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Samenvatting
De energietransitie is de overgang naar een energievoorziening die duurzaam is. Een onder-

deel daarvan is dat er door het gebruik van energie geen broeikasgassen vrijkomen, waar-

onder CO2, zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft. Energiebesparing levert ook 

een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. De opwarming zouden we moeten beperken 

tot maximaal 1,5°C. Dat betekent dat, als we uitgaan van een geleidelijke afname van de 

uitstoot, de energietransitie over 16 jaar voltooid dient te zijn. 

Het lectoraat Energietransitie kiest een technische systeembenadering voor praktijkge-

richt onderzoek om bij te dragen aan een versnelling van de energietransitie op een zinvolle 

manier. De onderzoeken die door het lectoraat worden uitgevoerd versterken drie perspec-

tieven op de transitie. 

Het perspectief Klimaatverandering start bij de leefomgeving van een betrokken persoon, 

huishouden, organisatie of bedrijf. We kijken naar alle handelingen van deze entiteit die 

uitstoot van broeikasgassen veroorzaken en bepalen hoe deze uitstoot verminderd kan 

worden in lijn met de maximale opwarming van 1,5°C.

Het perspectief Gebouwde Omgeving kijkt naar de energievoorziening van een gebied. Het 

gaat dan specifiek om het analyseren, ontwerpen en implementeren van energiebesparing, 

uitwisseling van energie en zinvol gebruik van de aanwezige en nieuwe energie-infrastructuur 

(zoals energienetten en opslagsystemen).

Met het derde perspectief Technisch Specialist zoomen we verder in op de technische oplos-

singen die bijdragen aan de energietransitie. 

Onderwijs en doorwerking zijn twee belangrijke bases waaraan het lectoraat wil bijdragen. 

Het werkveld heeft behoefte aan meer en beter technisch geschoolde professionals in de 

energietransitie. Door middel van onderwijsvernieuwing en het betrekken van docenten – als 

docent-onderzoeker – en studenten bij het praktijkgerichte onderzoek draagt het lectoraat 

hieraan bij.

Dit alles doen we met, in en voor het werkveld en daar communiceren we actief over om 

zo een groot mogelijk positief effect te bereiken, in het hbo doorwerking genoemd. Onze 

partners, geïnteresseerde organisaties en bedrijven en een breed publiek profiteren zo niet 

alleen van de effecten op het onderwijs, maar ook rechtstreeks van de resultaten van het 

onderzoek. Docent-onderzoekers vormen de spil van het lectoraat: inhoudelijk en als verbin-

ding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

7





Inleiding
De aarde loopt warm: klimaatverandering door de menselijke uitstoot van broei-
kasgassen (onder meer CO2) leidt tot het oplopen van de gemiddelde tempe-
ratuur op aarde. Dat leidt tot directe problemen zoals hitte golven, droogte, 
orkanen en bosbranden. En indirect tot onder meer zeespiegelstijging, verlies van 
biodiversiteit en overstromingen. Het brengt ons tot het inzicht dat we verdere 
opwarming sterk moeten beperken om meer negatieve gevolgen te voorkomen.

Vanuit de gedachte 'beter voorkomen dan genezen' beschrijven we in 'Praktisch Warmlopen' 

de visie van het lectoraat Energietransitie van hogeschool Windesheim op de energietran-

sitie. We beschrijven ook hoe het lectoraat op een praktische manier bijdraagt aan deze 

transitie en daarmee aan het beperken van het warmlopen van de aarde. En hoe we mensen 

betrekken, zodat steeds meer mensen ervoor warmlopen om een bijdrage aan de energie-

transitie te leveren.

We doen dit door de energietransitie in het perspectief te zetten van klimaatverandering, 

de gebouwde omgeving en de technisch specialist. Doorwerking en onderwijs kiezen we als 

solide bases. De doorwerking van praktijkgericht onderzoek betekent dat studenten, werk-

veld en docenten bijdragen aan en de vruchten plukken van de resultaten van het onderzoek. 

Het opzetten en innoveren van onderwijs op dit onderwerp draagt bij aan het opleiden van 

voldoende energietransitiebewuste en -bekwame engineers. Engineers die warmlopen voor 

de energietransitie en hier praktisch aan willen en kunnen bijdragen.

De verandering, die noodzakelijk is, is veelomvattend en de tijd dringt. Het goede nieuws is 

dat iedereen vandaag nog kan bijdragen. Aan de slag!
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Hoofdstuk 1

De energietransitie  
in perspectief
Energietransitie

Sinds het begin van de eerste industriële revolutie (1760, Engeland) gebruiken we niet alleen 

energie uit fossiele bronnen, maar is het energiegebruik ook elk jaar met gemiddeld 3% gestegen.1

Energietransitie is de term die we op dit moment gebruiken voor de overgang van het gebruik 

van energie uit fossiele bronnen naar de inzet van duurzame energie. Ook het beperken van 

het energiegebruik is onderdeel van de energietransitie.

De lage kosten en de ruime beschikbaarheid van fossiele energie hebben een grote bijdrage 

geleverd aan hoe wij nu leven. Reizen en verplaatsen, goederen die we hebben of gebruiken, 

wat we eten en waar ons eten vandaan komt en hoe we wonen: zonder de beschikbaarheid 

van fossiele energie en de kennis, de kunde en het lef om die te gebruiken zouden er in de 

laatste twee en een halve eeuw een heleboel zaken anders zijn gelopen. 

Ook vandaag de dag is de voorraad aan fossiele grondstoffen in de bodem voldoende voor 

tientallen tot honderden jaren van gebruik op het huidige niveau.

Het is al lang bekend dat het gebruik van fossiele energie zoals dat op aarde gebeurt ook 

nadelen heeft. Drie daarvan zijn:

•  De winning van fossiele energie (mijnbouw) heeft negatieve impact op de lokale omge-

ving. Denk aan de bruinkoolmijnen in Duitsland, waarvoor dorpen verplaatst worden, aan 

lekkende oliepijpleidingen in Nigeria en aardbevingen in Groningen.

•  Het verbranden van fossiele producten geeft lokale luchtvervuiling. Waaronder uitstoot 

van fijnstof en stikstofoxides en – met name in het verleden – ook ammoniak en zwavel-

oxides. Het uitbannen van luchtvervuiling door het gebruik van fossiele bronnen zou de 

gemiddelde levensverwachting op aarde met ongeveer een jaar verhogen.2

1  ourworldindata.org/energy, 3% is de berekende jaarlijkse stijging van primaire energie uit fossiele bronnen  
over de periode 1800-2018.

2  Cardiovascular Research, Volume 116, Issue 7, 1 June 2020, Page 1334, doi.org/10.1093/cvr/cvaa073
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•  Fossiele energiebronnen bevatten koolstof (C) en bij verbranding ervan wordt CO2 

gevormd. CO2 is een broeikasgas dat ook van nature in de atmosfeer voorkomt. In die zin is 

CO2 geen ‘vervuiling’ maar geeft de door menselijk handelen verhoogde hoeveelheid CO2 

in de atmosfeer wel een afgeleid probleem: klimaatverandering. Daarover later meer.

De energietransitie is daarmee niet alleen noodzakelijk om de klimaatverandering te 

beperken, maar kan ook belangrijke positieve effecten op de lokale omgeving hebben. 

Duurzaamheid 

In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome.3 Deze club was ‘bezorgd over de toene-

mende dreiging van de vele met elkaar verbonden problemen waartegenover de mensheid 

zich gesteld ziet’. De Club van Rome gaf opdracht tot een systeemstudie: een ‘studie van de 

trends en wisselwerkingen van een beperkt aantal factoren die de samenleving op onze aarde 

bedreigen’. De conclusies gaven onder meer aan dat ‘materiële vooruitgang als hoofddoel’ zou 

leiden tot moeilijkheden.

De nu algemeen gebruikte definitie van duurzame ontwikkeling werd door de commissie 

 Brundtland in 1987 geformuleerd in het rapport ‘Our common Future’:

duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige gene-

ratie, zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de 

wereld, in gevaar te brengen.4

Daarmee is duurzame energie dus energie die in onze behoefte voorziet, zonder de behoefte 

van anderen – nu en in de toekomst, hier en elders – in gevaar te brengen.

Vijf jaar later werd op de ‘Earth Summit’ in 1992 in Rio de Janeiro een Klimaatverdrag ge  tekend 

dat in 1994 in werking trad en wat de basis legde voor het Kyoto-protocol (1997). Afge-

sproken werd dat industrielanden zoals Nederland hun uitstoot in 2000 zouden reduceren tot 

het niveau van 1990 en dat ze hun emissies gingen rapporteren. Het Kyoto-protocol zet in op 

de daling van de uitstoot in de periode 2008-2012 met ruim 5% ten opzichte van 1990. Tegen 

de tijd dat het verdrag (in 2005) in werking trad was onder wetenschappers duidelijk dat de 

emissiereductiedoelstelling in het Kyoto-protocol niet ambitieus genoeg was om klimaat-

verandering voldoende te beperken. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

werd opgericht. Het IPCC evalueert de risico’s van klimaatverandering en legt daarmee de 

wetenschappelijke basis voor het wereldwijde klimaatbeleid. Het IPCC is een onderdeel van 

de Verenigde Naties.5 
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3 Rapport van de Club van Rome, Zesde druk, 1972, Dennis Meadows (MIT) et al.
4 World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future.  
 Opgehaald van sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
5 IPCC (z.j.). The Intergovernmental Panel on Climate Change. Opgehaald van ipcc.ch
6 KNMI. (z.j.). Klimaat. Geraadpleegd op knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaat
7  Rijksoverheid. (z.j.). Klimaatverandering en gevolgen. Geraadpleegd op rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/

gevolgen-klimaatverandering

Figuur 1: Belangrijke momenten in aanloop naar de energietransitie

Duurzaamheid is dus zeker geen nieuw begrip. Duurzaamheid omvat zowel de (deels zicht-

bare) vervuiling die direct of op korte termijn negatieve effecten heeft, als de lange termijn 

waarop de door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen in toenemende mate een 

‘schone en onzichtbare’ oorzaak van klimaatverandering is.

Klimaatverandering

Om de toestand van het klimaat te bepalen kijken we naar het gemiddelde over 30 jaar 

van het weer: temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag.6 Op deze manier 

worden uitschieters uitgemiddeld, zodat een stabiele referentie overblijft. Dit werkt zolang 

het klimaat geleidelijk verandert. IJstijden, grote veranderingen van de zeespiegel, natte 

en droge periodes: in de lange geschiedenis van de aarde zijn er veel verschillende klimaten 

geweest en verandert het klimaat voortdurend geleidelijk door natuurlijke oorzaken. Dit zijn 

bijvoorbeeld: zonne-intensiteit, verschuiving van continenten waardoor zeestromen veran-

deren, verminderde instraling van de zon door stof in de lucht van vulkaanuitbarstingen  

en ook CO2 die vrijkomt bij zo’n uitbarsting.7

Aanloop naar energietransitie
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Temperatuur op aarde
In het verleden (500 miljoen jaar tot nu) is de temperatuur op aarde door natuurlijke 

oorzaken wel eens 14°C hoger en op een ander moment 6°C lager geweest. Grote schom-

melingen van 3°C zoals de Milan kovitch-cycli in de afgelopen 500 duizend jaar hadden een 

cyclustijd van typisch 100.000 jaar, veroorzaakt door de baan van de aarde om de zon.9 Er 

was typisch 30.000 jaar nodig voor een halve cyclus van 3°C verandering, dat betekent elk 

jaar 1/10.000°C (0,0001°C) erbij of eraf. Nog grotere schommelingen meer dan 10 miljoen 

jaar geleden (links in de figuur) gingen nog veel langzamer (minder dan 20°C in 100 miljoen 

jaar).10

 
Figuur 2: Temperatuur van planeet aarde vanaf 500 miljoen jaar geleden. Let op: de afstand tussen de schaal-
verdelingsstrepen op de horizontale as is links 100 miljoen jaar en gaat stapsgewijs naar 5000 jaar rechts.  
Fergus, G. (3 april 2014). Temperature of Planet Earth.  
Overgenomen van en.wikipedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.png#Summary

De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde willen we nu beperken tot 2,0°C en het 

liefst 1,5°C ten opzichte van de gemiddelde temperatuur bij de start van de tweede indus-

triële revolutie (rond 1850).11 Als die temperatuurstijging in 2050 bereikt zou worden, hebben 

we twee eeuwen gemiddeld 1,0°C stijging per 100 jaar (0,01°C per jaar) achter de rug. Dit is 

dus 100 keer zo snel als een ‘snelle natuurlijke verandering’ door de variatie van de baan van 

de aarde om de zon. Gekeken vanaf 1990 tot nu gaat de verandering nog sneller en ligt deze 

in de buurt van 0,02°C per jaar: 200 keer sneller dan natuurlijke variatie.12

We gebruiken voor het bepalen van de klimaatverandering de gemiddelde temperatuur op 

aarde. Dit gaat om de temperatuur die gemeten wordt aan het aardoppervlak verdeeld over 

de hele aarde en een heel jaar.8 Dit is een werkbare meetlat om klimaatverandering meet-

baar te maken. Dit omdat temperatuur een inzichtelijke en voorstelbare grootheid is die op 

veel plekken direct meetbaar is.
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8  Pidcock, R. (16 januari 2015). Explainer: How do scientists measure global temperature? [Web log post].  
Geraadpleegd op carbonbrief.org/explainer-how-do-scientists-measure-global-temperature 

9 Milankovitch cycles. (z.j.). In Wikipedia. Geraadpleegd 18 juni 2020, en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
10  Fergus, G. (3 april 2014). Temperature of Planet Earth.  

Geraadpleegd op en.wikipedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.png#Summary 
11  United Nations Framework Convention on Climate Change. (2016). Report of the Conference of the Parties on its  

twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015. Geraadpleegd op unfccc.int/resource/
docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf

12  NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Global Time Series (juni 2020). Geraadpleegd 
op 18 juni 2020 unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10.pdf 

13  Van Dam, K. (september 2019). Svante Arrhenius en het broeikaseffect. Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde,  
95(9), 38-41

Broeikaseffect

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering, waarvan temperatuurstijging een onder-

deel is, is grotendeels het gevolg van een toename van de concentratie van CO2 en andere 

broeikasgassen in de lucht.

Het broeikaseffect is een interactie tussen warmtestraling en broeikasgassen. Dit werd in 

1856, rond de start van die tweede industriële revolutie, aangetoond door de Amerikaanse 

onderzoeker Eunice Foote. Zij toonde als eerste experimenteel de broeikaswerking van CO2 

aan. Zij zag op dat moment ook in welke implicaties haar ontdekking had voor het klimaat.13

Het broeikaseffect
Zonnestraling die de aarde bereikt wordt gedeeltelijk als (infrarode) warmtestraling 

door de aarde weer uitgezonden. Als deze straling vrij uitstraalt buiten de atmosfeer 

is de warmte ‘weg’. Komt deze straling echter broeikasgasmoleculen tegen, dan wordt 

de straling geabsorbeerd. Vervolgens zenden de broeikasgassen weer straling uit. 

Deze straling is echter niet alleen naar ‘buiten’ gericht, maar alle kanten op, dus ook 

terug naar aarde. De broeikasgassen werken daardoor als een deken: eronder wordt de 

warmte vastgehouden. Hoe hoger de broeikasgasconcentratie, hoe dikker de deken en 

hoe warmer het eronder wordt.
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Het door Foote ontdekte broeikaseffect is een natuurkundig gegeven. Dit natuurkundige 

verschijnsel dat de aardatmosfeer warmte kan vasthouden is zelfs de reden dat er op aarde 

een leefbaar klimaat is ontstaan; hierdoor is de temperatuur op aarde gemiddeld zo’n 14°C. 

Zonder broeikaseffect was het op aarde veel kouder: gemiddeld -18°C. Het door mense-

lijk handelen versterkte broeikaseffect is de oorzaak van de onnatuurlijk snelle klimaat-

verandering van dit moment. 

Verschillende broeikasgassen

Waterdamp (H2O), kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), ozon (O3) en CFK’s/

diverse koelmiddelen zijn belangrijke broeikasgassen. De mate waarin ze het broeikaseffect 

versterken verschilt.14 De drie belangrijkste broeikasgassen voor klimaatverandering zijn de 

eerstgenoemden.

Kooldioxide
Kooldioxide (CO2) is een broeikasgas dat in grote hoeveelheden wordt uitgestoten door 

menselijk toedoen. Het komt vrij bij het verbranden van koolstofhoudende brandstoffen 

zoals de fossiele energiebronnen olie, kolen en aardgas. Ook biomassa is koolstofhoudend. 

Dat laatste kunnen we goed zien als we naar de jaarlijkse variatie van de CO2-concentratie 

in de lucht kijken. 

