Smart Energy Community?!

Slimme energiediensten
steeds belangrijker, maar
nog geen gemeengoed

Van technology push naar
market pull

Samenbrengen hele keten van één
marktsegment: woningen &
bedrijfsgebouwen
Vooralsnog online – straks fysiek

Bundelen van kennis en netwerk
Organisatoren:

Supported by:

Community zoekt hulp
• "Exergy Storage is ontwikkelaar van nieuw type batterij-technologie. Wij zouden via dit netwerk graag in
contact komen met partijen om in samenwerking prototype batterijen in demonstratie-tests in te zetten.”
→ Gert Jan Jongerden - Exergy - gertjan.jongerden@exergy-storage.nl
• “Ik ben IoT specialist met kennis van het connecteren en aansturen van warmte pompen of andere
equipment. Graag komen ik in contact met partijen die hier oplossingen voor zoeken in dit kader”
→ Dick Oort - REMATE - dick.oort@remate.nl
• “Ons advies is vooral probeer niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Samen met onze partner zijn we 5 a 6
jaar geleden al begonnen, en we hebben nu meer dan 3000 woningen in het veld. Daarvan zijn 2000 stuks
vorig jaar opgeleverd, maar de eerste 1000 stuks hebben langer geduurd. Zoek een partner die ervaring heeft
om echt op te kunnen schalen. Wij bij ABB staan hiervoor open.”
→ Giovanni Oorthuizen - ABB - giovanni.oorthuizen@nl.abb.com

Community zoekt hulp
• “Ik ben actief als LV en PV en biedt dynamische prijzen aan GV én KV en zoek partijen met toegang tot
zakelijke verbruikers en een slimme oplossing -onder maatwerk per klant- om te schakelen obv time-of-use
energietarieven.”
→ Remko Ten Barge (eerdere spreker) - NieuweStroom & easyEnergy - r.tenbarge@nieuwestroom.nl
• “Bij Crownstone ontwikkelen we Positiebepalingshardware voor echt slimme huizen met behulp van AI. We
zijn op zoek naar partners (energiebedrijven of warmtepompfabrikanten) om warmtepompen te integreren in
een smart home-ecosysteem. Is iemand geïnteresseerd om samen te werken?”
→ Teresa Van Dam - Crownstone - teresa@crownstone.rocks
• “Ik ben een smarthome engineer en zoek samenwerking met organisaties die smarthome's realiseren”
→ John van Krieken - Smarthome Services - john@smarthome-services.nl

Publicatie rapport “Flexibele inzet warmtepompen”
• Rapport in opdracht van FAN & TKI Urban Energy
• Publicatie op 29 april aanstaande
• Vorig webinar korte preview van het rapport
• Op 1 juni (15-16 uur) extra verdiepende webinar

Programma 8 juni (15:00 - 16:30)
• Slimme energiediensten vragen om aanstuurbare apparaten
Adriaan van Eck (FAN) presenteert de recente studie ‘Solar Energy needs smart inverters’
Mente Konsman (TNO) geeft een update over de aankomende de Europese norm S2
• Twee inspirerende PowerPitches
Jaap Willems (Mijn Domein Energie) gaat in op het innovatieproject Blauflex
Berend Olde Rikkert (Net2Grid) gaat in op de datagedreven energiediensten
• Duurzame energie efficiënt gebruiken en uitwisselen in gebouwen
Dennis van Goch (BAM Energy Systems BV) presenteert de ambities van het TROEF-consortium.
• Paneldiscussie
Meer informatie & aanmelden: www.smartenergycommunity.nl

