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Bij de Energietalenten werken masterstudenten en bedrijven 
intensief samen aan de energietransitie. Energietalenten is 
een van de beursprogramma’s van de energiesector en 
vormt een belangrijke pijler van de Human Capital Agenda 
(HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en het innovatieve 
bedrijfsleven versterkt.

Energietalenten is een hechte community van studenten die 
fungeren als ambassadeurs voor de energiesector. De 27 
masterstudenten die meedoen aan het ambitieuze 
programma krijgen volop kansen. De deelnemende bedrijven 
bieden hen onder meer interessante projecten, workshops, 
excursies en stages aan. Ook ontvangen de studenten 2 jaar 
lang een beurs.

Deze brochure zal de deelnemende bedrijven van de 
Energietalenten verder toelichten, zodat een Energietalent 
goed voorbereid als energie-ambassadeur aan de slag kan.
Onderdeel van de Energietalenten-community zijn de 
bedrijven die beurzen sponsoren. Deze bedrijven vallen onder 
de categorie netwerkbedrijf, branchevereniging of 
energiebedrijf. De netwerkbedrijven zijn TenneT 
(hoogspanning), Enexis en STEDIN (midden en laagspanning). 
RWE en ENGIE zijn daarentegen energieleveranciers, waar 
ENGIE tevens technisch dienstverlener is, net als SPIE. Talent 
voor Transitie is een traineeprogramma waar versnellers 
gedetacheerd worden. NOGEPA is een brancheorganisatie 
voor de olie & gas industrie.



In Nederland hebben zo’n 13 bedrijven een vergunning voor het 
opsporen of winnen van aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen 
onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder 
de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het 
aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in NOGEPA, de Nederlandse 
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.
NOGEPA zelf telt momenteel 13 medewerkers en is gevestigd in Den 
Haag.

Rol in de energietransitie 
NOGEPA wil een open en transparante bijdrage leveren aan de 
transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. 
Een energievoorziening die veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én 
geaccepteerd. In 2023 zou het aandeel duurzaam opgewekte 
energie in Nederland 16% moeten zijn, zo is afgesproken in het 
Energieakkoord. Dit betekent dat we dan nog steeds 84% van onze 
energie uit bestaande bronnen moeten halen. Tot 2050 zal 
aardgas (als fossiele brandstof met het de minste CO2-uitstoot) 
dus moeten zorgen voor betrouwbare energie zekerheid. 



De wereld om ons heen verandert. We bewegen ons in snel tempo in de 
richting van een CO2-neutrale, 100% duurzame en digitale generatie. In deze 
allesomvattende energietransitie nemen de circa 6.200 medewerkers van 
ENGIE Nederland consumenten, instellingen en bedrijven aan de hand. 

Unieke positie
ENGIE is een services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in duurzame 
verandering. ENGIE Nederland bestaat uit ENGIE Services (marktleider in 
technische dienstverlening) en ENGIE Energie. Met slimme innovatieve 
technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, 
energiezuinige smart building oplossingen, en een betrouwbare opwekking en 
levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groengas, 
geothermie en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op 
maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en 
leefomgeving. 

Duurzame verandering
Samen met onze klanten en partners zijn we in staat om de energietransitie 
richting te geven en te versnellen. ENGIE Nederland maakt deel uit van de 
internationale en beursgenoteerde ENGIE Groep met vestigingen in 70 landen, 
wereldwijd 150.000 medewerkers en een omzet van 65 miljard euro in 2017.

Visie op duurzaamheid (hoe ziet de wereld van morgen eruit?)
Komende jaren staat één ding centraal in alles wat we doen: we maken werk 
van de mogelijkheden om te verduurzamen. We doen dat met decentrale 
oplossingen en de nieuwste digitale en automatiseringsmogelijkheden. We 
ontwikkelen de manier waarop we werken, processen inrichten, besluiten 
nemen. Het wijzigt ons denken: het moet niet alleen anders, we doen het ook 
echt anders.

Waarom zit ENGIE aangesloten bij de Energietalenten? 
De Energietalenten is een prachtig netwerk van jonge talenten met een 
ambitie in de energiesector. Door samen te werken en kennis te delen kunnen 
we met elkaar de energietransitie versnellen.