We zien in Figuur 4 dat de CO2-concentratie in de lucht jaarlijks vanaf mei daalt: dit is het 

moment dat bomen op het noordelijk halfrond in blad komen en daarbij veel CO2 opnemen 

uit de lucht. Als de herfst intreedt, verliezen de bomen hun blad en komt een deel van de CO2 

weer vrij. In een evenwichtssituatie is dit een jaarlijkse cyclus met een amplitude (verschil 

tussen hoogste en laagste CO2-concentratie) van ongeveer 10 ppm (parts per million, deel-

tjes per miljoen). Uit Figuur 4 blijkt dat de concentratie in september 2019 met 408 ppm 

duidelijk hoger lag dan in september 2018 (405 ppm). Het verschil van 3 ppm is de toename 

van de CO2-concentratie ten gevolge van de door mensen veroorzaakte uitstoot in dat jaar.
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14   Johansson, D.J.A. (2012). Economics- and physical-based metrics for comparing greenhouse gases. Climatic Change 110, 
123–141. doi: 10.1007/s10584-011-0072-2

15  NEMO Kennislink. (2007). Klimaatverandering en verzuring van de zee: is het einde van de mossel in zicht?  
Geraadpleegd op nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-en-verzuring-van-de-zee-is-het-einde-van-de-
mossel-in-zicht/

16  Scripps Institution of Oceanography. (2013). Carbon Dioxide at Mauna Loa Observatory reaches new milestone: Tops 400 
ppm. Geraadpleegd op scripps.ucsd.edu/news/7992

17  Archer, D., Brovkin, V. The millennial atmospheric lifetime of anthropogenic CO2. Climatic Change 90, 283–297 (2008).

Figuur 4: De CO2-concentratie bij het Mauna Loa Observatory van half juni 2018 tot half juni 2020. Geproduceerd op 18 juni 
2020 op scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/pdf-downloads/
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De verwachting is dat op de tijdschaal van eeuwen een deel van de CO2 door de oceanen 

wordt opgenomen. Als er meer CO2 in de lucht komt, nemen de oceanen ook meer op. Dit 

leidt weer tot een afgeleid probleem, namelijk verzuring van de oceanen.15 Echt herstel van 

de CO2-concentratie door de natuur duurt duizenden jaren, vergelijkbaar met de tijdschaal 

waar we aan denken bij kernafval.16 Tientallen procenten van de CO2 die uitgestoten wordt 

(20-60%) kunnen duizend jaar of langer in de lucht blijven.17

 

CO2 is dus echt het probleem van de optelling: de CO2 die in 1971 is uitgestoten werkt bijna 

net zo hard mee aan de klimaatverandering in 2050 als de uitstoot in 2020. Het wordt dus 

ook steeds moeilijker om substantiële klimaatverandering te voorkomen.

17

http://nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-en-verzuring-van-de-zee-is-het-einde-van-de-mossel-in-zicht/
http://nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-en-verzuring-van-de-zee-is-het-einde-van-de-mossel-in-zicht/
http://carbonbrief.org/analysis-why-coal-use-must-plummet-this-decade-to-keep-global-warming-below-1-5c
http://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/pdf-downloads/


Global Warming Potential en Global Temperature Change Potential18

Verschillende broeikasgassen onderscheiden zich zowel in de grootte van het effect dat 

1 kg broeikasgas op de warmtestraling van de zon heeft als in hoelang het broeikasgas 

stabiel in de atmosfeer aanwezig blijft. 

Deze twee effecten worden sinds 1990 samengevat in de Global Warming Poten-

tial (GWP), GWP gaat over de totale hoeveelheid extra straling naar de aarde (en dus 

opwarming) door de uitstoot van een kg van een broeikasgas over de tijdshorizon die 

erbij genoemd wordt.

De tijdshorizon waarover het effect wordt bekeken kan op 10, 20, 100 of 500 jaar 

gelegd worden. Meestal wordt de tijdshorizon van 100 jaar gebruikt. De referentie is  

1 kg CO2 (kooldioxide) dat per definitie een GWP100 heeft van 1. 

Een andere manier om het effect van verschillende broeikasgassen onderling te ver -

gelijken is de Global Temperature change Potential (GTP). Dit is de invloed van de 

uitstoot van 1 kg van een broeikasgas in een bepaald jaar op de temperatuur als je die 

temperatuur 10, 20 of 100 jaar na het jaar van uitstoot meet. 

Aan de linkerzijde van Figuur 3 is te zien dat de uitstoot van CO2 en CH4 in 2008 op de 

tijdschaal van 10 jaar tot ongeveer evenveel extra warmtestraling leiden (GWP), maar 

dat het effect van CH4 daarna (20 & 100 jaar) sterk afneemt ten opzichte van CO2. Dit 

komt doordat de levensduur van CH4 in de atmosfeer korter is dan die van CO2.

Bij de Global Temperature change Potential (GTP) is dit verschil in levensduur ook terug 

te zien. Tien jaar na dato droeg de huidige uitstoot van CH4 in 2008 ongeveer evenveel 

bij als die van CO2, maar na 20 jaar is het effect van de CH4-uitstoot sterk verminderd 

ten opzichte van het effect van de CO2-uitstoot.

Wat verder opvalt in deze figuur is dat zwaveldioxide (SO2) en OC (Organic Carbon, 

organische koolstof) een negatieve bijdrage leveren: de uitstoot daarvan zorgt dus voor 

tegenwicht tegen de opwarming.

In het onderste deel van de figuur staat de absolute bijdrage aan temperatuur-

verandering van de uitstoot van alleen het jaar 2008 aan de temperatuur vanaf toen 

tot 60 jaar na dato. Te zien is dat alleen al de uitstoot van energiecentrales (Energy) in 

1 jaar leidt tot een temperatuur die vanaf 15 tot 60 jaar na dat jaar min of meer stabiel 

0,01°C hoger is. De temperatuursverandering van 0,01°C in 15 jaar - ten gevolge van 1 

jaar uitstoot - is met 0,0007°C veel hoger dan de snelheid van natuurlijke variatie (zie 

Temperatuur op aarde, pagina 14).

18



18  Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report  
of the Intergovern- mental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen,  
J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 
and New York, NY, USA, pagina 58-59. ipcc.ch/report/ar5/wg1/

 
Figuur 3: De impact van 1 jaar uitstoot over 10, 20 en 100 jaar op straling (GWP) en temperatuur (GTP).  
Overgenomen van Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovern- mental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, 
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pagina 59. website: ipcc.ch/report/ar5/wg1/
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Waterdamp
Waterdamp werkt bij de huidige klimaatverandering als een zogenaamd versterkend broei-

kasgas. Bij een verhoging van de temperatuur door de toename van broeikasgassen kan 

de atmosfeer meer waterdamp bevatten. En met een gelijkblijvende gemiddelde relatieve 

luchtvochtigheid (77%) wordt de absolute luchtvochtigheid groter en zit er dus meer water-

damp in de lucht dat als broeikasgas werkt.

Methaan
Methaan (CH4) is een veel sterker broeikasgas dan CO2. 

Dat kunnen we – met de nodige vereenvoudigingen - als volgt inzien.19 
De concentratie methaan in de atmosfeer was in 2011 met 1803 ppb (parts per billion, 

deeltjes per miljard in de lucht) 150% hoger dan de concentratie voor de industriële 

revolutie (in 1750; 722 ppb). Daarmee is de toename in absolute zin bijna 1100 ppb.

Voor CO2 geldt dat de concentratie in ppm (parts per million, deeltjes per miljoen in de 

lucht) wordt gemeten. 1 ppm is 1000 ppb. De CO2-concentratie steeg van 280 ppm 

(pre-industrieel) tot 391 ppm in 2011 (111 ppm). 

De toename van de warmtestraling in 2011 ten opzichte van 1750 door de verhoogde 

concentratie van CO2 (111 ppm, 111.000 ppb) is circa 1,68 W/m2. 66.000 ppb extra 

CO2 leidt tot 1 W/m2 extra straling.

De toename van de warmtestraling in 2011 ten opzichte van 1750 door 1.100 ppb extra 

CH4 is circa 0,75 W/m2. Dit is 1.466 ppb voor 1 W/m2, dus 1 ppb CH4 heeft bijna 45 

keer zo veel effect als 1 ppb CO2.

Versimpeld: het effect van 1 molecuul CH4 is vergelijkbaar met het effect van 45 moleculen CO2. 

Bronnen van methaan zijn enerzijds de fossiele energie-industrie: methaan is een belang-

rijk bestanddeel van aardgas en komt vrij bij het winnen, bewerken en transporteren daarvan. 

Anderzijds ontstaat methaan bij veeteelt van herkauwers als koeien, schapen en geiten en komt 

het vrij uit vuilnisbelten. Een versterkend effect is dat er bij het ontdooien van permafrost (door 

klimaatverandering) veel methaan vrijkomt.20 

Methaan heeft in de atmosfeer een levensduur van circa 9 jaar (zogenaamde budget levens-

duur). Daarmee wordt duidelijk dat methaan veel korter in de atmosfeer blijft dan CO2. Dat heeft 

het voordeel dat het terugdringen van de methaan- uitstoot wel binnen 10-20 jaar leidt tot een 

20



afname van de concentratie ervan in de atmosfeer en dus een daadwerkelijke daling van de 

temperatuursverhoging die het veroorzaakt.

Kanttekening is dat de rol van methaan ingewikkeld is. Bijvoorbeeld: één van de afbraak-

producten van methaan is CO2, dat vervolgens weer duizenden jaren in de atmosfeer blijft.

Toename van broeikasgassen in de atmosfeer

Sinds het begin van de industriële revolutie heeft de mens een significante hoeveelheid CO2 

uitgestoten door het verbranden van fossiele brandstoffen. De vroegere concentratie CO2 

in de atmosfeer kan bepaald worden door het meten van lucht die op een bekend moment 

bijvoorbeeld in ijs is opgesloten. Zo is er informatie over een lange historische periode van de 

CO2-concentraties beschikbaar. 

De concentratie in de laatste tienduizend jaar heeft geschommeld tussen de 260 en 280 ppm 

(parts per million). Dat wil zeggen dat er ongeveer 0,27 op de duizend deeltjes in de atmosfeer 

CO2 waren. Kijken we nog verder terug dan is de verandering groter. In de laatste 800.000 jaar 

lag het minimum op ongeveer 170 ppm en het maximum tot 1850 op 300 ppm. Sinds ongeveer 

1850 neemt de jaargemiddelde concentratie gestaag toe van circa 280 ppm tot meer dan 410 

ppm in 2019: een stijging van 0,75 ppm per jaar. De toename is de laatste 10 jaar circa 2,5 ppm 

per jaar, dus meer dan 3 keer zo snel als de gemiddelde stijging sinds 1850.21 Zie Figuur 5 voor 

de concentraties sinds 1958.

19  Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovern- mental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. 
Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, pagina 57-58 ipcc.ch/report/ar5/wg1/

20  Beaudry, Frederic. (2020). Methane: a Powerful Greenhouse Gas. Opgehaald van thoughtco.com/methane-as-a-green-
house-gas-4122208 

21  Scripps Institution of Oceanography. (z.j.). The Keeling Curve. Geraadpleegd op scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/
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Figuur 5: Stijging CO2-concentratie van 1958 tot 2020. Geproduceerd op 21 juni 2020 op scripps.ucsd.edu/programs/keeling-
curve/pdf-downloads/

Opwarming van de aarde

De temperatuur op aarde was ten opzichte van het pre-industriële tijdperk in 2019 gestegen 

met 1,1°C.22 In het Akkoord van Parijs 23 (2015) is afgesproken dat we streven naar maximaal 

2,0°C stijging en het liefst minder dan 1,5°C stijging bereiken. Die 1,5°C betekent dat we nog 

maar 0,4°C extra willen toestaan. Op basis van modellen kun je vervolgens bepalen welk 

‘broeikasgasbudget’ er nog beschikbaar is. Hoeveel CO2 en andere broeikasgassen mogen 

we gezamenlijk nog uitstoten voordat deze grenzen worden bereikt? Om tot één getal voor 

het broeikasgasbudget te komen, worden de budgetten van alle broeikasgassen omgerekend 

naar een budget voor de uitstoot van CO2 (CO2-equivalent).

Het CO2-budget per eind 2019 wordt geschat op 325 miljard ton voor 1,5°C en ruim 1000 miljard 

ton voor 2,0°C. Dat klinkt als veel, maar met de huidige uitstoot van 42 miljard ton per jaar is 325 

miljard ton in minder dan 8 jaar ‘op’ of uitgestoten. En 1000 miljard ton vergt minder dan 25 jaar.24

We leren steeds meer over temperatuurstijging in relatie tot broeikasgassen, maar weten 

ook dat bovengenoemde getallen schattingen zijn en dat ze een onzekerheidsmarge hebben. 

De aanvullende vraag hierbij is: welk risico zijn we bereid te aanvaarden? Hoe snel willen we 

de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengen?
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Bewijs en bewijs
In het Engels bestaan twee woorden – evidence en proof – die we in het Nederlands allebei 

vertalen als ‘bewijs’.25

Evidence – anything that you see, experience, read, or are told that causes you to believe that 

something is true or has really happened.

Proof – a fact, argument or piece of evidence which shows that something is definitely true 

or definitely exists.26

De consensus in de klimaatwetenschap gaat erover dat het samengestelde bewijs (evidence) 

overtuigend is dat de klimaatverandering voor het grootste deel wordt veroorzaakt door de 

– door menselijk toedoen veroorzaakte – uitstoot van broeikasgassen.

Het bewijs (proof) dat de CO2-concentratie effect heeft op de stralingsbalans van de aarde 

en dat verandering van de concentratie leidt tot klimaatverandering werd reeds in 1856 

gegeven (zie ook paragraaf Klimaatverandering).

1,5 of 2,0°C: een wereld van verschil
Bij een gemiddelde temperatuurstijging van 1,5°C is de verwachting dat het volgende gaat 

gebeuren:

 •  regionaal extreme temperaturen;

 • vaker, zwaardere en/of meer zware regenval in meerdere regio’s;

 • vaker of extremere droogte is sommige regio’s.27

Ook een temperatuurstijging die slechts tijdelijk hoger is dan 1,5°C kan leiden tot onher-

stelbare verandering, zoals het verloren gaan van ecosystemen. Verder geldt: hoe sneller de 

verandering hoe ingrijpender de gevolgen.

22  NOS. (2020). 2019 op één na warmste jaar; oceanen warmer dan ooit. nos.nl/artikel/2318778-2019-op-een-na-warm-
ste-jaar-oceanen-warmer-dan-ooit.html

23  Rijksoverheid. (z.j.). Klimaatbeleid. Geraadpleegd op rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid
24  Carbon Brief. (2020). Analysis: Why coal use must plummet this decade to keep global warming below 1.5C  

Geraadpleegd op carbonbrief.org/analysis-why-coal-use-must-plummet-this-decade-to-keep-global-warming-below-1-5c
25  Klimaatveranda. (2020). Is er bewijs dat CO2-emissies het klimaat opwarmen? Geraadpleegd op  

klimaatveranda.nl/2020/02/21/is-er-bewijs-dat-co2-emissies-het-klimaat-opwarmen/#more-14007
26  Sinclair, J. (editor) et al., (1995). Collins Cobuild English Dictionary. Great Britain, HarperCollins.
27  IPCC. (2018) Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-in-

dustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response 
to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological 
Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp. Geraadpleegd op ipcc.ch/sr15/
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In hetzelfde IPCC-rapport uit 2018 staat wat er naar verwachting nog meer verandert bij 2,0°C 

temperatuurstijging ten opzichte van 1,5°C:

 •  nog eens 420 miljoen mensen die regelmatig extreme hittegolven te verduren krijgen, 

waarvan 65 miljoen die te maken krijgen met uitzonderlijke hittegolven;

 • toename van zware regenval in het noordelijk deel van Europa en Azië;

 •  minder mogelijkheden voor natuurlijke en menselijke systemen om aan te passen. Nega-

tieve effecten op een breed scala aan land, zoet water, wetland-, kust- en oceaan-ecosys-

temen (inclusief koraalriffen);

 •  10 miljoen MEER mensen die door de zeespiegelstijging in 2100 geraakt worden en een grotere 

kans op extreme zeespiegelstijging doordat het landijs instabiel wordt (Groenland, Antarctica);

  • zeespiegelstijging, verzilting en overstromingen leiden tot kritieke situaties in kwetsbare 

 omgevingen zoals kleine eilanden, laagliggende kusten en delta’s.28

Verder valt op dat de risico’s van 2,0°C temperatuurstijging in het eerder genoemde IP CC- rapport 

uit 2018 duidelijk groter worden ingeschat dan in een eerder rapport uit 2014.29 

Minder tijd, meer zorgen
De basis van de processen die leiden tot klimaatverandering is eenvoudig, maar het hele 

systeem is complex. We zullen dus nooit van tevoren precies weten welke effecten optreden; 

wel weten we dat de effecten groot zijn. We weten ook dat de verandering groter zal zijn naar-

mate de opwarming verder gaat en sneller gaat. En daarnaast weten we dat de opwarming niet 

of nauwelijks terug te draaien valt.30

Als we de duurzaamheidsdefinitie van Brundtland toepassen dan is het onze opdracht om de 

behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Daar gaan we mogelijk niet 

meer 100% in slagen. We kunnen wel de ambitie uit het Akkoord van Parijs om de temperatuur-

stijging te beperken tot maximaal 1,5°C als uitgangspunt nemen. 

