
Het startteam 
helpt je verder!
Het Startteam van Nieuwe Energie Overijssel 

helpt bedenkers, ontwikkelaars, producenten en 

toepassers van energie-innovaties, die bijdragen aan 

het versnellen van de energietransitie. De focus ligt 

hierbij op innovaties voor de gebouwde omgeving 

en het MKB en de industrie, maar energie-innovaties 

en initiatieven gericht op het reduceren van de CO2 

uitstoot in het algemeen zijn ook van harte welkom. 

Het Startteam bestaat uit een multidisciplinair team 

van deskundigen met de nodige ervaring en expertise 

in alle facetten waarmee start-ups en scale-ups mee te 

maken kunnen krijgen. De expertise wordt ingezet voor 

innovaties op het gebied van duurzame opwek, opslag, 

besparing, distributie en management van energie 

voor de gebouwde omgeving en het bedrijfsleven.



Ambitie
We willen Overijsselse ondernemers ondersteunen 

bij het ontwikkelen van nieuwe producten of 

diensten met energie-innovatieprojecten voor de 

bestaande gebouwde omgeving of MKB en industrie. 

De innovaties leveren een substantiële bijdrage aan 

het reduceren van het energieverbruik. Met het 

ondersteunen van bedrijven, bij de marktintroductie 

van nieuwe innovatie energieproducten en diensten, 

voegen wij waarde toe aan het behalen van de 

doelstellingen van Nieuwe Energie Overijssel en 

de ambities van het Klimaatakkoord. 

Geïnteresseerd?
Het Startteam Energie-innovatie bestaat uit 

de deskundigen Constantijn Cox (Oost NL), 

Hans Scholten en Jaap de Boer (Energy Watch), 

René Venendaal (BEON, BTG) en Mira Hamraoui 

(provincie Overijssel). Carmen Oude Wesselink 

(Nieuwe Energie Overijssel) ondersteunt het 

Startteam Energie-innovatie in de communicatie 

en het opbouwen van een netwerk.

Inhoudelijke vragen over 

projectvoorstellen of ideeën? 

Neem contact op met Constantijn Cox, 

constantijn.cox@oostnl.nl / 06 48201631

Heb je algemene vragen over het Startteam of 

over energie-innovatie in de provincie Overijssel? 

Contactpersoon is Mira Hamraoui, 

m.hamraoui@overijssel.nl / 06 25124806

038 499 82 19
nieuweenergie@overijssel.nl
www.nieuweenergieoverijssel.nl

Energie-
innovatie scans
Analyse op technische 

haalbaarheid innovatie, 

bijdrage aan de 

energietransitie, 

businesscase potentieel 

en kansen in de 

markt, technische 

ondersteuning

Business-
development
Aanscherpen van  

het businessplan, 

ondersteuning 

bij het vinden 

van (strategische)

artners en hulp bij 

marktintroductie

Kennis-
netwerken
Netwerkpartners, 

consortiumpartners, 

experts, stagiaires 

HBO, WO onderzoek

Financiering
Ondersteuning bij de 

zoektocht naar 

publieke alsook 

private financierings-

mogelijkheden of 

andere instrumenten, 

het opstellen van 

een eventuele  

financieringsaanvraag

Ondersteuning
De ondersteuning van het Startteam begint altijd eerst met een analyse van de energie-innovatie. Vaak is de 

innovatie technisch, maar kan ook meer financieel of organisatorisch zijn. Op basis van de analyse kijkt het 

startteam of en hoe hulp geboden kan worden en op welk gebied hulp nodig is.

versnellen door te verbinden


