
Evaluatie materiaal 
1. Bekijk de eerste presentatie van Marijke Menkveld (TNO). 

Wat is het energiebesparingspotentieel bij kleinverbruikers & middelgrote verbruikers 

(bedrijventerreinen)? Hoeveel is de potentiële CO2-besparing? 

 

 

 
2. Bekijk de presentatie van Suzanne Brunsting (Gear@SME). 

Wat is een trusted partner?  

 

 

 

3. Bekijk de presentatie van Jan Boudesteijn (GreenbizIJmond) 

Wat zijn de GreenBiz IJmond Pijlers? 

 

 

 
4. Bekijk de presentatie van Hendry Klooster (Enerless)  

Wat heeft Hendry gedaan op het bedrijventerrein? 

 

 

 

 

Antwoordmodel 



1) Energiebesparing: Totaal 24 PJ besparing waarvan 16 PJ op aardgas en 8 PJ op 
elektriciteit. Naast energiebesparing ook 15 PJ hernieuwbare elektriciteitsproductie met 
zonnepanelen.  

CO2-besparing: Totaal is het CO2-reductiepotentieel 1,7 megaton aan 

 directe emissies. 

2) Een trusted partner is een partij waar MKB-bedrijven hun vertrouwen in stellen voor het 
behartigen van hun belangen. Vertrouwen beslaat drie componenten: (1) Trusted 
partner moet invloed uit kunnen oefenen, (2) trusted partner moet wil hebben om 
bedrijven vooruit te helpen, (3) trusted partner heeft waardeset dat vergelijkbaar is met 
MKB bedrijven. Er zijn verschillende partijen die een trusted partner kunnen zijn: 
ondernemingsverenigingen, parkmanagers, gemeenten, energiecooperaties. 

3) GreenBiz Green Deal: Convenvant ondertekent door lokale bedrijven, gemeente en 
provincie. Intentie dat bedrijf wil verduurzamen 

GreenBiz Circulair: Interreg programma over upcycle of waste. 

Doelstelling is om 20% reststroomafval te verminderen 

GreenBiz Energy: Lokaal energieplatform over hele IJmond heen.  

GreenBiz Educatie: Vraaggestuurd onderwijs. Aanbieding van opleiding 

die interessant is voor bedrijven en de energietransitie.  

GreenBiz Assets B.V.: Investeringsvehicle.  

4) Ze zijn begonnen met het doen van een Energie Potentie Scan. Daarna 

zijn ze gaan kijken welke ondernemers meer willen met verduurzaming. 

Er waren ondernemers die al goed bezig waren (zonnepanelen, duurzame 

panden). Deze hebben een koplopersgroep gevormd en hebben door 

middel van presentaties aan andere ondernemingen verteld hoe ze bezig 

waren met duurzaamheid.  Vanuit deze groep is een platform opgezet 

waarbij gekeken wordt naar duurzame projecten (Solar road, 

zonnepanelen op daken).  