Van het kennen van de achtergrond naar het kunnen veranderen

Wat betekent een maximale temperatuurstijging van 1,5°C? Een enorme uitdaging!31 Dit betekent 

dat we het uitgangspunt nemen van een CO2-budget van circa 325 miljard ton (status eind 2019). 

Dit komt overeen met minder dan 8 jaar uitstoot op het huidige niveau van circa 42 miljard ton CO2 

per jaar.

Vertaald naar een geleidelijk afname (lineair) betekent dat dat we twee keer 8 jaar, dus  

16 jaar, de tijd hebben. Zie Figuur 6. Vanaf eind 2019 tot eind 2035 (16 jaar) naar 0 onnatuur-

lijke uitstoot van broeikasgassen. Dit betekent elk jaar een afname van de uitstoot van 2,5 

Gton (Gigaton, miljard ton), circa 6% van de uitstoot in 2019.
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Toekomstbeeld uitstoot

Figuur 6: Het budget voor 1,5°C is bij het huidige gebruik binnen 8 jaar op. Het budget reikt tot 16 jaar als we elk jaar een even 

grote stap naar beneden gaan: 100% in 16 jaar is 6,25%punt daling elk jaar, gemiddeld over de hele wereld.

Samengevat

Dit decennium moet het grootste deel van de energietransitie plaatsvinden! In 2030 is de 

uitstoot van CO2 maximaal 12,5 Gton en is die van andere broeikasgassen op zijn minst in 

hetzelfde tempo gedaald. We weten dan ook hoe we de laatste 31% van de uitstoot in de 

volgende 5 jaar gaan voorkomen.

Dat geeft focus voor het lectoraat, want het betekent dat we ons richten op die toepas-

singen die binnen 10 jaar een significante bijdrage kunnen leveren.

28  IPCC. (2018) Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-in-
dustrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response 
to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, 
H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. 
Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological 
Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp. Geraadpleegd op ipcc.ch/sr15/

29  IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. 
IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. Geraadpleegd op ipcc.ch/report/ar5/syr/

30 carbonbrief.org/analysis-how-much-carbon-budget-is-left-to-limit-global-warming-to-1-5c
31  Henderson, K., Rogers, M., Smeets, B., Tryggestad, C. (2020) Climate math: What a 1.5-degree pathway would take. 

Decarbonizing global business at scale is achievable, but the math is daunting. Geraadpleegd op mckinsey.com/busi-
ness-functions/sustainability/our-insights/climate-math-what-a-1-point-5-degree-pathway-would-take
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Hoofdstuk 2

Scope van het lectoraat 
Energietransitie
De conclusie van het vorige hoofdstuk is dat we op korte termijn (jaren) de uitstoot 
van broeikasgassen duidelijk moeten verminderen om het warmlopen van de aarde 
te beperken. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C is een 
reductie vanaf nu met ruim 6% elk jaar naar verwachting noodzakelijk.
Dit hoofdstuk gaat over het bepalen van de scope van het lectoraat Energie-
transitie. Hoe kan en wil het lectoraat Energietransitie een zinvolle bijdrage 
 leveren aan de energietransitie? Hoe leggen we de relatie tussen het beperken 
van de uitstoot van broeikasgassen en de energietransitie? We kijken om ons 
heen en gebruiken vijf zintuigen voor het bepalen van de scope op essentiële 
onderdelen. Zie het als onderdelen van ons contact met de buitenwereld, opdat 
het lectoraat optimaal kan functioneren.

Kijken vanuit eigen leefwereld

Vanuit het lectoraat kiezen we de eigen leefwereld van alle betrokkenen om verandering  

te stimuleren die de energietransitie versnelt. 

Je eigen leefwereld wordt mede bepaald door de rollen die je hebt:

 • je persoonlijke leefwereld (jouw huis, jouw spullen, jouw eten, jouw vervoer);

 •  de leefwereld van jou met je partner, gezin of familie en/of die van jou en je vrienden en 

kennissen;

 •  je werkomgeving: het bedrijf, de bedrijven en/of de organisatie(s) waar je je (vrijwillig of 

betaald) voor inzet;

 •  de omgeving waar je graag tijd doorbrengt (sportvereniging, hobbyclub, camping, …).
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In al die omgevingen geldt: echte substantiële afname van de uitstoot van broeikasgassen 

is noodzakelijk om te voorkomen dat klimaatverandering leidt tot meer dan gemiddeld 1,5°C 

stijging van de temperatuur op aarde. Alles waar we schaarse middelen in stoppen (bijvoor-

beeld tijd, geld, materiaal, computerkracht) en wat niet substantieel bijdraagt aan het 

verminderen van de uitstoot brengt ons verder van ons doel. 

Kijken we naar Windesheim, dan gaat het om de leefwereld van studenten, docenten, onder-

zoekers, onderwijsondersteunend personeel, stafmedewerkers en andere betrokkenen van 

en bij Windesheim. 

Buiten Windesheim betreft het in ieder geval de leefwereld van partners en potentiële part-

ners van het lectoraat.

Studenten hebben hierin een belangrijke rol. Net als voor alle anderen geldt dat je niet alleen 

invloed hebt op je leefwereld nu maar zeker ook op die in de toekomst. Studenten die leren 

de energietransitie in hun leefwereld te stimuleren, zullen dit hopelijk ook in hun toekomstige 

werkkring willen doen en doen.

De regio Zwolle vormt daarmee – als vanzelf – het zwaartepunt van het werkgebied waar 

we met organisaties en bedrijven, wijken en bedrijfsterreinen, uitvinders en ondernemers 

samenwerken. Met gedegen onderzoek van studenten en onderzoekers maken we het 

verschil. En als dat nationale of internationale uitstraling en impact krijgt, dan vergroten we 

graag ons werkterrein.

Denken vanuit een systeembenadering

Om binnen 10 jaar substantieel bij te dragen aan de energietransitie zonder dat we na 10 jaar 

op een doodlopende weg blijken te zitten moeten we langetermijndenken integreren met  

‘nu een bijdrage leveren’. 

Een systeembenadering helpt om te bepalen welke oplossingen op de lange termijn zinvol 

zijn en deze te vertalen naar zaken die op dit moment moeten gebeuren. In het boek De 

Noodzakelijke Revolutie32 beschrijft Peter Senge de waarde van het zien van en denken in 

systemen – zie kader.

32  Senge, P., Smith, B., Kruschwitz, N, Laur, J., Schley, S. (2009). De Noodzakelijke Revolutie, Hoe organisaties en individuen 
een duurzame wereld creëren, Den Haag, Sdu.
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Essentie van De Noodzakelijke Revolutie
Mensen en organisaties leren – zowel individueel als collectief - om de grotere 

systemen waar ze onderdeel van uitmaken te zien: organisaties, wijdvertakte leve-

rantieketens, bedrijfstakken, steden, regio’s. Dit verschaft hen het inzicht en de 

perspectieven op basis waarvan ze hun strategieën bepalen. Vervolgens ontwerpen 

ze producten, infrastructuren, organisatorische en publieke beleidsvormen en onder-

nemingsplannen die deze systemen helpen gezond te houden, in plaats van voor snelle 

noodoplossingen te kiezen die de hele situatie doorgaans alleen maar verergeren.

Het zien van systemen samen met grensoverschrijdende samenwerking en het 

scheppen van de toekomst die ze werkelijk wensen vormt de basis die ontwik-

keld moet worden in instituten en individuen. Dit zijn essentiële leervermogens voor 

systeemverandering.

Zonder het vermogen systemen te zien, inclusief de eigen plaats daarin, zullen mensen 

en organisaties zich blijven richten op het verbeteren van hun eigen aandeel in het 

geheel, in plaats van op het kweken van gezamenlijk begrip en een gedeelde visie.

Figuur 7: Leervermogens voor systeembenadering van de energietransitie. Aangepast van ‘De noodzakelijke revo-
lutie’ door Senge, P., Smith, B., Kruschwitz, N, Laur, J., Schley, S., 2009, pagina 39.

Leervermogens voor systeemverandering

Het lectoraat Energietransitie dat valt binnen het domein Techniek vormt samen met andere 

lectoraten het Kenniscentrum Technologie. Techniek nemen we als uitgangspunt. Vanuit dat 

uitgangspunt werken we graag samen met niet-technische disciplines. Zonder deze samen-

werking valt een echte systeembenadering nooit te bereiken. We nemen anderen graag mee 

in de aanpak voor niet-technische aspecten van onze vraagstukken en sluiten met plezier 
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aan bij andere initiatieven voor onderzoek aan de technische kant van hun vraagstukken. 

Samen kunnen we integraal onderzoek doen.

We zien ook dat binnen het technisch domein een systeembenadering tot gevolg heeft dat 

alle betrokken disciplines samenwerken aan analyses, ontwerpen en implementaties. Binnen 

Windesheim zijn de er in Zwolle bacheloropleidingen in volgende technische richtingen: Werk-

tuigbouwkunde, HBO-ICT, Bouwkunde, Elektrotechniek, Ruimtelijke Ordening – Mobiliteit, 

Technische Bedrijfskunde, Civiele Techniek, Logistics Engineering, Logistics Management en 

Industrieel Product Ontwerpen. In Almere zijn Engineering, Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening 

- Mobilteit en HBO-ICT de voltijds technische studierichtingen. Daarnaast zijn er associate 

degree opleidingen Bouwkunde, Software Development, Industriële Automatisering en Robo-

tica, Technische Bedrijfskunde en Logistiek.

De betrokkenheid van onderzoek, onderwijs en werkveld is ook een belangrijk onderdeel 

van een systeembenadering. Bij onze samenwerking met partners kijken we kritisch naar 

de bijdrage die wij leveren aan het totale systeem. De beoogde tijdschaal van de energie-

transitie maakt keuzes noodzakelijk: alleen waar we duidelijk en substantieel waarde kunnen 

toevoegen met ons onderzoek is onze inzet gerechtvaardigd.

We geven hier een aantal voorbeelden hoe een systeembenadering de energietransitie  

kan versnellen.

 •  We zien dat de focus nu vaak ligt op de (fossiele) bron van de energie als boosdoener in 

plaats van op de hele energieketen. Een systeembenadering helpt om energiebesparing 

altijd als belangrijke eerste stap in de keten mee te nemen. In die keten bepalen het huidige 

en toekomstige energiesysteem (zowel de ontwikkeling als het gebruik) en de omgeving 

uiteindelijk het rendement en de bijbehorende impact op de uitstoot van broeikasgassen. 

Specifiek: er is anno 2020 in Nederland weinig groene elektriciteit beschikbaar. Daardoor 

is het niet per definitie zo dat het vervangen van een cv-ketel door een warmtepomp leidt 

tot minder uitstoot van CO2. Het effect op de uitstoot hangt onder meer af van de isolatie-

graad van het gebouw, de benodigde temperatuur voor het verwarmingssysteem, het type 

warmte pomp en de bron van de elektriciteit die gebruikt wordt. Een lucht-water warmte-

pomp, bijvoorbeeld, heeft een lager rendement wanneer het buiten koud is dan wanneer het 

buiten warm is. De vraag naar warmte in een huis is wel het grootst als het buiten koud is. In 

de winter is er echter weinig groene elektriciteit van zonnecellen op het eigen dak beschik-

baar, waardoor de CO2-uitstoot van gas- en/of kolencentrales meegerekend moet worden.

 •  Subsidies en regelingen sturen op een lokale optimalisatie van opwek op basis van directe 

kosten waarbij de aanwezigheid van voldoende capaciteit van het energienetwerk (elektrici-

teitsnetwerk) als vanzelfsprekend (en gratis) geldt. Specifiek en in samenhang met het vorige 

voorbeeld: met een groot aantal zonnecellen op het dak kan over het jaar heen evenveel 

30



elektriciteit worden opgewekt als dat er gebruikt wordt door het warmtepompsysteem. Als 

aanbod en vraag op verschillende momenten plaatsvinden, wordt er 2x elektriciteit over het 

elektriciteitsnet getransporteerd. De salderingsregeling - die vanaf 2023 stapsgewijs beëin-

digd wordt - maakt dat dit voor de consument geen kosten met zich meebrengt terwijl een 

netbeheerder wel voor het transport moet zorgen en capaciteit hiervoor moet reserveren.

 •  In de pers wordt bij de oplevering van een zonnepark of windmolens vaak genoemd voor 

hoeveel huishoudens deze nieuwe installaties elektriciteit leveren. De aantallen zijn indruk-

wekkend: 1 grote windturbine kan 1000-den huishoudens van stroom voorzien en het lijkt erop 

dat we enorme stappen maken met het verduurzamen van onze energievoorziening.33 Kijken 

we naar het complete systeem, dan komen we tot de conclusie dat de elektriciteitsbehoefte 

van Nederlandse huishoudens nog geen 5% is van het totale energiegebruik in ons land. De 

bijdrage van de duurzaam opgewekte elektriciteit aan het gehele energiesysteem is daarmee 

meer dan 20 keer zo klein als de bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening van huishoudens. 

Meer voorbeelden en inzichten in 6 aspecten van de energietransitie en de bijbehorende 

dilemma’s vanuit het energiesysteem zijn te vinden in de whitepapers van LEVE.34

We hebben veel technisch geschoolde docenten, onderzoekers en studenten nodig die met een 

systeemblik naar de energietransitie kunnen kijken. Zodat we samen met hen de relevantie van 

oplossingen kunnen beoordelen en uitdragen. En nieuwe relevante oplossingen kunnen ontwerpen.

Proeven aan de rol van het lectoraat

Wat is een lectoraat? Wat is de rol van lectoraten? 

Een lectoraat is een onderzoeksgroep binnen het hoger beroepsonderwijs. Deze groep 

bestaat uit één lector (of meerdere lectoren), associate lector(en), (hoofd)onderzoekers, 

(hoofd)docent-onderzoekers en ondersteunende medewerker(s). Ook studenten die hun 

afstudeeropdracht of stage uitvoeren in dienst van het lectoraat horen bij het lectoraat.

De rol van lectoraten is om door middel van praktijkgericht onderzoek toegevoegde waarde 

te bieden voor het onderwijs, het werkveld en de maatschappij. Hierin is praktijkgericht 

onderzoek: onderzoek dat opgestart wordt om een vraag uit de praktijk te beantwoorden.35 

33 LEVE. (2020). Te verschijnen. Beschikbaar via specials.han.nl/sites/leve/ 
34 Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. (2020). Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie.  
 Geraadpleegd op nvde.nl/nvdeblogs/nederlanders-overschatten-aandeel-duurzame-energie/
35  Vereniging Hogescholen. (2018). Meer waarde met hbo. Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepson-

derwijs. Geraadpleegd op Vereniging Hogescholen website vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attach-
ments/files/000/000/961/original/RAPPORT_MEER_WAARDE_MET_HBO.pdf?1537795313
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Voor goed praktijkgericht onderzoek zijn naast en in aanvulling op een relevante praktijk-

vraag meer elementen nodig. Deze staan weergegeven in Figuur 8.

Elementen van praktijkgericht onderzoek

Figuur 8: Elementen van praktijkgericht onderzoek. Aangepast van ‘Meer waarde met hbo. Doorwerking praktijkgericht onder-
zoek van het hoger beroepsonderwijs.’ Door Vereniging Hogescholen, 2018. Pagina 10. 

De praktijkvraag die beantwoord gaat worden, kan spelen bij professionals in het werkveld 

maar ook bij andere betrokkenen (privépersonen, vrijwilligers). Een praktijkvraag is geschikt 

voor hbo-onderzoek als de vraag betrekking heeft op een kennishiaat. Dat betekent dat een 

goede oplossing niet bekend is: niet bekend bij de vragensteller en ook niet eenduidig elders.

Een vraag die leeft in de praktijk is niet per definitie een goede onderzoeksvraag. Er is vaak 

een vertaalslag nodig om van meerdere vragen uit de praktijk te komen tot een onder-

zoeksvraag. Dat leidt er ook meteen toe dat een onderzoeksresultaat (antwoord op de 

onderzoeksvraag), niet per definitie het antwoord is dat bruikbaar is voor de vragensteller 

(probleemeigenaar). Ook hier is weer een vertaalslag nodig om ‘in het veld effect te krijgen’. 

Dit wordt in het hbo doorwerking genoemd wordt. Zoals aangegeven in Figuur 8, is door-

werking geen losstaand blok: het is een integraal proces dat het hele praktijkgericht onder-

zoek omvat. Doorwerking begint al als je met je netwerk op zoek gaat naar goede vragen. 

Dit heeft namelijk al invloed op de beroepspraktijk van datzelfde netwerk. Mensen worden 

hierdoor aan het denken gezet en ook de onderzoeker zelf wordt in dit proces getriggerd. 

Doorwerking is daarmee een continu proces dat niet van 1 project(idee) afhangt.

