
Ontbijtsessie 10 oktober 2018 'DOEN 
op de Dag van de Duurzaamheid' 
Beste ondernemer, 

  

We staan met zijn allen voor een flinke opgave in de energie transitie. Er zijn wereldwijd harde 

afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2 uitstoot en het tegengaan van de opwarming 

van de aarde. Deze afspraken vertalen zich in landelijke wetten en regels en in het geval van 

Eindhoven ook nog ‘ns in een persoonlijke brief van wethouder Jan van der Meer om tot actie 
over te gaan. Een aantal ondernemers uit onze regio is daarom met elkaar gaan overleggen om 

tot oplossingen voor versnelling en uitvoering te komen.  

  
Onze conclusie: Duurzaam investeren is niet alleen hard nodig, het loont! We willen u graag in 

een ontbijtsessie laten horen waarom dit zo is. Tevens bieden we u inspiratie, oplossingen en 

directe ontzorging. 

  

Waarom er ondanks volle agenda’s toch op zo’n korte termijn bij zijn? Omdat het deze maand 
ook de maand van SDE+ subsidie aanvragen is. En die subsidie hebben we in elk businessmodel 

hard nodig. De volgende kans op SDE+ is pas weer in maart 2019. 

  

Meld je aan middels deze link. 

  

Programma van de ochtend van 10 oktober: 

08.00 Ontvangst & Registratie en broodje met koffie/thee 

08.15 De Aftrap. Ondernemers Jan van Hout (Van Hout Installaties Veldhoven) en Henrico van 

den Boomen (EigenEnergie.netGeldrop) delen hun visie en drive om gezamenlijk iets te willen 

doen aan de klimaatopgave. 

08.30 De Inspiratie. Architect Harold van de Ven (NBA Best) over Circulariteit en waarom het NU 

noodzakelijk is om in actie te komen. 

08.50 De Mogelijkheden. Jan van Mourik (VNO/NCW) over wetgeving, van lineair naar circulair, 

groen ondernemen en de kracht van het collectief. 

09.10 De Samenwerking. Caspar Ulijn (ZND/Nedicom Best) over circulariteit binnen het 

Eindhovense Collectief Duurzame Daken 

09.30 De Oplossing. Charles Smeets (Nederland Opgewekt Utrecht) licht het collectieve 

ontzorgingsmodel toe ‘grootschalig investeren in zonnepanelen’ 
09.50 De Afsluiting. Gastheer Henrico van den Boomen (EigenEnergie.net) rond af en nodigt 

eenieder uit voor de te nemen vervolgstappen. 

  

Locatie: 

EigenEnergie.net aan de Spaarpot 20 te Geldrop. 

 

 
  

https://www.eigenenergie.net/aanmeldingsformulier-ontbijtsessie/