“Blijf geloven in je duurzame missie, 
haak niet af bij een tegenslag en 
straal dit ook vooral uit. En zet vooral 
de stap van duurzaam denken naar 
duurzaam doen.”



Onze focus ligt op het ontwikkelen  van een geïntegreerde  
Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energie transitie. 
TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door 
verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further. Het 
hoogspanningsnet van TenneT staat in verbinding met regionale en lokale 
distributienetten die worden beheerd door verschillende andere netbedrijven 
en met industriële grootverbruikers.

Visie op duurzaamheid
De maatschappij heeft gekozen voor de grootschalige invoering van duurzame 
energie. De opwekking van deze energie zorgt voor grote veranderingen in de 
dynamiek van de elektriciteitsvoorziening. Tegelijkertijd worden we steeds 
afhankelijker van elektriciteit. Dit vereist dat de leveringszekerheid voortdurend 
op peil wordt gehouden. Om deze ontwikkelingen bij te benen, moet de 
Europese elektriciteitsmarkt verder integreren. Een solide marktinrichting, 
technische en operationele innovatie, oplossingen voor de opslag van 
elektriciteit en voldoende netcapaciteit zijn allemaal nodig om vraag en 
aanbod over de grenzen in balans te kunnen houden.

Rol in de energietransitie
TenneT vervult een sleutelrol in het systeem van de elektriciteitsvoorziening. 
Deze keten bestaat uit producenten van elektriciteit uit zowel conventionele als 
een snelgroeiend aantal hernieuwbare bronnen, netbedrijven die elektriciteit 
transporteren (waaronder TenneT), elektriciteitsleveranciers, afnemers 
(industrie en kleinverbruikers) en zogeheten ‘prosumenten’: energieverbruikers 
(consumenten) die ook optreden als producenten.
 
Waarom zit TenneT aangesloten bij de Energietalenten?
De samenwerking met de Energietalenten geeft ons de kans om in een vroeg 
stadium met getalenteerde studenten intensief in contact te staan. Ze leren de 
energiesector kennen waardoor ze bewust kiezen voor een omgeving die bij 
hen past.

"Tennet’s elektriciteitsnets komt steeds 
meer en meer onder druk te staan door de 
toenemende vraag naar elektriciteit en de 
energietransitie. In plaats van het oneindig 
uitbreiden van het net, hebben we vooral 
een slimmer net nodig."
CEO Manon van Beek

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System 
Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 
23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen ze voor een betrouwbare en 
zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we 
bedienen.

Als beheerder van het landelijk transportnet zorgt TenneT voor een goed functionerend 
transportnet en bewaken we de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening. Wij staan 
voor een veilige, betrouwbare en doelmatige elektriciteitsvoorziening nu en in de 
toekomst. De elektriciteitstransportnetten vormen de ruggengraat van de Nederlandse 
elektriciteitsvoorziening (leveringszekerheid) onder meer omdat de meeste grote 
centrales er op zijn aangesloten en omdat dit net verbonden is met Europa en zodoende 
een internationale markt mogelijk maakt. Met een sterk en onafhankelijk transportnet 
faciliteren wij op een actieve wijze. Met ongeveer 4.500 medewerkers realiseert TenneT 
een omzet van 4,1 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale 
en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. 



Wij zijn netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, 
Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke 
gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot 
is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven. Vandaag, 
en morgen. Daarnaast beheren we de energie-infrastructuur in de regio’s 
Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland. Daarnaast beheren we de 
energie-infrastructuur in de regio’s Kennemerland,Amstelland en Noordoost 
Friesland. In totaal rekenen er ruim 2,2 miljoen klanten op ons! Onze 
werkzaamheden bestaan uit zes kerntaken waarvan 1) het aansluiten van 
woningen en bedrijven op onze netten 2) het transporteren van elektriciteit en gas 
3) het aanleggen en onderhouden van onze elektriciteit- en gasnetten 4) het 
plaatsen en onderhouden van (slimme) meters 5) het beheren van aansluit- en 
meetgegeven voor marktpartijen en 6) het bestrijden van energiediefstal en 
–fraude

Rol in de energietransitie
De energietransitie vraagt om samenwerking. Bij Stedin nemen we deel aan 
verschillende samenwerkingsverbanden met klanten, overheden, marktpartijen 
en universiteiten. Samen krijgen we inzicht in specifieke thema's van de 
energietransitie, zoals flexibilisering. Ook werken we samen met partners aan 
concrete oplossingen van zaken die de energietransitie nu nog bemoeilijken. 
Hierbij werken wij bijvoorbeeld met partijen aan de Green Deal, het initiatief Hier 
opgewekt en een programma voor het faciliteren en stimuleren van de markt op 
het gebied van flexibiliteit.