De doorwerking van de uitvoering en de resultaten van het onderzoek is drieledig: goed 

 praktijkgericht onderzoek heeft op (minstens) drie manieren invloed op de praktijk.

Ten eerste vindt gedurende de opstart, tijdens het onderzoek en daarna een voortdurende 
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wisselwerking met betrokken partners in het werkveld plaats. De kennis, ervaring en inzichten 

die daar uitgewisseld en vergaard worden, hebben invloed op hoe er gewerkt wordt.

Ten tweede doen wij dit onderzoek met onderzoekers en docent-onderzoekers die een 

sterke link hebben met het onderwijs. Deze link werkt twee kanten op. Enerzijds betrekken 

de onderzoekers studenten bij het onderzoek. Studenten dragen zo rechtstreeks bij aan het 

 beantwoorden van praktijkvragen en leren van en over de praktijkvragen in het werkveld. 

Anderzijds gebruiken de onderzoekers de input en de ontwikkelingen uit de praktijk en de 

uitkomsten van het onderzoek als ze onderwijs ontwerpen en geven.

Ten derde leren onderzoekers ook van het onderzoek en dat vergroot niet alleen hun eigen 

kennis. We werken immers aan vraagstukken waarvoor de oplossing niet bekend is: er bestaat 

een ‘kennishiaat’. De ontwikkelde kennis delen we met andere onderzoekers en belangstel-

lenden, bijvoorbeeld via een platform van lectoren36, interviews, publicaties in vakbladen en 

publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Praktijkgericht onderzoek heeft daarmee een andere insteek dan toepassingsgericht of 

fundamenteel onderzoek.37 Bij fundamenteel onderzoek is kennis het doel: er hoeft geen 

concrete toepassing in het vooruitzicht te liggen. Bij toepassingsgericht onderzoek is de 

insteek om een bepaald (wetenschappelijk) inzicht te vertalen naar iets dat toepasbaar is. 

Praktijkgericht onderzoek geeft antwoord op praktijkvragen en wordt in en met die praktijk 

uitgevoerd.

De overeenkomst is dat alle typen onderzoek hun basis vinden in wetenschappelijke inzichten 

EN dat het onderzoek zelf betrouwbaar (‘volgens academische standaarden’) wordt gedaan.

Het onderzoek kan zich richten op de ‘ist’ en op de ‘soll’ en op de overgang van de uitgangs-

situatie naar de eindsituatie. We onderscheiden deze drie fases: het analyseren van het 

probleem, het ontwerpen van de (of een) oplossing en het implementeren van die oplossing 

in de praktijk. Zij vormen een cyclus die verschillende keren doorlopen kan worden, in één of 

meerdere projecten.

Specifiek voor de energietransitie zien we dat er een grote behoefte is aan betrouwbare 

informatie over welke technische oplossingen in de praktijk substantieel bijdragen aan de 

energietransitie en hoe je zorgt dat die technische oplossingen op de goede manier ingezet 

worden en daadwerkelijk bijdragen aan het doel van de energietransitie (minder uitstoot van 

broeikasgassen).

36  regieorgaan-sia.nl/netwerk+en+kwaliteit/Lectorenplatforms
37  Vereniging Hogescholen. (2018). Meer waarde met hbo. Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger  

beroepsonderwijs. Geraadpleegd op Vereniging Hogescholen website vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/
attachments/files/000/000/961/original/RAPPORT_MEER_WAARDE_MET_HBO.pdf?1537795313
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Laat je ambitie en die van je partners horen

De Stichting Aandelen Remeha en Enexis Netbeheer B.V., het Centre of Expertise Tech for 

Future (CoE TFF, Windesheim en Saxion), het kenniscentrum Technologie en de afdelingen 

van het domein Techniek hebben in het hogeschooljaar 2018/2019 gezamenlijk de basis 

gelegd voor het lectoraat Energietransitie. 

Het lectoraat is per 1 oktober 2019 gestart met een looptijd van 4 jaar. De ambities die we 

hier uitspreken willen we dus op 30 september 2023 gerealiseerd hebben.

De partners Stichting Aandelen Remeha en Enexis Netbeheer B.V. zorgen voor een solide finan-

ciële basis voor het lectoraat. Op basis hiervan en met goede onderzoeksvoorstellen vraagt 

het lectoraat financiering aan voor specifiek onderzoek. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeks-

capaciteit van het lectoraat uitgebreid kan worden met als doel onze impact op versnelling van 

de energietransitie te vergroten.

Die impact realiseren we samen met lectoraten van andere hogescholen. Lectorenplatform 

Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) heeft een onderzoeksagenda opgesteld met vijf 

inhoudelijke programma lijnen38 en ook Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE) 

heeft een onderzoeks agenda39. Het lectoraat is aangesloten bij beide platforms.

De opdracht die voor het lectoraat is geformuleerd luidt:
 •  Lever voldoende technisch geschoolde professionals aan de arbeidsmarkt zodat 

bedrijven de energietransitie gaan realiseren.

 •  Vernieuw het onderwijs en professionaliseer docent-onderzoekers.

Het middel om deze opdracht in te vullen is: 
 •  Het doen van praktijkgericht onderzoek, waarin bedrijven participeren en zij 

worden geholpen bij hun innovaties op het gebied van de energietransitie.

Programmalijnen LEVE
 1. Kwantificeren

 2. Lokaal doen wat lokaal kan

 3. Integraliteit grote spelers

 4. Integraliteit disciplines

 5. Systeembenadering in de aanpak

Onderzoekslijnen Urban Energy
 1. Energie reductie

 2. Duurzame energie opwekking

 3. Energiebalans: opslag en flexibiliteit

 4. Sociaal Economisch Onderzoek
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Selectie uit inspirerende projecten van lectoraten bij andere hogescholen
 •  In HP-Launch ontwikkelden 6 kennisinstituten en marktpartijen onder leiding 

van de HAN een prototype van een duurzame warmtepomp voor bestaande 

woningen.40 De projectresultaten worden kosteloos beschikbaar gesteld aan de 

Nederlandse warmtepompindustrie die het product kan doorontwikkelen tot een 

betaalbaar serieproduct.41

 •  In het project WiEfm heeft Saxion in samenwerking met onder meer Fachhochschule 

Münster technische, bestuurlijke en economische aspecten van warmtenetten in 

een Euregiogebied onderzocht. In het praktische deel werden 32 haalbaarheids-

studies uitgevoerd.42

 •  In het project Energieopwek.nl ontwikkelden Hanze Hogeschool en RUG een web site 

waarop real-time de hernieuwbare opwek in Nederland wordt weergegeven.43

Voel de missie van Windesheim

Onderzoek op het gebied van de energietransitie sluit goed aan bij de missie en de ambities 

van Windesheim, zoals vastgelegd in de Strategische koers 2017-2022.44 Deze koers legt de 

nadruk op een inclusieve en duurzame samenleving, zowel in de missie van de hogeschool als 

de in ambitie met betrekking tot onderzoek (ambitie 2). Zie hiervoor Figuur 9.

 

38  Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht. (2019). Onderzoeksagenda.  
Geraadpleegd van specials.han.nl/sites/seece/actueel/documenten/LEVE-Onderzoeksagenda-2019.pdf

39  Nationaal Lectorenplatform Urban Energy. (2020). Onderzoeksagenda.  
Geraadpleegd van nlurbanenergy.nl/publicatie/onderzoeksagenda-nationaal-lectorenplatform-urban-energy 

40  HAN. (2020). HP-Launch geeft een slinger aan Nederlandse warmtepompontwikkeling.  
Geraadpleegd op han.nl/onderzoek/nieuws/hp-launch-geeft-een-sling/

41  HAN. (2020). HP-Launch (High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump).  
Geraadpleegd op han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/hp-launch-heatpump/

42  WiEfm. (2019). Wärme in der Euregio. Geraadpleegd op wiefm.eu/nl/
43  van Someren, C. & Visser, M. (2018). Energieopwek.nl: version 2.0. Web publication/site, SER.  

Opgehaald van energieopwek.nl/
44  Windesheim (2017) Poster Strategische koers 2017-2022.  

Opgehaald van windesheim.nl/over-windesheim/missie-en-strategisch-beleid
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Figuur 9: Overgenomen van ‘Poster Strategische koers 2017-2022’ door Windesheim (2017). Opgehaald van  
windesheim.nl/over-windesheim/missie-en-strategisch-beleid

Windesheim heeft drie leidende principes gedefinieerd45 om invulling te geven aan de 

onderwijsambitie 'een eigen leerroute' (ambitie 1). 

Het eerste leidende principe is ‘iedere student is uniek’: in het lectoraat betekent dit dat alle 

studenten hun eigen leefwereld meebrengen zoals beschreven in de scope ‘Kijken vanuit je 

eigen leefwereld’.

Het tweede ‘complexe praktijkvragen zijn leidend’: hier komen studenten met het lectoraat 

Energietransitie bijzonder goed aan hun trekken. Zowel op het gebied van de inclusieve als 

op het gebied van de duurzame samenleving levert de energietransitie veel en vaak complexe 

praktijkvragen. Studenten kunnen hier – deels begeleid door onderzoekers van het lecto-

raat – in minoren, stages en afstudeeropdrachten aan werken. Binnen het techniekdomein 

adresseren we zowel veranderkundige als technische vraagstukken. 

Het derde leidende principe binnen de onderwijsvisie is ‘leren doen we samen’. Een lectoraat 

vormt an sich al een mooie verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld. Aan  vullend 

vraagt de eerder beschreven systeembenadering ook om samenwerking van meerdere disci-

plines. Hieraan geven we met het lectoraat ook invulling.

De onderzoeksambitie van Windesheim (ambitie 2) gaat over de bijdrage aan een inclusieve 

en duurzame samenleving. Inclusie is een belangrijk aandachtpunt in de energietransitie. 
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Enerzijds door mensen tijdig te betrekken - vanuit hun leefwereld. Anderzijds door te zorgen 

dat iedereen zinvol en betaalbaar kan bijdragen. Het lectoraat Sociale Innovatie bij Windes-

heim is een belangrijke partner voor het aspect inclusie.

Het begrip duurzaamheid is breder dan de energietransitie. In de paragraaf Duurzaamheid 

van Hoofdstuk 1 staat de relatie reeds beschreven. In de praktijk zien we dat circulariteit en 

energietransitie inhoudelijk en organisatorisch vaak gezamenlijk opgepakt worden, bijvoor-

beeld bij MKB Nederland Regio Zwolle.46 Op dit gebied werken we samen met het lectoraat 

NICE (Netwerken in Circulaire Economie) bij Windesheim.

De maatschappelijke uitdaging waar het lectoraat voor staat is het snel en verantwoord 

terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO2.

De derde ambitie gaat over de doorstroom van studenten in de onderwijsketen. Er is in 

Nederland een tekort aan technici in het algemeen, zoals blijkt uit het FME ondernemerson-

derzoek 2018.47 Specifiek voor de energietransitie heeft de behoefte aan meer professio-

nals geleid tot de Human Capital Agenda van de Topsector Energie.48 Learning Communities 

vormen hierin een belangrijk concept.49

Om meer technici op te leiden voor de energietransitie is het onder meer de kunst om vanuit 

Windesheim te zorgen dat elk type jongere zich aangesproken voelt door het aanbod van 

domein Techniek. Voor de energietransitie hebben we zowel breed georiënteerde mensen 

met technisch inzicht als technisch specialisten nodig. Een deel van de potentiële studenten 

is gebaat bij het voor het voetlicht brengen van maatschappelijke vraagstukken als toe pas-

singsgebied bij de kennismaking met het domein Techniek bij Windesheim. Een ander deel bij 

uitdagende technische vraagstukken.50

Samengevat

We sluiten aan bij de ambities van onze partners en de missie van Windesheim. We kiezen 

een systeembenadering en doen praktijkgericht onderzoek. En we starten altijd in het hier en 

nu: de leefwereld van onszelf en onze gesprekspartners.

45  Windesheim. (z.j.). Onze visie op onderwijs: drie leidende principes.  
Opgehaald van windesheim.nl/over-windesheim/missie-en-strategisch-beleid

46  MKB Nederland regio Zwolle. (2019). Nieuw MKB bestuurslid: Marie-Louise van der Sande [Nieuwbericht].  
Geraadpleegd op mkbregiozwolle.nl/nieuw-mkb-bestuurslid-marie-louise-van-der-sande/

47  FME. (2018). Tekort aan technisch personeel. Geraadpleeg op fme.nl/nl/standpunten/tekort-technisch-personeel
48  Topsector Energie. (z.j.). Human Capital Agenda. Geraadpleegd op topsectorenergie.nl/human-capital-agenda
49  Topsector Energie. (2019). Human Capital Agenda TSE Vooruitblik 2020.  

Geraadpleegd op topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Algemeen/Human%20Capital%20Agenda%20Vooruit-
blik%202020.pdf

50  Jet-Net & TechNet. (2019). Bèta&TechMentality-model jet-net.nl/bedrijven/samenwerken-met-het- 
voortgezet-onderwijs/betatechmentality-model/
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Hoofdstuk 3

Onderzoek lectoraat  
Energietransitie
Met (bijna) al onze zintuigen bepaalden we in het vorige hoofdstuk de randvoor-
waarden voor de onderwerpen waar we warm voor lopen binnen het lectoraat. 
Hieruit bepalen we de focus van het onderzoek en vervolgens de perspectieven die 
wij bij dat onderzoek kiezen. Op welke onderwerpen richten we ons met het onder-
zoek? Welke bases hebben we daarvoor nodig?

Focus  technische systeembenadering in, met en voor 
de praktijk.

Techniek
De eerste keuze is dat de focus op de techniek ligt. We werken graag multidisciplinair aan de 

technische kant van vraagstukken en zoeken daarbij actief samenwerking met andere disci-

plines buiten de techniek: een technische insteek en technische oplossingen die onbetaalbaar 

of ongewild zijn bij betrokkenen gaan niet helpen om tijdig een inclusieve energietransitie te 

realiseren. Vraagstukken hebben veelal ook een financiële, juridische, sociale, communicatieve 

en/of bestuurlijke kant, die om niet-technisch onderzoek en/of specialistische kennis vraagt. 

Systeembenadering
De tweede keuze is dat we bij elk onderzoek de systeembenadering als uitgangspunt nemen. 

Geïsoleerde optimalisatie zonder beschouwing van nut en noodzaak in een systeem is 

vaak geen effectieve route om daadwerkelijk stappen te maken in het terugdringen van de 

uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Bovendien, dat iets wel de effectieve route is, 

kun je pas vaststellen als je het systeem geanalyseerd hebt. We kijken ook naar het hoe: 

veranderkundige aspecten vormen een integraal onderdeel van onze systeembenadering.

De systeembenadering betekent dus dat we het vraagstuk en de context van dat vraagstuk 

beschouwen. Conform Senge (zie kader Essentie van De Noodzakelijke Revolutie op pagina 

29) zien we dus het systeem, werken we samen met verschillende disciplines én houden we 

continu niet het middel (energietransitie) maar het doel (bijdragen aan het beperken van de 

klimaatverandering) voor ogen.
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Perspectieven

We kiezen vervolgens drie perspectieven: dit zijn drie kijkrichtingen om een techni-

sche systeembenadering op los te laten. Dit zijn achtereenvolgens klimaatverandering, 

gebouwde omgeving en technisch specialist. Daarmee kijken we eerst naar de invloed van 

het systeem op de problematiek die we op willen lossen (het doel van energietransitie is 

klimaat verandering beperken), dan naar de energiebehoefte en bijbehorende systemen in 

de gebouwde omgeving en vervolgens zoomen we in op specifieke technische oplossingen.

Klimaatverandering  uitstoot van CO2 en andere broeikas-
gassen
Het eerste perspectief is klimaatverandering met focus op de verande-

ring die veroorzaakt wordt door de uitstoot van CO2 en andere broeikas-

gassen. De energietransitie is geen doel op zichzelf. Het is een middel om 

te zorgen dat de klimaatverandering beperkt blijft, zodat we als mensheid 

en natuur kunnen blijven functioneren. Om het doel van het beperken van 

klimaatverandering te bereiken is het noodzakelijk dit als perspectief mee 

te nemen: we kijken vanuit een organisatie, huishouden of project (leef-

wereld) naar het effect op klimaatverandering en nemen dat mee in de 

afweging welke richting significant gaat helpen om de klimaatverandering 

te beperken. Ook de verhouding tussen kosten van een maatregel en het 

effect ervan is een punt van onderzoek in dit perspectief.

Gebouwde omgeving  besparen en uitwisselen van energie,  
inzet en gebruik van assets
Het tweede perspectief is het perspectief van de gebouwde omgeving. De 

energiebehoefte en de manier waarop deze ingevuld wordt gebruiken we als 

kapstok waar het onderzoek aan wordt opgehangen. Woningen, utiliteits-

gebouwen en bedrijventerreinen zijn onderdelen van deze gebouwde omge-

ving. Ook groot- en kleinschalige duurzame opwek bij bestaande gebruikers 

van energie, infrastructuur voor transport van energie en opslag horen bij 

de gebouwde omgeving en nemen we mee in onderzoeken die we vanuit 

dit perspectief opzetten. In dit perspectief draait het om het besparen 

en uitwisselen van energie en om de inzet en het gebruik van de energie- 

infrastructuur (assets).
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Figuur 10: Perspectieven en fases binnen het onderzoek van het lectoraat.

