
Opschalen in de 
energie transitie voor 
start-ups en scale-ups

TRAINING

Adaptief ondernemen in veranderende omstandigheden

De energietransitie is geen business as usual:   
terwijl de transitietrein al rijdt, wordt het spoor veelal 
nog  aangelegd. Met wissels die van tevoren niet 
 voorspeld waren. Voor ondernemers die innovatieve 
 producten en  diensten ontwikkelen voor een duur-
zame  toekomst, verloopt de reis dan ook zelden als 
gepland.

Innovatieve ondernemers, veelal start-ups en scale-
ups, hebben hun  handen vol aan de ontwikkeling 
van hun  propositie. Maar er is meer nodig om in de 
complexe markt van de energie transitie succesvol te 
zijn. Daarvoor zijn nieuwe vaardigheden nodig.
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Over de opleiders

Het programma ‘Opschalen in de complexiteit van  
de energie transitie’ is ontwikkeld door  Uptempo!  
(TKI  Urban Energy). De afgelopen twee jaar is de 
 training door zo’n 35 ondernemers gevolgd.  Vanwege 
de  positieve ervaringen wordt de  training door
ontwikkeld en vanaf 2022 verzorgd door SPARK  
en Hello New Day.

Sessie 1  Introductie en  
Ken je klant (deel 1)

•  Kennismaking, verwachtingen,  uitdagingen,  
korte pitch om jezelf te introduceren

•  Introductie in programma-opbouw:   
werkwijze,  leerstijlen en communicatie

•  Wat betekent complexiteit in de  energietransitie?
•  Methoden voor beter inzicht in  klantproces en 

- behoeften op basis van Jobs-to-   be-done

Het programma in detail

De modules bestaan uit een mix van online en live 
bijeenkomsten die een dagdeel  duren.  Deelnemers 
gaan samen aan de slag met  uitdagende werkvormen 
en een interactief  werkboek.  

Belangrijk is dat er open  ervaringen worden 
 uitgewisseld, zodat deelnemers van elkaar  kunnen 
 leren, en iedereen voortdurend  reflecteert op en met 
elkaar. Zo wordt leren leuk en praktijkgericht.

Sessie 3 De juiste propositie (deel 1)

•  Vertragen om te versnellen
•  Product- dienst - klantervaring
•  Waardeproposities voor rollen in  ecosysteem

Sessie 2 Ken je klant (deel 2)

•  Stakeholders in het ecosysteem
• Rollen van stakeholders
• Maken van stakeholderanalyse en -rollen

Sessie 6 Succesvol samenwerken

• Typologie van samenwerken
•  Het ontwerp van goede samenwerking
• Reflectie op eigen waarden
• Leerstijlen en competenties

Sessie 5 Adaptief ondernemen

• Het flexibele businessmodel
•  Trends met impact op je businessmodel
• Feedbackloops organiseren

Sessie 4 De juiste propositie (deel 2)

• (Her)formuleren van je waardepropositie
• Toetsen van aannames in je propositie
• De waardestory: hoe vertel je je verhaal?

Voor meer informatie, ga naar:

• www.hellonewday.nl/skills
• www.tki-urbanenergy.nl/uptempo/skills
•  www.tki-urbanenergy.nl/uptempo/training- 

opschalingsvaardigheden

Een trainingsprogramma ontwikkeld door