Visie op duurzaamheid
Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we 
samen over op schone energie. Uit bronnen die niet opraken en die de planeet niet 
uitputten of vervuilen. Dit vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of 
beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe technieken helpen daarbij. Net als een 
goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij 
onze energievoorziening. Als we samen, met veel energie, de mouwen opstropen, 
krijgen we het voor elkaar. Politiek, gemeenten, marktpartijen, klanten en wij. Want 
alleen dan is energie in onze leefwereld straks net zo vanzelfsprekend als vandaag. 
Daarom is onze missie: samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Waarom zijn wij aangesloten bij de Energietalenten?
Energietalenten is een mooie club van jonge talenten met een ambitie in- en een 
visie op de energietransitie. Enerzijds kunnen wij door samen te werken met de 
Energietalenten kennis delen en op doen en anderzijds hopen wij hiermee 
jongeren te enthousiasmeren voor de energiesector.

“De energietransitie mogelijk maken 
door focus op kerntaken voor 
(toekomstig) netbeheer met excellente 
dienstverlening naar klanten. Hier zet ik 
mij graag voor in!”
Chief Transition Officer Geertje van Hooijdonk
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RWE is een van oorsprong Duits energiebedrijf en is ook internationaal 
actief in Engeland, Nederland, België en diverse Oost-Europese landen. Het 
bedrijf is actief in kernenergie, bruinkool, steenkool, gas, afvalverbranding 
en infrastructuur voor gas en elektriciteit. De strategie van RWE is geba-
seerd op drie doelstellingen.
 - Optimaliseren activiteiten: De energiecentrales van RWE blijven van 
topkwaliteit. We blijven onze kerncentrales veilig exploiteren totdat ze op 
een efficiënte manier ontmanteld worden. RWE heeft een duidelijke 
agenda voor de CO2-vermindering van zijn bruinkoolcentrales. 
 - Inspelen op mogelijkheden: De omvorming van het energiesys-
teem zal op lange termijn gevolgen hebben voor de samenstelling van 
ons portfolio. We willen ons portfolio van � flexibele activa ontwikkelen en 
onszelf strategisch, operationeel en organisatorisch zo positioneren dat 
we kunnen anticiperen op belangrijke marktontwikkelingen. Het belangrijk-
ste doel van de energiehandel is dat we winst maken op de lange termijn. 
De komende jaren wil RWE ook op dit gebied organisch groeien.
 - Leveringszekerheid: De betrouwbaarheid van onze energievoor-
ziening is een van de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie. En 
dat betekent dat we vandaag al een visie moeten ontwikkelen voor de 
verre toekomst, waarbij we rekening houden met technologieën zoals 
power-to-gas, power-to-liquid en grote opslagaccu's.
Deze technologieën zijn essentieel voor een succesvolle energietransitie. 
RWE doet vanaf het allereerste begin mee aan deze ontwikkelingen. 
En dus heeft RWE een duidelijk plan voor de toekomst: wij zorgen voor lev-
eringszekerheid. We zijn daarmee een actieve speler en de ruggengraat 
van de transitie van Europese energiesystemen. RWE levert veilige en 
betaalbare energie voor landen, bedrijven en, vooral, mensen. Dat is onze 
missie – en die willen we realiseren, met alle energie, expertise en innovatie 
die we hebben. POWERING. RELIABLE. FUTURE.

Waarom de Energietalenten?
Om een leidende rol binnen de energietransitie te blijven vervullen, zijn wij 
constant op zoek naar (technisch) toptalent. Talenten die helpen om onze 
organisatie te versterken en te innoveren. 