Technisch specialist  goed toepasbare systeemonderdelen
Voor het derde perspectief zoomen we verder in op het technische hart 

van energiesystemen. Dit is het perspectief van de technisch specialist. 

Analyse van huidige prestaties, ontwerpeisen (waaronder energiegebruik) 

en technische mogelijkheden komen hierin samen en worden gecom-

bineerd tot nieuwe en/of verbeterde ontwerpen en het implementeren 

daarvan in de praktijk. Via dit perspectief zorgen we voor goed werkende 

technische systemen.

Technische systeembenadering van de Energietransitie
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Onderwijs  studenten en docenten bouwen een  
vak bekwame basis op
Het is belangrijk dat studenten en docenten basiskennis en -kunde 

opbouwen met betrekking tot de energietransitie. Deze basis is het start-

punt om voldoende mensen op te leiden met technische kennis, kunde en 

lef om bij te dragen aan de energie transitie. Onderwijs gaat daarnaast 

over de manier van kijken naar het energietransitievraagstuk, bewust-

wording en verantwoordelijkheid daarin. Onderwijs vormt een rode draad 

door alle perspectieven en fases van het onderzoek en bovendien richten 

we ons op het inbedden van de energietransitie in het onderwijs.

Doorwerking  in, met en voor de praktijk
We doen onderzoek voor de praktijk. Daarmee dragen we bij aan het 

ontwikkelen en opdoen van kennis en kunde bij de partners in het onder-

zoek. We doen dit onderzoek ook met de praktijk. Dat zorgt voor verbin-

ding tussen alle betrokken partijen: onderzoekers, studenten en partners 

bijvoorbeeld. Doordat we het onderzoek ook in de praktijk doen zorgen we 

voor praktische bruikbaarheid van de resultaten. De verbinding met de 

praktijk wordt in alle fases van onderzoek en onderwijs gemaakt. En de 

verbinding beperkt zich niet tot technisch inhoudelijke onderwerpen. We 

maken deze verbinding ook voor de systeembenadering die we gebruiken.

Bases

Uit de randvoorwaarden voor de scope van het lectoraat komen onderwijs en doorwerking 

naar voren als fundament onder de perspectieven.
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Analyse  de prestaties uit de verschillende  
perspectieven verbinden
In de analysefase wordt het probleem geanalyseerd, bijvoorbeeld door 

het huidige systeem in kaart te brengen. De vragen die daarbij gesteld 

en beantwoord worden hangen af van het gekozen perspectief.

Ontwerp  integraal ontwerpen
Na de analysefase volgt de ontwerpfase: het ontwerpen van de (of 

een) oplossing. Een integraal ontwerp bijvoorbeeld als antwoord op een 

onderzoeksvraag. Een ontwerp dat rekening houdt met de gestelde rand-

voorwaarden en dat bovendien maakbaar én in de praktijk bruikbaar is.

Implementatie  functioneren van componenten in een  
zinvol systeem
De derde stap is de implementatie. Daarbij richten we onze aandacht 

niet alleen op het daadwerkelijk in gebruik nemen van het ontwerp, maar 

ook op de validatie ervan.

Fases

In de paragraaf Proeven aan de rol van het lectoraat van Hoofdstuk 2 merkten we op dat 

praktijkonderzoek in verschillende fases kan worden ingedeeld. 

We duiden deze aan met analyse, ontwerp en implementatie. Deze fases zijn op elk perspec-

tief toepasbaar. Zij vormen een cyclus die verschillende keren doorlopen kan worden, in één 

of meerdere projecten.
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Hoofdstuk 4

Doelstellingen
Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Energietransitie richt zich op de 
perspectieven klimaatverandering, gebouwde omgeving en technisch specialist, 
zoals die geschetst zijn in Hoofdstuk 3. Per perspectief formuleren we hier een 
doelstelling. In concrete projectvoorstellen werken we delen hiervan uit. Naast 
doelstellingen voor de perspectieven hebben we ook doelstellingen voor de bases 
onderwijs en doorwerking en voor de verschillende fases van het onderzoek.

In de illustratie die we ontwikkeld hebben, is te zien dat de energietransitie het onderwerp van 

denkwerk en interactie is. Onderzoeker, student en werkveld creëren samen een denkwolk 

van technische systemen in de context van klimaatverandering, de gebouwde omgeving en de 

beperkte tijd.

 
Figuur 11: Het lectoraat in actie
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Doelstellingen voor de perspectieven

Overall is de doelstelling dat we willen bijdragen aan het beperken van de temperatuur-

stijging op aarde tot maximaal 1,5°C en dus werken aan onderzoek dat daar vóór 2035 aan 

bij kan dragen. 

Binnen één project kan een praktijkvraag vanuit meerdere perspectieven benaderd worden. 

Bovendien zal er een wisselwerking optreden: uitkomsten vanuit het perspectief klimaat-

verandering vormen bijvoorbeeld goede input voor vraagstellingen in het perspectief van 

de gebouwde omgeving of de technisch specialist. Doel is dan ook dat de perspectieven  

elkaar versterken.

Perspectief klimaatverandering
Doelstelling voor het perspectief klimaatverandering is om klimaatverande-

ring te koppelen aan de eigen leefwereld van een doelgroep en daarmee aan 

zaken die beïnvloed kunnen worden vanuit een bepaalde rol. De doelgroepen 

die we hiervoor zien zijn studenten en medewerkers van Windesheim, bedrijven 

en organisaties (met focus in de regio Zwolle) en personen en huishoudens (in 

eerste instantie ook in Zwolle en omgeving). 

We nemen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, dus de invloed op 

klimaatverandering, als maatgevende parameter voor impact op, de voortgang 

van en de bijdrage aan de energietransitie. 

Dit perspectief passen we toe op systemen. Dat kan de complete impact zijn die 

een organisatie heeft via al haar activiteiten, maar ook een afzonderlijk project 

kan als systeem op deze manier bekeken worden. 

Wat we hiermee willen bereiken is dat het brede perspectief van klimaatveran-

dering als maatlat wordt gebruikt. Daarmee versterken we de drive om vooral 

datgene te doen wat echt impact heeft op het beperken van de klimaatveran-

dering. En we versterken ook de drive om dat uit te voeren op een tijdstermijn 

die bijdraagt aan het beperken van de klimaatverandering tot 1,5°C.

Voorbeeld: een gezin van 4 personen is erg trots op de zonnecellen die ze op het 

dak hebben gelegd. Ze hebben geïnvesteerd en met de huidige financiële rege-

lingen levert dit een mooi financieel rendement op. Daarnaast draagt de groene 

stroom bij aan CO2-reductie: 10 zonnepanelen voorkomen circa 1.200 kg CO2 

uitstoot per jaar.51 Wat niet iedereen beseft is het volgende: de zonnecellen 

moeten meer dan 13 jaar op het dak liggen om evenveel uitstoot te voorkomen 

(16.000 kg CO2) als zou ontstaat als het gezin zou besluiten om één keer voor 

2 weken naar Bali te vliegen.52 Inzicht in die impact is een stap naar bewuste 

keuzes maken.
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Perspectief gebouwde omgeving
Voor het perspectief gebouwde omgeving kiezen we de volgende doelstelling: 

met een technische systeembenadering laten we zien dat de energietransitie in 

de gebouwde omgeving kan versnellen én dat dat gepaard gaat met een kwali-

tatief beter energiesysteem. Dit leidt tot tevredenheid van alle stakeholders.

Samen met partners ontwikkelen we hiervoor een aanpak – zover deze nog 

niet bestaat - voor gebieden (zoals bedrijventerreinen en (woon)wijken of delen 

daarvan). Bovendien werken we aan het uitbreiden en/of beter toepasbaar 

maken van bestaande aanpakken. Daarbij gaan we specifiek aan de slag met 

warmteoplossingen, omdat de warmtevraag de grootste energie vraag is in de 

gebouwde omgeving. De focus ligt daarbij op bestaande gebouwen. 

Om te komen tot goede technische systemen die samen een gebouw of gebied 

opleveren waar energie effectief en efficiënt wordt gebruikt, is samenwer-

king tussen disciplines noodzakelijk. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor 

renovatie, bijvoorbeeld om bestaande gebouwen kosteneffectief zeer energie- 

efficiënt te renoveren. 

Voorbeeld: op wijkniveau is het gemiddelde energiegebruik van de woningen 

bekend. Met het bouwjaar en het aantal bewoners van een huis, kan ook een 

schatting worden gegeven van de energiebesparing die voor een woning met 

isolatie kan worden bereikt. Het effect van isolatie is echter ook afhankelijk 

van het (stook)gedrag van de bewoners, de installatie en het functioneren van 

de installatie. Vaak zijn er meer maatregelen mogelijk die leiden tot veel ener-

giebesparing, bijvoorbeeld het waterzijdig-inregelen van een cv-installatie of  

warmtepomp. Wij onderzoeken welke dat zijn en hoe we dit per huishouden 

betrouwbaar en eenvoudig kunnen bepalen. Zie beschrijving van Project Twomes 

op pagina 58. 

51  Milieu Centraal. (2020). Energiezuiniger huis.  
Geraadpleegd op milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatklappers/energiezuiniger-huis/

52  Milieu Centraal. (z.j.). Vliegen of ander vakantievervoer? Geraadpleegd op milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/vlie-
gen-of-ander-vakantievervoer/
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Perspectief technisch specialist
De doelstelling van het lectoraat Energietransitie voor het perspectief technisch 

specialist is om bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en 

om oplossingen te verbeteren samen met bedrijven, organisaties en start-ups. 

We kijken daarbij goed naar de bijdrage die een ontwikkeling kan leveren. We 

werken bij voorkeur aan ontwikkelingen die echt bijdragen in lijn met de overall 

doelstelling van 1,5°C. Als er zich meer projecten dan mensen aandienen, geven 

we prioriteit aan de concrete technische oplossingen waarvan we de meeste 

impact verwachten. Een bijdrage die een grote inspanning vergt met naar 

verwachting beperkte effecten op de uitstoot van broeikasgassen kan daardoor 

uitblijven.

We laten zien dat werken aan concrete technische oplossingen die een bijdrage 

leveren aan de energietransitie niet alleen interessant is maar ook zinvol en leuk.

Basis onderwijs
Zoals in Hoofdstuk 1 is beschreven is de energietransitie niet iets wat vanzelf 

gaat en ook niet iets waar we mee kunnen wachten. Daarom is het essentieel 

dat de huidige generatie studenten tijdens en na hun studie actief wil en kan 

bijdragen aan die transitie. 

De hoofddoelstelling voor het onderwijs is dan ook: voldoende geschoolde 

professionals aan de arbeidsmarkt afleveren zodat bedrijven, organisaties en 

huishoudens de energietransitie kunnen realiseren.

Subdoelen
 1.  Onze afgestudeerde engineers zijn zich bewust van hun rol, verantwoorde-

lijkheden en beïnvloedingsmogelijkheden met betrekking tot het realiseren 

van de energietransitie.

 2.  Bij alle technische vakgebieden die noodzakelijk zijn voor energietransitie is 

energie transitie een onderdeel van het curriculum voor alle studenten.

Doelstellingen voor de bases

Voor de bases Onderwijs en Doorwerking geldt dat 'samen' het sleutelwoord is. We werken 

samen met het onderwijs en het werkveld. Het werken aan de techniek gaat hand in hand 

met het ontwikkelen van mensen.
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 3.  Een groeiend aantal studenten kiest ook voor keuzemodules en/of onder-

zoeksstage/afstudeeronderwerpen op dit vakgebied en kwalificeert zich 

daarmee na het afstuderen voor energietransitie-gerelateerde functies.

 4.  Alle docenten en docent-onderzoekers binnen het domein zijn zich bewust 

van technische uitdagingen in de energietransitie.

 5.  We innoveren het onderwijs op gebied van de energietransitie om dit te 

bereiken.

Uitspraken van betrokkenen

‘ Onze reden om het lectoraat mede te financieren:  
de energietransitie moet aan  trekkelijk worden voor jonge 
mensen als sector om in te werken’ 
Enexis Netbeheer (financier van het lectoraat)

‘ Wij hebben grote behoefte aan technisch goed geschoolde 
mensen die in productontwikkeling en installatie-ontwerp 
geschoold zijn. Die kunnen bepalen welke oplossing op  
welke plek slim is’ 
Stichting Aandelen Remeha / BDR Thermea Group (financier van het lectoraat) 

‘   Studenten kiezen nu slechts mondjesmaat en aarzelend voor 
energietechniek, terwijl het aantal studenten dat er een 
opdracht in krijgt al relatief groot is. Deze studenten starten 
daardoor met relatief weinig bagage met zo’n opdracht’ 
Docent-onderzoeker Windesheim
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De manier waarop we dit willen bereiken is:

 •  Samen met de onderwijsorganisatie binnen het domein Techniek onderwijs-

innovatie realiseren die leidt tot energietransitie-inclusief onderwijs, zodat 

alle studenten die bij het domein afstuderen bewust en bekwaam zijn in de 

energietransitie. Zie kader Bewuste en bekwame engineers voor de energie-

transitie op pagina 51.

 •  Duidelijke brede en specialistische leerlijnen voor de energietransitie 

ontwikkelen, zodat een groeiend deel van de studenten gemotiveerd kiest 

voor energietransitie als onderwerp binnen het opleidingstraject. Deze 

studenten hebben na hun afstuderen de kennis en vaardigheden om bij 

te dragen aan de energietransitie in het werkveld. Daarmee vullen ze de 

behoefte in aan meer specifiek opgeleide studenten die in de praktijk nu al 

bestaat. Zie kader Uitspraken van betrokkenen op pagina 49.

 •  Gedegen praktijkgericht onderzoek doen. Daarmee draagt het lectoraat bij 

aan projecten die een significante bijdrage (kunnen) leveren aan de energie-

transitie in de praktijk. Bij dit onderzoek zijn studenten van alle studierich-

tingen binnen het domein betrokken.

 •  De inzet van docenten als onderzoeker bij het lectoraat en de inzet van 

onderzoekers van het lectoraat als docent in het reguliere curriculum. Zo 

vinden onderzoeksresultaten uit projecten met het werkveld hun weg naar 

de stof en de practica die de studenten binnen het domein Techniek aange-

boden krijgen.

 •  Gastcolleges verzorgen vanuit het lectoraat over de energietransitie in 

het algemeen en over specifieke onderwerpen binnen de energietransitie. 

Daarmee bevorderen we naast de directe kennis van studenten over het 

gekozen onderwerp ook de zichtbaarheid van het lectoraat bij studenten. 

Dat leidt – als het goed is – indirect tot belangstelling voor het uitvoeren 

van opdrachten voor het lectoraat bij deze groep.

 •  Starten met het in kaart brengen van alle elementen van het onderwijs waar 

energietransitie al een plek heeft. Zie Project Onderwijsinnovatie voor de 

Energietransitie op pagina 60.
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Bewuste en bekwame engineers voor de energietransitie

Deze engineers doorgronden de achtergrond van het feit dat de 

energietransitie noodzakelijk is en kunnen onderscheid maken 

tussen mooie duurzame ideeën en zaken die significant bijdragen 

aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Zij beseffen 

daarmee ook dat de energietransitie bij alle werkzaamheden een rol 

speelt. Op plekken waar en momenten dat in hun omgeving nog niet 

iedereen hiervan doordrongen is, staan zij stevig in hun schoenen om 

het belang van de energietransitie in hun omgeving uit te dragen en 

hun omgeving mee te krijgen. 

De engineers beseffen dat een geïsoleerde aanpak van de ener-

gievoorziening niet altijd het meest rendabel is vanuit financieel 

en   energetisch perspectief. Zij snappen dat – afhankelijk van de 

vraagstelling – het soms goed is de scope van de vraag op te rekken 

zodat er meer en betere oplossingsruimte ontstaat.

Tot slot zijn de engineers in staat om vanuit hun technisch specia-

lisme oplossingen te bedenken, uit te werken en te implementeren 

die leiden tot significant minder energiegebruik bij het maken van 

het product, bij het gebruik van het product en/of tot minder andere 

negatieve (milieu)effecten.
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Basis doorwerking
Van eerste idee en gesprek over een mogelijk onderzoek tot en met afronding 

van het onderzoek: in alle fases is sprake van doorwerking naar werkveld, onder-

wijs en onderzoek zoals weergegeven in Figuur 8 (Elementen van praktijkgericht 

onderzoek op pagina 32). Dit gaat zowel over de technische aspecten van het 

onderzoek als over de systeembenadering die we kiezen als manier om naar de 

vraagstukken te kijken.

We werken vanuit het lectoraat actief aan deze doorwerking. 

