
5 maart 2020

Welkom bij de 4e bijeenkomst!



Agenda vandaag



Op naar een gedigitaliseerde
energiemarkt die eerlijk, 

inclusief en democratisch
bestuurbaar blijft



Agenda van vandaag

• Welkom en Introductie
v Wat doet de Club van Wageningen? Door Ruurd Priester en Xander Smit 
v Wat zien we om ons heen gebeuren? Ruurd Priester
v Welke urgentie is er? En welke vragen stellen we? & Edwin Edelenbos

• Casusbesprekingen dmv objectopstellingen
v Huishouden: Kun je je eigen klantdata meenemen Door Edwin Edelenbos en Arthur van Wylick

bij een overstap van leverancier?
v (Buurt)collectief: Data als enabler voor eerlijke, Door Jolanda Verbiesen en Elke den Ouden

inclusieve en democratisch bestuurbare lokale 
energietransitie. Hoe moet dat? 

v Marktoplossing: wat is er voor nodig om een slim Door Wilbert Prinssen
P1-device te maken dat veilig, betaalbaar, goede 
kwaliteit is. wat is een ideale publieke/private 
samenwerking hierin? 

• Lunch (vergeet niet even de benen te strekken en frisse lucht te halen)

• Firestarters
v Huishouden: IRMA in de energiesector Door Koen van Ingen en Nico Rikken
v (Buurt)collectief: Public Stack Door Sander van der Waal
v Marktoplossing: #Elektromesh Door Jaap van Till

• Afsluiting en Borrel
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Chatham House Rule

“When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House 
Rule, participants are free to use the information received, but neither
the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other

participant, may be revealed.”
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Onze rol en hoe we werken



De Club van 
Wageningen is een 
verandernetwerk



Government Corporates Knowledge institutions
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Triple helix



Government Corporates Knowledge 
institutions

Networks
and NGO’s

SME’s and
start-ups

Communities 
and co-ops
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Triple helix Niche innovators
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90% lurkers   9% followers   1% creators

Rule  for  Part ic ipat ion  Inequal i ty  – N ie lsen 11



People who don’t wait for others to act

People who need a little push

People with other things on their mind
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Specialist      Interdisciplinary Multi stakeholder
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Government Corporates Knowledge 
institutions

Networks
and NGO’s

SME’s and
start-ups

Communities 
and co-ops

Network of changemakers
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Transition theory



Socio  technica l  landscape

Governm ent

Corporates

Know ledge  inst i tut ions

N etw orks  and N GO’s

SME’s  and start -ups

Com m unit ies  and co-ops

Regime: Fossil

Niche innovators

New dynamically stable 
dominant design

Regime: Clean

17Source:  Geels
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Wat doet de Club 
van Wageningen 
dan?



Op naar een gedigitaliseerde
energiemarkt die eerlijk, 

inclusief en democratisch
bestuurbaar blijft



Jullie werken vooral 
zelf aan de 
energietransitie



In je eigen 
organisatie of als 
persoon met 
specifieke belangen



Soms loop je vast in 
het systeem en weet 
je het gewoon niet 
meer



Of begrijpen anderen 
je niet



Soms zit je met 
vraagstukken die 
groter zijn dan de 
eigen organisatie



Vraagstukken die we 
alleen samen op 
kunnen lossen



Dat is waar de Club 
van Wageningen in 
beeld komt.



Wat doet de Club 
van Wageningen 
dan?



De Club van Wageningen:

ü Brengt het netwerk van ‘rode bolletjes’ samen
ü Maakt moeilijke systeemvragen begrijpelijk
ü Identificeert en stelt belangrijke vragen, gekoppeld 

aan de missie
ü Deelt inspiratie met mogelijke antwoorden



26 tot 28 juni 2018 
Verkenning vraagstuk

15 januari 2019: 
Concretisering vraagstuk

19 september 2019
Wat staat ons te doen?

5 maart 2020:
Aan de slag met data



63 deelnemers op de site
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Voorbeelden van vragen:

Hoe willen we de markt organiseren als het speelveld verandert?
Hoe stemmen we de digitale en de energietransitie op elkaar af?
Van wie is welke jouw energiedata eigenlijk?
Hoe maken we een lange termijn probleem urgent en begrijpelijk op 
de korte termijn?
Hoe borgen we publieke waarden binnen de nieuwe wereld?



Publieke waarden model



De Club van Wageningen:

ü Brengt het netwerk van ‘rode bolletjes’ samen
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ü Identificeert en stelt belangrijke vragen, gekoppeld 
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Zelf inspiratie delen met het netwerk?

Zet dat dan met een bericht op de site. In de 
nieuwsbrief gaat het vanzelf mee naar de collega 
veranderaars. 
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En daarna gaat 
iedereen weer in de 
eigen context aan 
de slag



Met een beter 
begrip, een 
waardevol netwerk 
en inspiratie



Op zoek naar het Europese alternatief
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Telecommunicatie en energietransitie, de moeilijke 
vragen
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