De wereld van morgen
RWE neemt zijn verantwoordelijkheid! Als het gaat om de leveringszeker-
heid in Europa, de maatschappij, onze zakenpartners en medewerkers. 
Tegelijkertijd streeft RWE naar transparantie en toegewijde inzet. We 
hebben duidelijke principes die de basis vormen voor onze zakelijke en 
maatschappelijke activiteiten. De focus van deze activiteiten komt terug in 
ons motto: Powering. Reliable. Future.



SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE groep, dé onafhankelijke 
Europese leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en 
communicatie. SPIE Nederland behoort tot de top 3 van technische 
dienstverleners in Nederland. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het 
ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en 
energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Wij zijn een 
essentieel onderdeel in het functioneren van deze installaties. Wij onderscheiden 
ons door oplossingsgerichte en proactieve dienstverlening en door onze 
partnergerichte klantbenadering. Wij zijn flexibel en betrokken, en zijn in staat om 
als integrator de wensen van onze klanten te realiseren. Veiligheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid staan bij ons boven aan. In onze dagelijkse bedrijfsvoering 
volgen we de leidende principes, waaronder zorg voor veiligheid en gezondheid, 
zorg voor kwaliteit en zorg voor het milieu. We waarborgen de veiligheid, 
gezondheid en privacy van onze (vaste en tijdelijke) medewerkers en derden. We 
luisteren naar de wensen, eisen en verwachtingen van opdrachtgevers en bieden 
onze klanten diensten en producten van hoge kwaliteit. We voorkomen belasting 
van het milieu en omarmen de filosofie van duurzame ontwikkeling .

Rol in de energietransitie
Met de blik gericht op de toekomst en diep verankerd in de door iedereen 
gedeelde waarden werkt SPIE iedere dag samen met haar klanten aan een steeds 
meer verantwoordelijke ontwikkeling. Deze is gebaseerd op een oprecht respect 
voor onze bedrijfswaarden en onze sociale omgeving. Dankzij de competenties 
van haar medewerkers bedenkt en implementeert SPIE oplossingen die op lange 
termijn inspelen op de energie- en milieuproblematiek van overheden en 
ondernemingen. Daarbij zorgen wij ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen 
optimaal worden benut. 

Visie op duurzaamheid
SPIE Nederland ontwerpt, installeert en onderhoudt energie-efficiënte en 
milieuvriendelijke installaties. Daarmee dragen we bij aan een duurzame 
ontwikkeling, namelijk het voorzien in de behoefte van onze klanten en de 
maatschappij, waarbij we onze planeet beschermen waar mogelijk om deze goed 
achter te laten voor toekomstige generaties.
We doen dit niet alleen. Samen met partners werken we aan innovaties die 
bijdragen aan een duurzame toekomst.

Waarom zit SPIE aangesloten bij de Energietalenten?
SPIE levert innovatieve oplossingen voor de manier waarop energie 
geproduceerd, verwerkt en getransporteerd wordt. Dit kunnen we niet alleen. 
DeEnergietalenten biedt ons de mogelijkheid om samen te werken met jonge 
talenten met een passie voor dit thema.

“Wij willen van SPIE een duurzame 
onderneming maken die ten dienste 
staat van een duurzame en 
verantwoordelijke wereld. ‘Wij zijn een 
essentiële schakel in de wereld waarin 
we werken, wonen en leven’. ”
Lieve Declercq – Algemeen directeur SPIE 
Nederland
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Enexis Groep is een netwerkbedrijf in de energiebranche. We brengen elektriciteit en 
gas bij miljoenen klanten en werken aan verduurzaming van de energievoorziening.  
In de energietransitie helpen we consumenten, bedrijven en gemeenten om 
duurzame energiekeuzes te maken. 
Bij Enexis Groep geloven we dat energie onmisbaar is in onze maatschappij. Met 
circa 4.500 medewerkers werken we al meer dan 100 jaar aan de stabiliteit en 
betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van energie. De Enexis Groep 
bestaat uit de bedrijven Enexis Netbeheer, Enpuls  en Fudura. Gezamenlijk zijn we 
gedreven, snel en wendbaar, zodat we maatschappelijke veranderingen en 
uitdagingen in de energiewereld aan kunnen gaan en geven we een impuls aan de 
energietransitie.
In de keten van energie zien wij onszelf letterlijk en figuurlijk als verbinder. Want via 
onze netwerken wordt energie gedistribueerd van producenten naar gebruikers en 
vice versa. We brengen elektriciteit bij 2,8 miljoen klanten en gas bij 2,3 miljoen 
klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. 
Tegelijk leveren klanten via circa 290.000 aansluitingen duurzaam opgewekte 
energie terug aan ons net. In ons werkgebied verbinden we partijen aan elkaar om 
samen doelstellingen van het Energieakkoord uit 2013 te realiseren.