 •  We zorgen dat we de resultaten van ons onderzoek ook delen met bedrijven 

en organisaties in het werkveld die niet rechtstreeks bij het onderzoek 

betrokken waren.

 •  Via publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, in vakbladen, lezingen, 

interviews, website en social media delen we onze kennis en kunde met 

experts en met een breed publiek.

 •  Voor de experts is onze communicatie gericht op de systeembenadering en 

technische oplossingen in combinatie met de drie perspectieven.

 •  Voor een breed publiek is onze communicatie gericht op bewustwording, 

verantwoordelijkheid en het bieden van handvatten om zelf stappen te 

nemen die bijdragen aan de energietransitie.

 •  Resultaten van praktijkgericht onderzoek waarbij analyse wordt uitgevoerd 

en een ontwerp wordt gemaakt worden niet altijd in de praktijk geïmple-

menteerd. De resultaten zijn daardoor niet per definitie minder waardevol. 

Daarom brengen we deze resultaten onder de aandacht van partijen die 

deze mogelijk wel willen en kunnen implementeren.

Doelstellingen voor de fases in het onderzoek

De fases analyse van het probleem, ontwerp van de (of een) oplossing en implementatie in de 

praktijk volgen elkaar op, maar komen ook gedurende een onderzoek in kleinere of grotere 

vorm steeds weer terug. Bovendien zijn de fases ook al toepasbaar voordat met een project 

kan worden gestart. Het analyseren van de praktijkvraag en de stakeholders is onderdeel van 

het vaststellen van het kennishiaat. Vervolgens volgt het ‘ontwerp’ van de onderzoeksvraag 

en de ‘implementatie’ daarvan levert een onderzoeksvoorstel op.

De doelstelling is om goed praktijkgericht onderzoek te doen. Het onderzoek is dus altijd op 

de praktijk gericht of vindt in de praktijk plaats. Het ontwerpen van zulk onderzoek – zodat 

het resultaat niet alleen betrouwbaar is maar ook bijdraagt aan de overall doelstelling – is 

een belangrijke en tijdsintensieve stap.
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53  Smart Zwolle. (2018). Alliantie Smart Zwolle leidt tot digitale innovatie. Geraadpleegd op zwolle.nl/actueel/nieuws/allian-
tie-smart-zwolle-leidt-tot-digitale-innovatie

Voorbeeld: we werken binnen de alliantie Smart Zwolle53 samen met andere partijen 

onder de noemer van ‘Datagedreven energietransitie’. Dit past goed bij alle fases van het 

onderzoek. Hoe kunnen we bestaande gegevens gebruiken in de analyse? Welke meetbare  

resultaten willen we met ons ontwerp opleveren? En hoe meten we het effect in de praktijk?

Per fase geven we voorbeelden van vragen die daarbij horen vanuit de verschillende perspec-

tieven en lichten dit toe.

Analysefase
Voor het perspectief klimaatverandering ligt de nadruk op de uitstoot 

van broeikasgassen, waaronder CO2. Hoeveel uitstoot is er en met 

welke activiteiten hangt deze samen? Heeft dit een relatie met de 

gebouwde omgeving of gaat het over uitstoot die met transport, 

voedsel, ingekochte diensten of materialen samenhangt?

Bij de analyse vanuit het perspectief van de gebouwde omgeving kijken 

we specifiek naar energie. Hoeveel energie wordt er gebruikt? Op welk 

moment is er veel vraag en wanneer is er juist veel opwek? Hoe matchen 

deze twee in hoeveelheid en tijd? Welke broeikasgas uitstoot hoort bij 

de energievraag? Bovendien is de vraag aan welke ontwerpeisen het 

nieuwe systeem moet voldoen. Vaak zullen er diverse scenario’s ontwik-

keld worden tijdens of aan het eind van de analysefase. Het is belang-

rijk om hier continu te zoeken naar het detailniveau van de analyse 

dat noodzakelijk is om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te 

komen. Niet te precies en niet te grof. De analyse fase eindigt met het 

kiezen van een scenario dat in de volgende fase verder uitgewerkt kan 

worden. Belangrijk om stakeholders daar goed bij te betrekken!

Bij een analyse vanuit het perspectief van de technisch specialist, 

hangen de vragen natuurlijk af van het vraagstuk waaraan gewerkt 

gaat worden. Hoe beïnvloeden de instellingen van de warmtepomp 

het energiegebruik? Waarom maakt een warmteterugwinunit (te) 

veel geluid? Hoe communiceren verschillende apparaten hun status, 

gebruik en toekomstige vraag, bijvoorbeeld om vraagsturing mogelijk 

te maken?
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Ontwerpfase
Bij het perspectief klimaatverandering is ontwerpen vooral het proces 

om te komen tot een vertaling van het totaaloverzicht van de klimaatim-

pact. Het overzicht van een project, organisatie of huishouden uit de 

analysefase wordt vertaald naar inzicht, zodat deze kennis beschik-

baar komt als basis voor beslissingen die de betrokkenen nemen. Dit 

kan betekenen dat een ontwerp nodig is om de gegevens inzichtelijk te 

maken voor alle stakeholders.

Bij het perspectief gebouwde omgeving is het ontwerp de stap om 

te komen tot een opzet van een energiesysteem dat op korte termijn 

(enkele jaren) bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van CO2 

en andere broeikasgassen. In aanvulling moet duidelijk zijn hoe op 

termijn (2035) een pad naar het volledig voorkomen van CO2-uitstoot 

bewandeld kan worden. In het ontwerpproces worden alle dimensies 

en randvoorwaarden afgewogen. 

Bij het perspectief van de technisch specialist gaat het daadwerkelijk 

ontwerpen over (onderdelen van) een toepassing voor de praktijk. Het 

is de technische uitwerking van de bedachte oplossing waarmee de 

praktijkvraag beantwoord wordt.
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Implementatiefase
Gegevens verzamelen bij de implementatie, dit is een stap die in de 

context van een lectoraat extra aandacht vraagt. Meten is wezenlijk 

om de validiteit van het ontwerp in de praktijk vast te stellen. Het 

verzamelen van gegevens van de ‘soll’ situatie bij de implementatie is 

net zo belangrijk als het verzamelen van gegevens van de ‘ist’ situa-

 tie bij de eerste fase – analyse – van het onderzoek. Zonder goede 

gegevens over de nieuwe oplossing, is namelijk de verbetering die werd 

nagestreefd niet aantoonbaar. Dit is bijvoorbeeld bij pilots cruciaal. 

Als dataverzameling daar naar de achtergrond verdwijnt, dan levert de 

pilot minder herbruikbare resultaten op.

Het is daarom een belangrijk aandachtspunt om ook in de analyse- en 

ontwerpfase al aandacht te hebben voor de implementatie. 

Voor het perspectief klimaatverandering betekent dat herhaalde lijk  

kijken of er (anders) gehandeld en gekozen wordt op basis van de 

inzichten uit de eerdere fases.

Voor het perspectief gebouwde omgeving gaat het over het bemeten 

van de uitgevoerde maatregelen. Wat gaat er goed en minder goed 

bij het implementeren van het ontwerp? Hebben de veranderingen het 

gewenste effect? Werkt de gekozen oplossing in de praktijk?

Voor het perspectief technisch specialist is implementatie het daad-

werkelijk realiseren en valideren van het ontwerp.
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Hoofdstuk 5

Projecten vormen samen  
een geheel
Er zijn veel puzzelstukjes die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen  
van het lectoraat zoals beschreven in Hoofdstuk 4. In de praktijk van een lectoraat 
leggen we de puzzel in de vorm van projecten. Door projecten te definiëren die 
elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten vormen de projecten samen een logisch 
geheel, waarmee de gestelde doelen behaald worden.

Technische systeembenadering van de Energietransitie

Figuur 12: Projectoverzicht van lopende en beoogde projecten die elkaar aanvullen en een logisch geheel vormen.
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Project Twomes (Digital Twins for Homes)

Het project Twomes draait om de energietransitie voor huishoudens. Het doel van het project 

is om huishoudens informatie te kunnen geven, waarmee ze daadwerkelijk overgaan tot het 

nemen van maatregelen die passen bij hun eigen situatie. We willen daarmee voorkomen dat 

mensen afwachten (geen maatregelen nemen omdat niet duidelijk is waar te beginnen). Ook 

willen we stimuleren om de meer effectieve stappen in de warmtetransitie eerst te nemen. 

Dit willen we bereiken door meetmethoden, -technieken en analysetools te ontwikkelen 

waarmee de factoren die energiegebruik voor het verwarmen van een specifieke woning 

bepalen, uiteengerafeld kunnen worden. Dit doen we op een datagedreven manier, met 

behulp van een model waarbij we aan de hand van monitoringdata de kenmerkende factoren 

van een woning leren. Met zo’n model en de geleerde parameters van een specifieke woning 

kunnen we bepaalde eigenschappen van een woning simuleren; dergelijke modellen worden 

daarom ook wel ‘digital twins’ genoemd. In onze modellen van de woning onderscheiden we 

vier groepen van bepalende factoren:

 1.  woning;

 2. installatie;

 3. instellingen;

 4. comfortwensen.

De methode die in het project gebruikt wordt is ‘grey box modelling’. Eerder onderzoek (waar-

onder de groep van prof. Madsen in Denemarken54, TU Delft55, VeniVediFlexi-onderzoek56) 

heeft aangetoond dat er een wetenschappelijke en praktische basis ligt op basis waarvan we 

een positief resultaat van dit onderzoek voorzien.

Het project valt binnen het perspectief ‘gebouwde omgeving’ van het lectoraat 

wat betreft de datagedreven aanpak van de specifieke analyse van een woning 

als onderdeel van een wijk. 

Het past binnen het perspectief van ‘technisch specialist’ als het gaat om de 

invloed van woning, installatie en instellingen te ontrafelen en het verwachte 

effect dat aanpassingen op het energiegebruik hebben te bepalen. Het is ook 

een interdisciplinair project waar vanuit techniek ICT-ers, Bouwkundigen, 

Werktuigbouwkundigen en Electrotechnici (docent-onderzoekers en studenten) 

samenwerken om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Aanvullend werken 

we in dit project samen met onderzoekers van de lectoraten Sociale Innovatie 

en Constructive Journalism. 
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Het Centre of Expertise Tech For Future is medefinancier van dit project. Bovendien dragen 

de betrokken bedrijven bij aan de projectfinanciering. Dit zijn Enpuls, Witteveen+Bos, Denk 

aan Morgen, Breman Installatiegroep en BDR Thermea. We werken intensief samen met 50 

Tinten Groen Assendorp.

•  Vanuit het lectoraat Energietransitie werken Henri ter Hofte, Jakob Buist,   

Marco Winkelman, Stephan Peters en Jan Bansema aan dit project. 

•  Vanuit het lectoraat Sociale Innovatie:   Liesbeth Rijsdijk, Maike de Bot. 

•  Vanuit het lectoraat Constructive Journalism: Igor ter Halle, Pascal de Vries.

Project Energietransitie in Overijssel: inclusief én duurzaam!

Dit project focust specifiek op de sociale dimensie van het transitievraagstuk op wijkniveau 

en doet dat gerelateerd aan een belangrijk aspect van de technische oplossingen waarvoor 

gekozen kan worden, namelijk de energie-efficiëntie van de verschillende oplossingen. 

In het onderzoek richten wij ons op wijken in Overijssel waar de energietransitie ofwel al van 

start is gegaan, ofwel bijna van start zal gaan. Doel van het onderzoek is bij te dragen aan 

de kennis over inclusieve energietransitie op wijkniveau, op basis van waardenoriëntatie en 

gerelateerd aan energie-efficiëntie. 

Vanuit het lectoraat Energietransitie ligt onze focus op de mate waarin de waardenoriëntatie 

gerelateerd is aan de keuze van bewoners of van de wijk voor specifieke technische oplossingen 

voor besparing, opwek, transport, opslag en levering van energie en warmte en daarmee op de 

energie-efficiëntie en de verwachte kostenontwikkeling (aspect van bewonerstevredenheid) 

op de lange termijn.

Het onderzoek past binnen het perspectief ‘gebouwde omgeving’. Het draagt bij 

aan het onderbouwen van keuzes om een duurzame energievoorziening op een 

kosteneffectieve manier te realiseren.

54  Henrik Madsen. (20) Henrik Madsen Professor, Section Head for Dynamical Systems, Applied Mathematics and Computer 
Sciences, Technical University of Denmark. Geraadpleegd op henrikmadsen.org

55  Van den Brom, P.I. (2020). Energy in Dwellings: A comparison between Theory and Practice. (Proefschrift). 
 Geraadpleegd op resolver.tudelft.nl/uuid:db6f4a31-efb9-4917-8f14-60837739a14b doi: 10.7480/abe.2020.3

56  TNO/TU Delft. (2019). Bevindingen haalbaarheidsonderzoek VeniVidiFlexi. Onderzoek naar energiebesparing bij 
  huishoudens door slim verwarmen tijdens afwezigheid.  
Geraadpleegd op repository.tudelft.nl/view/tno/uuid%3Aa91d541a-c09a-4e23-8a0f-bc3911d808a8
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Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van NEO (Nieuwe Energie Overijssel57) waarin  

8 kernpartners (waaronder de provincie en gemeenten) samenwerken aan een programma 

met als missie om Overijssel energieneutraal te maken.

Project Onderwijsinnovatie voor de energietransitie

Een belangrijke doelstelling van het lectoraat Energietransitie is: voldoende geschoolde 

professionals aan de arbeidsmarkt afleveren zodat bedrijven, organisaties en huishoudens  

de energietransitie kunnen realiseren. Het lectoraat sluit hiermee aan bij de missie van 

Windesheim om een substantiële bijdrage te leveren aan een inclusieve en duurzame samen-

leving. Het werkveld van het domein Techniek vraagt om opgeleide technici die werk willen 

én kunnen maken van de energietransitie. 

De eerste vraag is hoe groot het urgentiebesef is bij opleidingen ten aanzien van dit vraag-

stuk. Bij een peiling onder docenten blijkt dat er mooie voorbeelden te vinden zijn van onder-

wijsprogramma’s die aandacht besteden aan de energietransitie. Maar ook lijkt er nog veel 

handelingsverlegenheid te zijn rondom het thema. Enerzijds gaat deze handelingsverlegen-

heid over de inhoudelijke kennis van de energietransitie bij docenten, anderzijds ligt er een 

uitdaging om deze kennis te vertalen naar kwaliteitsvolle opleidingsprogramma’s. 

Om het vraagstuk te kunnen verbinden aan het doel van het onderwijs gebruiken we de drie 

doeldomeinen van Biesta58, 59.

 1.  Kwalificatiedomein: studenten bezitten kennis en vaardigheden om de energietransitie 

mede vorm te geven in het beroepsleven.

 2.  Socialisatiedomein: studenten hebben kennis van de voortgang van de energietransitie 

en zijn zich bewust van de professionele verantwoordelijkheid om de energietransitie 

mede vorm te geven. 

 3.  Subjectificatie: studenten zijn zich bewust van hun eigen professionele identiteit met 

betrekking tot de energietransitie en plaatsen deze naast de perspectieven van anderen.

•  Penvoerder voor dit project is het lectoraat Sociale Innovatie. Onderzoekers van dat 

lectoraat: Liesbeth Rijsdijk, Maike de Bot. 

•  Vanuit lectoraat Energietransitie: Mirjam Selhorst-Koekkoek, Jeike Wallinga.
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Verwante vragen in dit kader zijn: wat is het gewenste uitstroomprofiel van de energie-

transitiebewuste en -bekwame engineer? Waar staan we op dit moment ten opzichte van dit 

profiel? Voldoen de curricula op dit moment aan deze behoefte van het werkveld? 

In dit onderzoek gaan we:

 1.  aansluiten bij actuele onderwijsinnovaties zoals leeruitkomsten en integratie van Sustai-

nable Development Goals;

 2.  een profiel opstellen voor energietransitiebewuste en -bekwame engineers, in samen-

werking met onderwijs en werkveld;

 3.  docenten inspireren en adviseren. En kennisdeling met en tussen docenten bevorderen.

Onze ambitie is om te komen tot effectieve onderwijsprogramma’s gericht op het opleiden 

van energietransitiebewuste en -bekwame engineers, zie kader op pagina 51.

Dit project legt een fundament onder de drie perspectieven van het lectoraat 

en geeft invulling aan een belangrijke doelstelling van het lectoraat, namelijk 

bijdragen aan het opleiden van voldoende technisch geschoolde professionals 

die de energietransitie kunnen dragen. Het versterkt bovendien de verbinding 

tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.

Deze opdracht ligt op het grensvlak van het lectoraat en het onderwijs in de 

techniekopleidingen. Het wordt dan ook door lectoraat en domein samen 

gefinancierd. Het lectoraat heeft tot doel om, conform de vraag van het  

werkveld, praktijkgericht onderzoek te doen naar aspecten van de energie-

transitie, gericht op een systeembenadering hiervan. De interactie werk-

veld – onderzoek – onderwijs is daar een onderdeel van. Het lectoraat levert 

kennis over de energietransitie, zet docent-onderzoekers in om deze kennis   te 

vergroten en stimuleert met dit project het onderwijs op gebied van de energie-

transitie.

