet. 
Wie betaalt de onrendabele top in de 
eerste opschaling?

Rol voor ontwikkelingsfondsen, maar die 
moeten zich dan niet als bank gedragen

Startup moet al bij begin nadenken over 
de financiering van opschaling, als hij nog 
druk is met de technische issues.





Expertise

Helderheid over de toekomst: wat 
gebeurt er en wanneer?

Langjarige samenwerking op voldoende 
schaal tussen aanbieders en 
woningcorporaties.

Woningcorporaties moeten aangeven 
wat ze willen. Het hoe moeten ze aan 
bedrijven overlaten.

Bouwers en installateurs moeten leren 
anders te gaan werken: adviesloket, 
opleiding.

Corporaties moeten innovaties niet per 
project uitvragen, maar in een flow. Dit 
geldt breder: niet project na project, 
maar een continue stroom van doen.





Regie

Toegang tot informatie moet worden 
verbeterd: waar moet je zijn?

De context rond de opschaling van 
innovaties is ook belangrijk. Er zijn veel 
hordes te nemen. Dit vereist veel 
gesprekken met de juiste stakeholders 
op de juiste momenten.

Community building

Behoefte aan meer consistentie in beleid. 
Investeringen vergen lange termijn 
zekerheid. 



Alle aanwezigen dank voor 
hun inspirerende 
aanwezigheid!



Follow up
De uitkomsten van de werksessie worden door Uptempo verwerkt in de gevraagde 
aanbevelingen aan het ministerie van BZK over de noodzakelijke stappen om tot 
versnelling in innovatie naar markt te komen.

Daarnaast geeft de bijeenkomst voor Uptempo! aanleiding om mét de andere 
platformen het stakeholderveld in kaart te gaan brengen, en om een inhoudelijke 
mapping uit te voeren van de ondersteuning die geboden wordt aan innovatieve 
aanbieders. 

Bent u een platform of netwerk dat ook werkt aan de energietransitie? Wilt u actief 
betrokken worden bij de activiteiten van Uptempo? Stuur dan een mail naar 
minouche@tki-urbanenergy.nl



Video-impressie:

https://drive.google.com/file/d/1BrQ2HHMXeX2Km1UhDcxc_IkPKgwXn900/view?usp=drivesdk&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1BrQ2HHMXeX2Km1UhDcxc_IkPKgwXn900/view?usp=drivesdk&authuser=0
https://docs.google.com/file/d/1BrQ2HHMXeX2Km1UhDcxc_IkPKgwXn900/preview