Rol in de energietransitie
De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten 
natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we 
afhankelijker van elektriciteit. De energievoorziening in Nederland is bezig aan een 
transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer 
fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening 
aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Als 
Enexis Groep willen we een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. 

Visie op duurzaamheid 
In de 21e eeuw groeit het aanbod duurzame energie. Tegelijkertijd gaan we deze 
energie steeds slimmer gebruiken. Wij streven niet naar één oplossing, maar 
houden alle opties open om de mogelijkheden van nieuwe technieken volop te 
benutten. Hoe de uiteindelijke mix van oplossingen eruit ziet, weet niemand. Voor 
meer info kan je een kijkje nemen op enexisgroep.nl/versnellen-energietransitie.

Waarom zit Enexis aangesloten bij de Energietalenten?
Via de Energietalentenwillen we vooral een intensieve samenwerking tussen 
studenten en bedrijven promoten om de energietransitie te versnellen. We zijn 
continu op zoek naar vernieuwende ideeën en wij geloven dat de Energietalenten 
hier een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast hopen we om jong talent te 
enthousiasmeren voor de sector.

SPIE Nederland is een dochteronderneming van de SPIE groep, dé onafhankelijke 
Europese leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en 
communicatie. SPIE Nederland behoort tot de top 3 van technische 
dienstverleners in Nederland. SPIE Nederland begeleidt haar klanten in het 
ontwerp, de uitvoering, de exploitatie en het onderhoud van netwerksystemen en 
energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Wij zijn een 
essentieel onderdeel in het functioneren van deze installaties. Wij onderscheiden 
ons door oplossingsgerichte en proactieve dienstverlening en door onze 
partnergerichte klantbenadering. Wij zijn flexibel en betrokken, en zijn in staat om 
als integrator de wensen van onze klanten te realiseren. Veiligheid, kwaliteit en 
betrouwbaarheid staan bij ons boven aan. In onze dagelijkse bedrijfsvoering 
volgen we de leidende principes, waaronder zorg voor veiligheid en gezondheid, 
zorg voor kwaliteit en zorg voor het milieu. We waarborgen de veiligheid, 
gezondheid en privacy van onze (vaste en tijdelijke) medewerkers en derden. We 
luisteren naar de wensen, eisen en verwachtingen van opdrachtgevers en bieden 
onze klanten diensten en producten van hoge kwaliteit. We voorkomen belasting 
van het milieu en omarmen de filosofie van duurzame ontwikkeling .

Rol in de energietransitie
Met de blik gericht op de toekomst en diep verankerd in de door iedereen 
gedeelde waarden werkt SPIE iedere dag samen met haar klanten aan een steeds 
meer verantwoordelijke ontwikkeling. Deze is gebaseerd op een oprecht respect 
voor onze bedrijfswaarden en onze sociale omgeving. Dankzij de competenties 
van haar medewerkers bedenkt en implementeert SPIE oplossingen die op lange 
termijn inspelen op de energie- en milieuproblematiek van overheden en 
ondernemingen. Daarbij zorgen wij ervoor dat de natuurlijke hulpbronnen 
optimaal worden benut. 

Visie op duurzaamheid
SPIE Nederland ontwerpt, installeert en onderhoudt energie-efficiënte en 
milieuvriendelijke installaties. Daarmee dragen we bij aan een duurzame 
ontwikkeling, namelijk het voorzien in de behoefte van onze klanten en de 
maatschappij, waarbij we onze planeet beschermen waar mogelijk om deze goed 
achter te laten voor toekomstige generaties.
We doen dit niet alleen. Samen met partners werken we aan innovaties die 
bijdragen aan een duurzame toekomst.