57  Nieuwe Energie Overijssel (z.j.). Geraadpleegd op nieuweenergieoverijssel.nl
58  onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/
59  Biesta, G.J.J. (2012) Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma.

•  Claudia Tempels, Mirjam Selhorst-Koekkoek en Jeike Wallinga werken vanuit het 

lectoraat aan dit project.
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Hoofdstuk 6

Kenniskring voorstellen
De kenniskring van het lectoraat bestaat uit alle docent-onderzoekers en onder-
zoekers die aan het lectoraat verbonden zijn. We stellen hier de kenniskringleden 
voor vanuit het domein Techniek.
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Annet van Woerdekom 
Als projectassistent ben ik sinds 2014 werkzaam bij het 

Kenniscentrum Technologie en ondersteun ik direct vanaf de 

start op 1 oktober 2019 het lectoraat Energietransitie. 

Ik heb zelf geen inhoudelijke achtergrond op onderzoeksge-

bied. Ik vind de materie wel heel interessant en het maakt mij 

ook bewuster van energiegebruik. Door het zoveel mogelijk 

uit handen nemen van de organisatorische en administra-

tieve projectondersteuning zorg ik, samen met mijn collega’s 

van het projectbureau, dat de onderzoekers al hun energie 

kunnen richten op de inhoudelijke kant van het onderzoek. En 

vervolgens geniet ik van de passie die de onderzoekers dan 

uitdragen over hun eigen onderzoek.

Arjen Korevaar 
Arjen Korevaar heeft ruim 20 jaar ervaring als software architect en software engineer  

op projecten bij klanten variërend van het MKB-segment tot enterprise omgevingen. 

Sinds januari 2019 is hij docent Informatica in de studierichting Software Engineering bij 

Windesheim in Zwolle. Vanuit zijn kennis en expertise draagt hij bij aan het TFF Twomes 

project door het uitvoeren van requirementanalyses, het opstellen van architectuur en de 

begeleiding bij het ontwikkelen van proof of concepts en de uiteindelijke realisatie.
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Claudia Tempels 
Mijn naam is Claudia Tempels. Ik ben vanaf 1992 werkzaam 

in het onderwijs, onder andere als docent, lerarenopleider, 

studentbegeleider, trainer en teamleider. Op dit moment 

ben ik adviseur onderwijsinnovatie bij het domein Techniek 

van hogeschool Windesheim, opleidingsdocent bij de master 

Learning and Innovation, adviseur bij het lectoraat Energie-

transitie en radiopresentator bij Studio Windesheim. 

Net als u ben ik me bewust van de urgentie om energie te 

stoppen in het klimaatvraagstuk. Toch betrap ik mezelf erop 

dat ik niet altijd handel naar deze urgentie. Herkent u dat? 

We spreken hier van cognitieve dissonantie; een onaange-

naam gevoel omdat het handelen in strijd is met een belang-

rijke overtuiging. Dit vind ik een interessante kwestie en daar 

begint mijn opgave bij het lectoraat Energietransitie. Door 

middel van een open dialoog tussen het lectoraat en de 

techniekopleidingen hopen we antwoorden te vinden op de 

volgende vragen. Op welke wijze kunnen we er samen voor 

zorgen dat de opgeleide Engineer zich bekwaam en bereid 

voelt om een professionele bijdrage te leveren aan de ener-

gietransitie? Wat is er nodig om de opgedane inzichten vanuit 

het lectoraat didactisch door te vertalen naar kwaliteitsvolle 

opleidingsprogramma’s? 

Op technisch gebied vertrouw ik graag op de expertise van 

mijn collega’s. Ik streef ernaar om, vanuit een veranderkundig 

en onderwijskundig perspectief, verbindingen te leggen 

tussen de verschillende lagen in de organisatie, beleid en 

uitvoering, theorie en praktijk, beginners en deskundigen, 

hart, handen en hoofd, en vooral ook mensen.
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Frank Huising 
‘Try to leave this world a little better than you found it’, 

een uitspraak van Lord Baden Powel, inspireert mij. Om dit 

te kunnen doen staan bij mij samenwerken, innoveren en 

streven naar (continu) verbeteren centraal. Met deze eigen-

schappen ga ik een bijdrage leveren binnen het lectoraat 

Energietransitie. 

De energietransitie moeten we laten plaatsvinden, gaan 

doen. Energie is een basisbehoefte geworden in onze maat-

schappij, we staan er nauwelijks bij stil hoe de energie thuis 

uit het stopcontact komt en hoe de warmte van de cv straalt. 

Welke hoeveelheden fossiele brandstoffen hiervoor nodig 

zijn, daar hebben we al helemaal geen gevoel meer bij. We 

vinden het vanzelfsprekend dat de telefoonbatterij altijd 

geladen kan worden en de douche warm is. Hierin moet 

beweging komen vind ik. 

Het verdiepen in de energietransitie en technologische 

ontwikkelingen is voor mij dan ook een geweldige uitda-

ging om mijn kennis verder uit te breiden. Ik ben opgeleid als 

werktuigbouwkundige / Algemeen Operationeel Technoloog 

met veel warmteleer in de opleiding. Hierna ben ik vooral 

werkzaam geweest op productielocaties in de hoogwaardige 

food- en farmaceutische industrie. Drie jaar geleden ben ik 

overgestapt naar het onderwijs. Hierin trekt mij het ontwik-

kelen van mens en kennis. Hierin vind ik dat we dit niet binnen 

de muren van de hogeschool kunnen doen, maar samen met 

bedrijven, overheden kennis moeten ontwikkelen en leer-

gierige mensen een kans moeten geven om te leren door te 

doen. Ik vind dat het (hoger) beroepsonderwijs hierin vooral 

praktijkgericht moet zijn. Niet alleen uit de boeken, maar in 

een praktijkomgeving. Experimenteren door te meten en te 

regelen aan echte systemen! Hieruit kennis te genereren en 

deze te delen om zo energieconsumptie te laten dalen en 

alternatieve opwekkingsmethoden effectiever toe te passen. 

In deze praktische hands-on omgeving kom ik tot mijn recht. 

Daar werk en sleutel ik graag aan mee!
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Henri ter Hofte
Ik help organisaties, gemeenschappen en individuen graag en 

goed met praktijkgericht onderzoek. Mijn passie ligt bij multi-

disciplinair onderzoek naar maatschappelijk relevante toepas-

singsgebieden van ICT, in het bijzonder energie en zorg.

Voor de energietransitie heb ik me in de afgelopen 10 jaar op 

allerlei manieren ingezet: als senior adviseur en onderzoeker bij 

technologisch topinstituut Novay, als vrijwilliger en kernteamlid 

bij de lokale duurzame energiecoöperatie ZutphenEnergie (de 

eretitel ‘eerste lid’ prijkt vol trots op mijn Twitter-profielpagina 

@HeNRGi), als onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Energie 

van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, en als ondernemer bij 

Drebbl, een spin-off van Novay. 

Sinds 2015 werk ik met veel plezier als associate lector voor  

het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim. Toen  

ik hoorde van het lectoraat Energietransitie bij hogeschool 

Windesheim, heb ik direct contact gezocht met de kwar-

tiermaker en afgestemd met de opleiding HBO-ICT om te 

verkennen hoe we een goede link zouden kunnen leggen tussen 

het nieuwe lectoraat en het vakgebied en de opleiding ICT. 

Door goede samenwerking tussen lector ICT-innovaties in 

de zorg Marike Hettinga en de nieuwe lector Energietransitie 

Jeike Wallinga, kon ik op uitleenbasis gelijk vanaf de start van 

het lectoraat Energietransitie meewerken aan het vormgeven 

van het thema datagedregeven inzicht en optimalisatie van 

energie praktijkprestaties in de gebouwde omgeving. 

Binnen enkele maanden hebben we hierdoor het TechForFuture  

project Twomes: Digital Twins voor de warmtetransitie kunnen 

starten. Als projectleider help ik, samen met 7 externe organi-

saties en onderzoekers en studenten van 4 opleidingen van 

Windesheim, een basis te leggen voor screeningtools en 

advies modules waarmee huishoudens op weg geholpen worden 

om slimme stappen te zetten in de warmtetransitie voor hun 

eigen woning.

Als associate lector bij het lectoraat Energietransitie zie ik er 

naar uit om mijn kennis en enthousiasme nóg beter te kunnen 

inzetten voor Windesheim, studenten, collega’s, organisaties en 

de energietransitie.
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Ivo Gebhardt
Na het afronden van mijn opleiding Technische Natuurkunde, 

heb ik 7 jaar gewerkt als applicatiespecialist op het gebied 

van röntgenanalyse en 19 jaar als docent/onderzoeker in 

het hoger beroepsonderwijs. Tijdens mijn carrière heb ik mij 

verdiept in meet- en regeltechniek en data-acquisitie met 

LabVIEW.

Het hoger beroepsonderwijs ervaar ik als een dynamische 

werkomgeving, die heel goed past bij een leven lang leren. 

De interactie met leerlingen en collega’s inspireert mij bij het 

continu verbeteren van lesprogramma’s en onderzoekslijnen.

Bij onderzoek komen veel verschillende disciplines aan bod: 

analyseren, rapporteren, ontwerpen, testen, aantonen van 

een concept, automatiseren, enz. Dat maakt het doen van 

onderzoek uitdagend en veelzijdig en vraagt om een combi-

natie van systematiek en creativiteit.

Als docent balanceer je tussen planmatigheid en impulsivi-

teit. De leerlingen moeten de leerdoelen halen, maar daar-

voor moet je vaak improviseren. Ik houd van onverwachte 

vragen die mij op een andere manier naar de theorie of het 

probleem laten kijken.

De afgelopen jaren heb ik testopstellingen met warmte-

pompen ontworpen, gebouwd en geautomatiseerd. Daarbij 

heb ik veel geleerd over de werking van warmtepompen en 

de duurzame installaties waarin deze gebruikt worden. Deze 

inzichten kon ik goed gebruiken bij het optimaliseren van de 

installaties en vervolgonderzoek.
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Jakob Buist 
Energietransitie is niet alleen een must om deze wereld leef-

baar te houden. Het is ook een zeer boeiend vakgebied met 

vele technologische uitdagingen. Ik schrijf dit op het moment, 

dat we versoepeling krijgen van de intelligente lockdown in 

Nederland. Een ingreep met verstrekkende consequenties 

voor onze dagelijkse leefsituatie. Echter, niet alles is nega-

tief. Kijk naar buiten en je ziet een andere kleur groen dan 

voorgaande jaren. Ruik de frisheid van een blijde natuur en 

hoor het gezang van de vogels. Het is alleen zo jammer, dat we er een pandemie voor nodig 

hadden om dit weer te ervaren. Mijn droom is dat we met slimme, betaalbare technologieën 

de wereld een stukje schoner en leefbaarder kunnen maken.

Ik heb een achtergrond in de werktuigbouw, gestudeerd aan de Universiteit Twente bij de 

vakgroep warmte- en stromingsleer. Ik ben gepromoveerd op het gebied van de geluidspro-

ductie van caviterende scheepsschroeven. Daarna ben ik werkzaam geweest in diverse, aan 

de energiebranche gerelateerde, bedrijven. Begonnen met isotopenverrijking in de nucle-

aire industrie, rendementsverbetering en rookgasreiniging van verbrandingsinstallaties van 

cv-ketel tot vuilverbrander en de levering van apparatuur aan olie- en gaswinningsindustrie. 

Optimalisatie met betrekking tot rendementen en vermindering van de uitstoot van systemen 

in deze ‘oude’ energiewereld heb ik altijd gezien als het begin van de energietransitie. Helaas 

is er geen technologie waar geen milieubelastende aspecten aan zitten en is uitbanning van 

bepaalde technieken op dit moment niet wijs. Wel hebben we de morele verplichting alles zo 

goed mogelijk te doen.

In 2010 ben ik gestart in het hoger onderwijs. Op dat moment was er een onderwijs-

transitie gaande. Onderwijs uit theorieboeken diende te worden ondersteund door praktijk-

gericht onderzoek georganiseerd in lectoraten. Docenten kregen in hun taakomschrijving de 

toevoeging ‘onderzoeker’. Ik geloof in deze transitie en mocht mij aansluiten bij het lecto-

raat Kunststoftechnologie als programmamanager ‘duurzaam produceren’. De aansluiting 

van het onderzoek met het onderwijs is zeer goed gelukt, doordat ik onderzoeksprojecten 

kon verwerven rond de onderwijsontwikkeling die we wilden vormgeven. Collega’s zagen de 

meerwaarde van onderzoek voor hun onderwijspraktijk. Dat daarmee een doelstelling werke-

lijkheid kan worden geeft mij werkplezier. Ik ben blij een rol in het lectoraat Energietransitie 

te mogen vervullen en studenten handelingsbekwaam te maken de energietransitie in hun 

toekomst vorm te geven.
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Jan Bansema 
Al vanaf mijn studie Natuurkunde ben ik betrokken geweest 

bij energievraagstukken, als voorlichter Brede Maatschap-

pelijke Discussie Kernenergie, als commissie-raadslid en als 

afdelingsvoorzitter van een politieke partij. Naast de impact 

op klimaat denk ik dat een circulaire economie niet zonder 

een energie-oplossing kan die schoon en hernieuwbaar is. 

In mijn huidige functie als docent ICT bij Windesheim wil ik 

een bijdrage leveren aan het project Twomes vanuit mijn 

ICT-kennis met gebruikmaking van mijn maatschappelijke, 

natuur- en bedrijfskundige inzichten. Die inzichten heb ik, 

naast mijn studie, opgedaan tijdens mijn werk voor Hewlett 

Packard, eerst als IT-consultant waarin ik als adviseur voor 

product management en engineering een wereldwijde rol 

had, later als directeur outsourcing voor Nederland.

Ik denk dat de noodzakelijke energietransitie een multidisci-

plinaire aanpak vereist en lever daar graag een bijdrage aan.

Jochem Hilhorst 
Sinds 2009 werk ik als architectuurdocent bij de opleiding 

bouwkunde op Windesheim. In de jaren daarvoor heb ik als 

ontwerper bij verschillende architectenbureaus gewerkt. 

Tijdens mijn studie aan de TU Delft kwam ik in aanraking met 

het werk van Renzo Piano, Norman Foster, Richard Rogers en 

Glenn Murcutt. Wat gebouwen van deze architecten gemeen 

hebben, is dat op een uitgekiende wijze met het klimaat wordt 

omgegaan. Het slim gebruik maken van de elementen en van de 

kenmerken van de locatie, inspireerde me toen en dat inspireert me nog steeds.

Twee jaar geleden zijn we met de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke 

Ontwikkeling-Mobiliteit de minor Future Cities gestart. In deze minor staat de stad van de 

toekomst centraal. De vraag in deze minor is hoe we bij de ontwikkeling van onze leefomge-

ving kunnen anticiperen op klimaatverandering en bevolkingsgroei. Energietransitie is hierbij een 

gegeven. Wat is er mogelijk en hoe kunnen de verschillende systemen op een slimme manier met 

elkaar samenwerken? Hoe maken we gebruik van de kenmerken van de locatie? Welke oplos-

singen kunnen we ontwikkelen om op een duurzame manier samen te leven op deze planeet?

Ook binnen het lectoraat Energietransitie wil ik graag op zoek naar antwoorden.
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Marco Winkelman 
Ik ben sinds 2014 docent bij opleiding Elektrotechniek, 

gespecialiseerd in ontwerp van embedded en draadloze 

systemen en elektronica. Ik geef veel van de vakken van de 

minor Embedded & Wireless Systems. Ik ben sinds februari 

2020 binnen het lectoraat Energietransitie betrokken bij het 

project Twomes: Digital twins voor de warmtetransitie, hier 

coördineer ik het onderzoek dat onze studenten uitvoeren 

voor ontwikkeling van meettechnologie om monitoringdata 

uit de slimme meter, thermostaat en cv-ketel binnen huis-

houdens te verkrijgen.

Ik ben een enthousiaste duurzame energieopwekker, vind 

het daarom ook leuk om de studenten te begeleiden bij de 

duurzame energie projecten voor de minor Electrical Energy 

Engineer, en geef voor deze minor ook een vak over efficiënte 

elektrische energieomzettingen welke steeds belangrijker 

worden bij duurzame energie. Verder ben ik betrokken bij de 

organisatie van de zuinigheidswedstrijd Shell Eco-marathon. 

Hiervoor heb ik 15 jaar als technisch consultant gewerkt 

bij ICT Automatisering aan verschillende internationale 

embedded software projecten, zoals architectuur, ontwikke-

ling en conformance test standaarden voor mobiele telefoon 

platformen, automotive telecom en domotica systemen. 

Ik heb daar ook trainingen ontwikkeld en gegeven op het 

gebied van software-ontwikkeling en telecommunicatie en 

onderzoeksprojecten gecoördineerd.

