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Programma 
Jaarprogramma dat zich richt op ondersteuning 
van ondernemers met innovatieve diensten en 
producten bij opschalingsvaardigheden in de 
complexiteit van de energietransitie in de 
klantsegmenten:  particulieren, corporaties en 
gemeenten.  
  



Programma met 6 modules 

1.  De start: waar sta je? 

2.  De juiste waardepropositie 

3.  Adaptief ondernemen 

4.  Samenwerken met partners 

5.  Passende opschalingsstrategieën 

6.  Werken met impact aan een duurzame samenleving 



Module Waar sta je? 

Waar sta je als ondernemer en onderneming? 

Wat drijft je klanten en welke problemen of ambities  

hebben ze? In welk systeem bevinden ze zich?  

Hoe kom je tot relevante inzichten? 
 
In deze module gaan we in op: 

●  Bewoners: de uiteindelijke eindgebruiker 

●  Gemeente: houdt de regie op de transitie in de stad en in de wijken 

●  Corporatie: verantwoordelijke voor al het corporatiebezit 

 



Module Juiste waardepropositie 

Hoe is jouw propositie een antwoord op problemen,  

uitdagingen, wensen of ambities van klanten en prospects? 
 
 
●  De inzichten uit de module ‘Waar sta je’ vertalen naar de waardeproposities 

van je bedrijf voor de diverse klanten en partners. 
●  Daarbij toetsen we de onderliggende aannames en werken we in meerdere 

stappen naar scherper - of herdefiniëren van je propositie(s). 

 

 



Module Adaptief ondernemen 

Om op te kunnen schalen en blijvend relevant te zijn  

in de complexe omgeving moet je waardepropositie,  

businessmodel en organisatie uiterst flexibel zijn.  

Hoe creëer je die wendbaarheid? 
 
In deze module gaan we in op: 

●  Het continue testen en valideren van je propositie(s) 

●  Het organiseren van feedback loops 

 

 



Module samenwerken met partners 

Samenwerken is nodig. Vertrouwen,  

gelijkwaardigheid en gedeelde ambitie zijn  

cruciaal om goed samen te werken. 
 
In deze module werken we aan: 

●  Hoe vind je de juiste samenwerkingspartners? 

●  Hoe bouw je aan krachtige samenwerking, voor de korte en lange termijn? 

●  Hoe zorg je voor voldoende zekerheid en veiligheid voor je eigen 

organisatie en ben je tegelijk flexibel, open en vrij naar je partners? 

 

 

 

 



Module Passende opschalingsstrategieen 

Hoe ga je opschalen? Welke vraagstukken en dilemma’s  

kom je tegen? Wat zijn mogelijk antwoorden en strategieën? 
 
In deze module gaan we in op: 

●  Dilemma’s rond groei in kaart, die meer specifiek zijn voor ondernemen in 

de energietransitie. Financiering, organisatiestructuur, personeel etc. 

●  Ontwikkelen we een stappenplan om tot een passende opschalingsstrategie 

voor jouw organisatie te komen. 



Module werken met sociale impact 

Samen delen in een deeleconomie, andere vormen van eigenaarschap zoals in 

bewonerscoöperaties, organiseren van circulaire stromen in de wijk, tegengaan 

van energie-armoede. Allemaal onderwerpen waar je als ondernemer ook 

tegen aanloopt. Op zoek naar mogelijke koppelkansen. 
 

In deze module werken we aan: 

Welke kansen biedt jouw businessmodel om brede impact te genereren? 

Hoe werk je daarin samen met ‘unusual suspects’ zoals actieve bewoners, 

energiecollectieven, welzijnspartners in de wijk etc.? 

 

 

 

 



Opzet 
Vaste structuur modules 

●  Waar gaat dit thema over en waarom is het belangrijk? 
●  Hoe werk je er mee in de praktijk? 
●  Hoe sta jij hier zelf in?  
●  Wat betekent het voor jouw bedrijf? 

 
 

●  Iedere module duurt online 2 uur, offline 4 uur 
●  Groep van max 20 deelnemers 
●  Balans tussen hard- and softskills 
●  Voor iedere module worden werkbladen aangeboden 

 

 



Dank 
 

 