Waarom zit SPIE aangesloten bij de Energietalenten?
SPIE levert innovatieve oplossingen voor de manier waarop energie 
geproduceerd, verwerkt en getransporteerd wordt. Dit kunnen we niet alleen. 
DeEnergietalenten biedt ons de mogelijkheid om samen te werken met jonge 
talenten met een passie voor dit thema.

“Wereldwijd en heel lokaal staat de 
energiehuishouding van de toekomst op de 
agenda. Belangrijk is dat we flexibel blijven in 
energiekeuzes en de kosten beheersen. Zo 
blijft de energievoorziening voor alle klanten 
betaalbaar.” Raad van Bestuur.



Enexis Groep is een netwerkbedrijf in de energiebranche. We brengen elektriciteit en 
gas bij miljoenen klanten en werken aan verduurzaming van de energievoorziening.  
In de energietransitie helpen we consumenten, bedrijven en gemeenten om 
duurzame energiekeuzes te maken. 
Bij Enexis Groep geloven we dat energie onmisbaar is in onze maatschappij. Met 
circa 4.500 medewerkers werken we al meer dan 100 jaar aan de stabiliteit en 
betrouwbaarheid van onze netten en de toekomst van energie. De Enexis Groep 
bestaat uit de bedrijven Enexis Netbeheer, Enpuls  en Fudura. Gezamenlijk zijn we 
gedreven, snel en wendbaar, zodat we maatschappelijke veranderingen en 
uitdagingen in de energiewereld aan kunnen gaan en geven we een impuls aan de 
energietransitie.
In de keten van energie zien wij onszelf letterlijk en figuurlijk als verbinder. Want via 
onze netwerken wordt energie gedistribueerd van producenten naar gebruikers en 
vice versa. We brengen elektriciteit bij 2,8 miljoen klanten en gas bij 2,3 miljoen 
klanten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. 
Tegelijk leveren klanten via circa 290.000 aansluitingen duurzaam opgewekte 
energie terug aan ons net. In ons werkgebied verbinden we partijen aan elkaar om 
samen doelstellingen van het Energieakkoord uit 2013 te realiseren.

Rol in de energietransitie
De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten 
natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we 
afhankelijker van elektriciteit. De energievoorziening in Nederland is bezig aan een 
transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer 
fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening 
aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Als 
Enexis Groep willen we een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. 

Visie op duurzaamheid 
In de 21e eeuw groeit het aanbod duurzame energie. Tegelijkertijd gaan we deze 
energie steeds slimmer gebruiken. Wij streven niet naar één oplossing, maar 
houden alle opties open om de mogelijkheden van nieuwe technieken volop te 
benutten. Hoe de uiteindelijke mix van oplossingen eruit ziet, weet niemand. Voor 
meer info kan je een kijkje nemen op enexisgroep.nl/versnellen-energietransitie.

Waarom zit Enexis aangesloten bij de Energietalenten?
Via de Energietalentenwillen we vooral een intensieve samenwerking tussen 
studenten en bedrijven promoten om de energietransitie te versnellen. We zijn 
continu op zoek naar vernieuwende ideeën en wij geloven dat de Energietalenten 
hier een bijdrage aan kan leveren. Daarnaast hopen we om jong talent te 
enthousiasmeren voor de sector.

Jij bent het bewijs dat jong talent een waardevolle bijdrage kan leveren aan 
de energietransitie. Als transitieversneller word je onderdeel van een 
dynamische learning community. Je werkt aan je eigen ontwikkeling terwijl 
je bijdraagt aan concrete maatschappelijke vraagstukken en jouw plek in 
de transitie ontdekt.

Ons programma richt zich op vier leerlijnen:
- Energiekennis opbouwen
- Veranderen en Experimenteren
- Coalities bouwen
- Impact hebben
Tijdens een training of inspiratiesessie vindt er letterlijk kruisbestuiving plaats 
tussen verschillende partijen in de sector die dichter naar elkaar toe 
bewegen. Door verschillende invalshoeken te verbinden worden lijntjes 
korter, en versnelt de energietransitie!

