
   
 
Uitnodiging Themamiddag Smart Grids Nederland: 19 november 2013 

Met trots kondigen we hierbij de alweer 5e themamiddag aan waarvoor we u van harte uitnodigen!  

We zijn het er allemaal over eens: de Nederlandse energievoorziening moet slimmer. Niet alleen om te 

voorzien in onze toekomstige energiebehoefte maar ook om de ontwikkelingen rondom duurzame 

opwekking aan te kunnen. Het recent verschenen Energieakkoord onderstreept dit. De vraag is: op welke 

manier kan dit het beste gebeuren? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En starten we kleinschalig of 

juist niet? 

Op deze themamiddag dagen we u als lid uit om uw visie op bovenstaande vragen te geven en uw idee, 

project en product voor het voetlicht te plaatsen. U kunt een ‘hulpoproep’ doen met betrekking tot 

bijvoorbeeld een partner, pilotlocatie of ondersteuning. De presentaties worden verdeeld over drie 

categorieën. Voor iedere categorie is al een eerste spreker geselecteerd (zie programma). Maurice van 

Rooijen, business strateeg bij Movares en oprichter van de Jonge Geesten, verzorgt het voorzitterschap 

van de middag. Er veel ruimte voor interactie. 

Aanmelden: 

Op zoek naar inspiratie? Meldt u zich dan aan als bezoeker via energy@movares.nl. Deelname is gratis. 

Als u een presentatie wilt verzorgen, graag een titel en korte toelichting meesturen. De deadline voor het 

aanmelden van een presentatie is 9 oktober 2013. Medio oktober maken we alle sprekers extern bekend.  

Datum: dinsdag 19 november 2013 (12u00 inlooplunch, 13u00 start) 

Locatie: Movares, Daalseplein 100, Utrecht (direct naast Utrecht Centraal Station) 

Programma, inclusief 1
e
 sprekers: 

13u:  Welkomswoord 

13u15:   Smart Homes/Smart Buildings 

Ronald Serné (oprichter Nulwoning.nl): “Ervaringen in de gebouwde omgeving” 

14u30:   Smart Cities 

Erwin Ter Horst (Taskforce Innovatie Regio Utrecht): 

“Co-creatie als aanjager van smart grid diensten voor iedereen” 

15u45:   Smart Grids 

Mario Haim (Directeur R&D Eaton):“Netstabiliteit bij invoeding van renewables” 

17u:        Netwerkborrel 

Wij zien uit naar uw komst! 

Ron Visser en Rik Luiten  

Smart Grids Nederland 
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