In 1996 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Twente 

binnen de leerstoel Signals & Systems van opleiding Elektro-

techniek op het onderwerp van medisch image processing. 

Daarna heb ik daar nog onderzoek uitgevoerd voor de TETRA 

telecom standaardisatie voor de KLPD in samenwerking met 

Telecom Danmark. 
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Mirjam Selhorst-Koekkoek
Na mijn opleiding bouwkunde aan hogeschool Windesheim 

heb ik 16 jaar gewerkt bij BAM Bouw en Techniek. Hier ben ik 

betrokken geweest bij utiliteitsprojecten zoals ziekenhuizen, 

kantoren en onderwijsgebouwen. Hierbij heb ik diverse func-

ties vervuld, waarbij ik verantwoordelijk was voor de realisatie 

van projecten met een hoge mate van duurzaamheid. 

Als ontwerpleider heb ik leiding gegeven aan de realisatie 

van utiliteitsprojecten die gebaseerd waren op een integrale 

projectaanpak. Hierbij worden de disciplines bouwkunde, 

elektrotechniek, werktuigbouw en meet- en regeltechniek 

verregaand op elkaar afgestemd om hiermee een optimaal 

resultaat te realiseren. Daarnaast heb ik leiding gegeven 

aan een beheer- en onderhoudsorganisatie van het grootste 

niet-academische ziekenhuis van Nederland. Door deze werk-

ervaring ben ik mij bewust geworden van de voordelen van 

een integrale benadering. De energietransitie kan getypeerd 

worden als een complex project waarbij een groot aantal 

partijen betrokken is. Daarom ben ik er van overtuigd dat een 

succesvolle energietransitie alleen mogelijk is middels een 

integrale benadering.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe en interessante uitdagingen 

in mijn werk en probeer mezelf hiermee verder te ontwikkelen. 

Daarom heb ik ruim drie jaar geleden gekozen om de overstap 

te maken naar het onderwijs. Maar ook omdat ik het erg leuk 

vind om jonge mensen te enthousiasmeren voor mijn vak ge-

bied. Binnen het lectoraat zie ik mijzelf als de verbindende 

factor tussen onderzoek en onderwijs. Hierbij kies ik voor een 

integrale benadering van het transitievraagstuk gebaseerd op 

een projectmatige aanpak. 
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Stephan Peters 
Hoi! Ik ben Stephan Peters. Ik heb gestudeerd aan de opleiding sterrenkunde in Groningen. 

Na mijn studie ben ik hiermee verder gegaan en ben ik gepromoveerd op het modelleren van 

melkweg stelsels met machine learning. Dit was aan de Rijks universiteit Groningen, met copro-

motoren in de VS en Australië. Na mijn tijd in de sterrenkunde ben ik het bedrijfsleven in  ge-

gaan als consultant op het gebied van data science bij Deloitte. Daar heb ik data-analyse op 

vele verschillende bedrijfsproblemen mogen doen. Na een paar jaar ben ik vervolgens aan de 

slag gegaan bij een beurshandelsbedrijf, waar ik interne consulting deed. Bij zowel mijn promotie 

als Deloitte heb ik veel onderwijs en trainingen verzorgd. Afgelopen februari heb ik daarom de 

sprong in het diepe gemaakt en ben als docent aan de slag gegaan bij HBO-ICT in het data 

science semester. Het bevalt erg goed! 

Vanuit HBO-ICT ben ik bij het lectoraat aangesloten om het Twomes-project te helpen met 

een afstudeerstage op het gebied van de data-analyse. Mijn Coronathuishobbyproject was al 

iets soortgelijks, maar dan op mijn eigen huis. Dus dit bleek een mooie match. Ik hoop binnen 

het lectoraat meer van mijn kennis van sensordataverwerking en machine learning te kunnen 

gebruiken en delen.
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Tom de Vries 
De noodzaak voor het gebruik van nieuwe energiebronnen 

en de reductie van CO2-uitstoot vraagt om innovatieve 

maat regelen. Welke maatregelen nodig zijn voor de energie-

transitie, weten we nog niet precies, dus daar is onderzoek 

voor nodig. Zonne- en windenergie boeien mij enorm, maar 

de afhankelijkheid van weersinvloeden brengt veel onzeker-

heid met zich mee. Hoe houden we in de toekomst een stabiel 

energievoorzieningssysteem met zo veel mogelijk duurzame 

bronnen en opslagtechnieken?

Mijn naam is Tom de Vries, docent elektrotechniek/energietechniek, en ik ga mij inzetten om 

vraagstukken van bedrijven rondom de energietransitie boven water te krijgen en om te zetten 

naar concrete opdrachten, waar onderzoekers en studenten mee aan de slag kunnen. Vanuit 

mijn rollen als stage- & afstudeercoördinator en minorcoördinator Electrical Energy Engineer 

bij de opleiding Elektrotechniek, leg ik de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Innova-

tieve technieken vragen om vernieuwend onderwijs, waarbij onderzoek en onderwijs elkaar 

kunnen versterken.

74



Wiechert Eschbach
Ik heb een achtergrond vanuit de advieswereld als bouw-

fysicus en bouwkundige. Na 29 jaar in het werkveld bezig 

te zijn geweest heb ik de overstap gemaakt naar het onder-

wijs. Nooit gedacht dat onderwijs zo breed zou zijn en welke 

mogelijkheden dat biedt. Toen in 2013 de mogelijkheid kwam 

om mee te doen in onderzoek heb ik die kans aangegrepen. 

Mijn doel was in een, ook voor de buitenwereld, nog niet 

uitontwikkelde expertise, namelijk Bouw Informatie Model-

lering (BIM), meer te weten te komen en bij te dragen aan 

de ontwikkelingen. Na dit brede onderzoek is er een tweede 

onderzoek speriode gevolgd in 2016, eveneens met het onder-

werp BIM. In beide onderzoeken kwam ook mijn expertise 

als bouwfysicus aan de orde, door energieverbruiksbereke-

ningen en slimme installaties in de onderzochte datastromen 

te betrekken.

Mijn interesse ligt met name in de uitvoerbaarheid van 

nieuwe ontwikkelingen in mijn vakgebieden. De methoden 

en middelen, maar ook een organisatie en een optimale 

gegevens stroom zijn nodig om tot een werkbare oplossing 

te komen. Op het hbo is niet voor niets toegepast onder-

zoek een kernwaarde. Ik hoop ook bij het onderwerp energie-

transitie bij te dragen aan voor werkveld en onderwijs 

toepasbare resultaten.
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Hoofdstuk 7

Cv Jeike Wallinga
Per 1 oktober 2019 is dr. Jeike Wallinga benoemd tot lector Energietransitie aan 
hogeschool Windesheim. Het lectoraat is één van de vier lectoraten binnen het 
Kenniscentrum Technologie, onderdeel van het domein Techniek. Het lectoraat 
is opgericht met financiële steun van de Stichting Aandelen Remeha en Enexis 
Netbeheer B.V.

Duurzaamheid is Jeikes passie en zij levert graag vanuit haar 

kennis en ervaring een bijdrage aan deze duurzaamheid. Ze 

werkt hiervoor graag met anderen aan het oplossen van 

complexe en vaak technische vraagstukken.

Jeike studeerde Natuurkunde met afstudeerrichting Experi-

mentele Natuurkunde en specialisatie Energiefysica aan de 

Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen in 1994 startte ze 

haar promotieonderzoek bij de groep Grenslaagfysica binnen 

de Faculteit Natuurkunde van diezelfde universiteit. Ze 

promoveerde in 1998 op het proefschrift ‘Textured transpa-

rent electrodes and series integration for amorphous silicon 

solar cells’. Dit zijn dunne film zonnecellen (weinig materiaal 

nodig) die bij lage temperatuur (weinig energie nodig) worden 

gefabriceerd.

Na haar promotie startte ze als onderzoeker en product-

ontwikkelaar bij de R&D-afdeling van Océ-Technologies (nu 

Canon Production Printing). In 2006 maakte ze de overstap 

van R&D naar de Business Unit Document Printing. Daar 

verdiepte ze zich in project- en programmamanagement 

(Managing Succesfull Programs). Eerst als projectcoördinator 

en vanaf 2009 als programmamanager Cutsheet Printing.  

Samenwerken met verschillende disciplines, verspreid over 

verschillende locaties, aan succesvolle producten.

76



In 2012 vond Jeike het tijd om de wereld van de duur-

zame energie weer op te zoeken en met haar expertise een 

bijdrage te leveren aan de energietransitie. Ze ging aan de 

slag bij netwerkbedrijf Alliander als Programmamanager 

‘Verduurzamen en Besparen’, gericht op innovatie op twee 

aspecten. Ten eerste de rol van consumenten in de energie-

transitie, onder meer via energiebesparing. Ten tweede het 

slim inrichten van de energietransitie om de maatschappe-

lijke kosten te beperken. 

In 2015 werd Jeike ondernemer. Als (mede)eigenaar van 

Turquoise Energy Management (TRQS B.V) werkte ze in de 

periode 2015-2019 aan meerdere opdrachten. Een selectie: 

het opzetten van EsCo’s (Energy Service Companies) met 

minimale TCO (Total Cost of Ownership) onder meer voor 

de Knarrenhof, energietransitievoorstellen voor wijken in 

diverse gemeenten, opslagsystemen voor elektriciteit om de 

capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter te benutten 

en implementatie van assetmanagement. Vanaf 2016 tot en 

met 2020 is Jeike auditor namens Vereniging Meetbedrijven 

Nederland (VMNED). In die rol staat zij voor de kwaliteits-

controle van alle grootverbruik-elektriciteitsaansluitingen in 

Nederland voor de aangesloten meetbedrijven.

Van 2018 tot in 2019 was Jeike daarnaast hoofdonderzoeker 

(later: associate lector) bij het lectoraat Duurzame Energie-

voorziening (Hogeschool Saxion) onder leiding van dr. ir. ing. 

Richard van Leeuwen.

Jeike Wallinga is getrouwd met Ernst Ullersma. Samen 

hebben ze twee kinderen (Pieter en Jaap). In haar vrije tijd is 

zij graag buiten actief: fietsen en fietstrektochten, wandelen 

en diverse sporten. De sporten zwemmen, fietsen, hardlopen 

en schaatsen combineert zij graag in de vorm van triatlons 

(Olympische afstand, halve) en wintertriatlons (kwart).
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Dankwoord
Praktisch warmlopen. De titel van mijn lectorale rede is er één met vele kanten. 
Eén van die kanten is dat veel van het denkwerk dat heeft geleid tot dit boekje, 
plaatsvond in de uren die ik hardlopend door heb gebracht de afgelopen maanden. 
Zeer praktisch om zo twee aangename en nuttige bezigheden te combineren,  
overwegend gezond (‘niet overdrijven, Jeike’) en bij vlagen meer heet dan warm  
en dit voorjaar vooral heel erg droog.

Die warmte, droogte en de COVID-19 pandemie laten mij eens te meer zien dat het beperken 

van de uitstoot van broeikasgassen met de dag urgenter is. De gevolgen van luchtveront-

reiniging in aantallen doden per jaar overstijgen die van COVID-19 tot halverwege juli 

2020 ruim. De effecten van klimaatverandering worden versterkt door de wijze waarop we 

(naast de fossiele bronnen) ook de natuurlijke bronnen en herstelmechanismes van de aarde 

aantasten. De vraag is bovendien of onze levensvreugde door onze manier van leven die leidt 

tot de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn daadwerkelijk vergroot wordt, terwijl 

deze levensstijl voor onszelf en toekomstige generaties zeer negatieve gevolgen heeft. Tel 

daarbij op het besef dat de 20% rijkste mensen op aarde, waartoe het grootste deel van de 

Nederlanders behoort, verantwoordelijk is voor 70% van de broeikasgasuitstoot (de rijkste 

10% doet al 50%). Onze bijdrage aan het probleem is groot en onze verantwoordelijkheid 

voor de oplossing derhalve volgens mij ook.

Het internaliseren van externe (milieu)kosten – ook de toekomstige negatieve effecten in 

rekening brengen daar waar de oorzaak ervan ligt – was begin jaren negentig een belang-

rijk discussieonderwerp en sterkte trigger tijdens de energiefysica-vakken van mijn studie 

Natuurkunde. Dit heeft me nooit meer losgelaten.

Ik wil op deze plaats een aantal mensen bedanken die voor mij belangrijk zijn en ieder op 

hun eigen manier hebben bijgedragen aan wie ik nu ben als persoon en professional. Te 

beginnen tijdens mijn studie: mijn studievriendinnen Marianne, Mirna en Renée en mijn jaar-

clubgenoten Elsbeth, Marleen en Frederike. Samen optrekken, studeren, verbreden van mijn 

gezichtsveld en gezelligheid, toen en nu, heel fijn!

Verder ben ik dankbaar voor alle vrienden die me een spiegel voorhouden, sparren, een 

bron zijn van ideeën en vooral ‘er zijn’. Ik noem bij naam Anke, Frans E., Danny en Arne op 

het gebied van duurzaamheid en Joy en Tineke die mijn ogen openden op de onderwerpen 

inclusie en sociale (on)gelijkheid.
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Mijn zakenpartners bij de start van Turquoise Energy Management hebben me veel gebracht 

en geleerd, dank Tanju & William. We hadden torenhoge ambities met onze gezamen-

lijk ontwikkelde visie op energietransitie voor gebieden. Ik maak dankbaar gebruik van dat 

gedachtegoed. Bij Saxion vormde Richard van Leeuwen met zijn team een inspirerende en 

waardevolle leerschool. De kans om daarna bij Windesheim lector te worden heb ik met 

beide handen aangegrepen, ondanks interessante onderwerpen en fijne collega’s bij Saxion.

Bij Windesheim ben ik erg warm ontvangen, door mijn collega-lectoren Margie en Marike, 

door Inge van het CvB en door Egon, directeur domein Techniek. Ik voel me bevoorrecht door 

het enthousiasme van docenten en onderzoekers die graag willen bijdragen aan het lecto-

raat, waardoor we snel een eerste kenniskring konden vormen. Mirjam, Jakob, Henri: fijn 

dat jullie daar deel vanuit maken! En Tom, Frank H., Wiechert, Jochem, Marco, Jan, Arjen, 

Stephan, Claudia: fijn dat jullie daar ook aan (gaan) bijdragen. Bitoen, dank je wel voor de 

prachtige illustraties voor het lectoraat in het algemeen en deze uitgave in het bijzonder.

Annet, voor jou een speciaal woord van dank. Als mens en als projectassistent ben je heel 

erg belangrijk voor mij en het lectoraat! Ik hoop dat we – af en toe hectisch maar meestal 

iets rustiger – samen nog mooie dingen kunnen doen bij Windesheim. Petje af voor jouw 

bijdrage.

Zonder mijn familie was ik er niet geweest en was ik niet geworden wie ik nu ben. Papa en 

mama, voor het schrijven van dit boekje las ik onder andere in de Nederlandse vertaling 

van het rapport van de Club van Rome. Het is de editie die jullie in 1972 kregen – ik was  

1 jaar oud – ter gelegenheid van jullie houten bruiloft. Meteen is duidelijk dat mijn liefde 

voor natuur en duurzaamheid bij jullie vandaan komt. Dank jullie wel voor jullie voortdurende 

aanmoediging en liefde, al 49 jaar! Piet en Ria, bij jullie kom ik al mijn halve leven over de 

vloer. Fijn dat jullie er zijn.

Pieter en Jaap, mijn belangstelling voor het onderwijs komt misschien wel door jullie. Fijn dat 

ik jullie soms mag (mocht) helpen met school- en studiewerk. Jullie zijn goede leerlingen en 

proberen dan ook regelmatig mij verder op te voeden. Soms vinden jullie mijn huiselijke duur-

zaamheidambities (bijvoorbeeld de verwarming standaard op 16°C, slechts bij hoge uitzon-

dering vlees op het menu en op vakantie het liefst fietsen met je eigen tent in de fietstas) 

niet zo aangenaam. Jullie laten zien dat intrinsieke motivatie nodig is om gedrag te veran-

deren. Weet dat mijn motivatie als professional, nu lector, op dit onderwerp eruit voortkomt 

dat ik zo een bijdrage verwacht te leveren aan een goede toekomst voor jullie, jullie vrienden 

en de rest van de wereld. Ernst, dank je wel voor je vertrouwen en je liefde.
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Praktisch warmlopen
De energietransitie in perspectief

Jeike Wallinga is sinds 1 oktober 2019 lector Energietransitie 
bij het domein Techniek van hogeschool Windesheim.  
In ‘Praktisch Warmlopen. De energietransitie in perspectief’ 
zet zij vanuit haar persoonlijke drijfveren de achtergrond, 
randvoorwaarden en perspectieven voor het lectoraat 
uiteen. Met haar kenniskring zal zij hier invulling aan geven 
tijdens de eerste vier jaar van het lectoraat.

windesheim.nl/energietransitie

http://windesheim.nl
http://windesheim.nl/energietransitie
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