Rol in de energietransitie
De energietransitie vraagt om talent van nu. 
De energietransitie is in volle gang. Het kan en moet sneller. Een generatie 
super gemotiveerde jonge talenten wil hier aan bijdragen. Talent voor 
Transitie verbindt jonge talenten aan elkaar en aan organisaties met 
behoefte aan durf en experimenteerkracht. Wij vormen een community 
waarin samenwerken en ontwikkelen centraal staat.

Visie op duurzaamheid 
Er zullen veel veranderingen plaatsvinden op institutioneel niveau. De 
traditionele rollen van energieleveranciers en netbeheerders veranderen 
van top-down naar bottom-up. Nieuwe initiatieven die dichter bij de 
pro-sument staan komen op, zoals energiecooperaties en start-ups. 
Traditionele partijen die hiermee kunnen samenwerken zullen leidend 
worden in de voorzieningen van schone energie. 

Waarom zit Talent voor Transitie aangesloten bij de Energietalenten? 
In 2016 is Talent voor Transitie ontstaan uit de Energietalenten, bij de 
oprichting zijn veel Energietalenten betrokken geweest. Wij zijn hier trots op 
en willen als partner bij blijven dragen aan de Energietalenten. 

“Talent voor Transitie is een energieke 
community die de kans biedt om aan de start 
van je carrière een breed netwerk op te 
bouwen, zodat jij met onze community 
impact gaat maken door jouw coalitie 
vormende skills.” 



“Met expertise in huis over de hele energie- 
en afvalketen zijn wij in staat om samen met 
onze gemeenten, waterschappen en andere 
partijen concrete duurzame doelen te 
realiseren.
Een schone wereld, we doen het gewoon.” 

HVC ondersteunt haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 
waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland) om 
lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie, lokale warmte en 
geothermie. HVC produceert energie uit verschillende duurzame bronnen 
zoals aardwarmte, biomassa, wind, zon en uit restafval dat niet meer 
hergebruikt kan worden. We hebben een installatie om groen gas uit 
groente-, fruit-, en tuinafval te maken en we ontwikkelen warmtenetten. 
Daarnaast is HVC verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van 
haar aandeelhouders. HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden 
zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. 

Rol in de energietransitie
Wij helpen gemeenten en waterschappen hun klimaatdoelstellingen en 
ambities op het gebied van energie en hergebruik te behalen. Nederland 
gaat wijk voor wijk van het aardgas af. Met enkele gemeenten zijn wij nu aan 
het ontdekken wat een succesvolle aanpak is. 
We ontwikkelen warmtenetten, om aardgasvrije wijken te realiseren in 
samenwerking met inwoners, gemeenten en woningcorporaties. De warmte 
die we produceren met onze bio- en afvalenergiecentrales benutten we als 
bron voor onze warmtenetten. Daarnaast zetten we in op alternatieve 
duurzame bronnen, zoals aardwarmte en aquathermie. 
Samen met onze partners realiseren we zon- en windparken en laten daar 
zoveel mogelijk inwoners aan meedoen. 

Visie op duurzaamheid 
We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen 
hergebruiken. Dat doen we samen en slim. HVC wil als toonaangevend 
nutsbedrijf onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken 
en houden als het gaat om het verduurzamen van de energiehuishouding 
en het hergebruiken van grondstoffen. In onze ideale wereld produceren we 
alleen nog maar duurzame energie uit verschillende bronnen voor en met 
vele gemeenten, waterschappen en inwoners in Nederland.

Waarom zit HVC aangesloten bij de Energietalenten? 
Dit omdat HVC het belangrijk vindt initiatieven als dit te ondersteunen. Deze 
studenten pakken het roer en inspireren andere studenten en scholieren 
over de energiewereld en de transitie hierin. Uiteindelijk moeten we het 
samen doen! Daarnaast hopen we door deze samenwerking vele jonge 
talenten te enthousiasmeren voor onze sector om ook zo de noodzakelijke 
impuls te geven aan de volgende stap in de energietransitie.



“Menselijk kapitaal vormt het kloppende hart 
van de energietransitie en is de sleutel voor 
duurzame economische groei”

Het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan in het 
Nederlandse Klimaatakkoord stellen ons land voor een grote 
verduurzamingsopgave. We bouwen aan een energiesysteem dat robuust, 
betaalbaar, betrouwbaar, veilig en helemaal duurzaam is. Dit stelt in alle 
sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van onze economie en 
samenleving.
Bij het bouwen, gebruiken en onderhouden van dat duurzame 
energiesysteem van de toekomst, zijn diverse sectoren en organisaties 
betrokken. Dit zijn de Topsectoren van Nederland, zoals de Topsector Energie. 
Zij ontwikkelen integrale, innovatieve oplossingen voor onze 
duurzaamheidsopgaven en borgen dat aan de technische en 
sociaal-maatschappelijke voorwaarden wordt voldaan.
Wil het energiesysteem van de toekomst kunnen werken, dan hebben we 
daar de komende jaren voldoende mensen met de juiste kennis en 
kwaliteiten voor nodig. Mensen die zich een leven lang kunnen ontwikkelen: 
voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Een sterke verbinding 
tussen leren, werken en innoveren - door een nauwe samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs – maakt dit mogelijk. 

Rol in de energietransitie
De Topsector Energie helpt bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 
maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem 
van de toekomst. De topsector stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie 
naar duurzame energie versnellen, creëert hiermee nieuwe bedrijvigheid en 
versterkt de internationale concurrentiepositie. De Human Capital-agenda 
van de Topsector Energie zorgt dat de aandacht voor en benodigde 
stappen op het snijvlak arbeidsmarkt, scholing en de koppeling van 
leren-werken-innoveren tot hun recht komen.
We bouwen aan regionale en nationale samenwerkingsverbanden waarin 
bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid de handen in elkaar slaan. 
We ontwikkelen de methodieken zoals de Learning Community waarmee 
deze samenwerkingsverbanden zich kunnen organiseren en bewegen. En 
we signaleren, adresseren en werken aan de innovatieopgaven waar die 
arbeidsmarkt en scholing raken. 

Waarom zit Topsector Energie aangesloten bij de Energietalenten? 
Bij de Energietalenten werken masterstudenten en bedrijven intensief 
samen aan energietransitie. De Energietalenten is een van de 
beursprogramma’s van de energiesector en vormt een belangrijke pijler 
van de Human Capital Agenda (HCA) die de aansluiting tussen onderwijs en 
het innovatieve bedrijfsleven versterkt. 

Visie op duurzaamheid
Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten 
nodig. De energietransitie biedt professionals op mbo-, hbo- én wo-niveau 
volop kansen op een baan. De Topsector Energie spant zich met name in 
voor scholing omdat deze banen van inhoud veranderen en om andere, 
aanvullende en/of hoger-niveau vaardigheden vragen. De ontwikkeling van 
wat en hoe wij leren moet hierin mee oplopen met de competenties die de 
energietransitie van ons vragen.

Binnen de Human Capital Agenda staat het concept Learning Community 
centraal. In een Learning Community werken bedrijven, 
onderwijsinstellingen en onderzoeksintstellingen nauw samen en wordt 
leren, werken, innoveren en onderzoeken optimaal aan elkaar verbonden. 
Innovatie heeft immers de grootste kans van slagen wanneer mensen in de 
praktijk innovaties kunnen ontwikkelen, eigen maken en toepassen. 
Wanneer belanghebbenden in een vroeg stadium bij dit proces betrokken 
zijn en het onderwijs laagdrempelig haar programma’s kan inrichten op 
waar de behoefte is, kunnen de potentiële werknemers van de toekomst 
worden opgeleid met de juiste competenties en vaardigheden. 



Elk jaar zijn wij op zoek naar nieuwe toppers die willen 
bijdragen aan  de energietransitie. Studeer jij in dit 

gebied en ben je geïnteresseerd in deze studiebeurs? 
Of vertegenwoordig je een bedrijf en wil je ook 

onderdeel zijn van deze prachtige groep bedrijven? 

Kijk voor meer informatie over de Energietalenten op 
www.energietalenten.nl

@energietalenten

@Energietalenten
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