GREEN DEAL
SMART ENERGY CITIES
Empowering smart energy citizens

Introductie Green Deal Smart Energy Cities (GD SmEC)
De Green Deal Smart Energy Cities biedt een breed gedragen programma waarin projecten worden
uitgevoerd gericht op het ontwikkelen, toepassen en opschalen van nieuwe energieconcepten,
producten en diensten. Door uitvoering van het programma wordt substantieel bijgedragen aan de
transitie naar een duurzame, lokale energievoorziening en wordt een impuls gegeven aan het
toepassen van innovaties passend bij de lokale situatie en bij de lokale eindgebruikers. Het plan van
aanpak voor de Green Deal Smart Energy Cities Fase 3 is beschreven in het Rapport “Green Deal
Smart Energy Cities – Empowering Smart energy citizens. Eindrapportage Fase 2 en aanpak Fase 3”
(versie 3.0, d.d. 20 maart 2015).
De Green Deal Smart Energy Cities fase 3A omvat 5 hoofdactiviteiten:
1. Slim Ontwerpen en Data
2. Markt creëren
3. Activeren en co-creëren
4. Rethink and exchange
5. Team op weg naar fase 3B
Het zwaartepunt van de werkpakketten ligt in het ondersteunen van de projectleiders en hun
partners van de 12 kickstartprojecten in 5 deelnemende gemeenten tot eind 2016. Voor deze
kickstartprojecten zijn per project aanvullende deliverables benoemd. De 12 kickstartprojecten
krijgen vanuit de Green Deal Smart Energy Cities ondersteuning aangeboden bij aanpak en ontwerp
van het project door de inzet van innovatiecoaches, creative producers en specialisten van de
betrokken netbeheerders. Het consortium, uitvoering van fase 3A en ontwikkeling aanpak fase 3B
wordt ondersteund door een overkoepelend programmamanager.
In fase 2 heeft het Green Deal consortium geconcludeerd dat nieuwe innovaties slecht hun weg
vinden naar toepassing in de praktijk. Locatie-eigenaren en hun directe partners bepalen of en welke
innovaties in deze projecten worden toegepast. Relatief weinig innovaties vinden hun weg naar
gebruikers en eigenaren vanwege onvoldoende bekendheid, een te technische of technischeconomische benadering, onzekerheid over werking of over leverancier, financiering en/of
onvoldoende afstemming met potentiële gebruikers. Locatie-eigenaren zijn vaak onbekend met
innovaties en kiezen liever voor vertrouwde oplossingen. Innovatie-eigenaren vinden hun weg niet
naar de locatie-eigenaren. En bewoners (en gebruikers van gebouwen) worden geconfronteerd met
voor hen bepaalde oplossingen (aanbod-gedreven in plaats van vraaggestuurd). Daarin schuilt
marktfalen.
De Green Deal kiest voor een benadering van projecten waarin gebouwen in hun onderlinge
samenhang worden bekeken en een gebiedsgericht ontwerp wordt gemaakt dat ruimte biedt voor
onderlinge uitwisseling van warmte, koude en elektriciteit. In deze projecten is ook aandacht voor
grootschaliger investeringen als warmtenetten, grootschaliger of gedeelde opwek, en lokale opslag,
allemaal verbonden via intelligente netten. Tot slot lopen er in deze Green Deal enkele
kickstartprojecten die niet direct gekoppeld zijn aan een locatie, zoals de nationale opschaling van de
Energieatlas, Reimarkt (www.reimarkt.nl) en WoonConnect (www.woonconnect.nl).
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Het Green Deal consortium Smart Energy Cities kiest voor de aanpak van actieve begeleiding van
deze projecten via innovatiecoaches, creative producers en energie-infra experts. Het consortium
biedt daarmee locatie-eigenaren en de andere direct betrokken partijen ondersteuning in hun
aanpak en keuzeproces door actieve inzet van experts die juist op de bovengenoemde punten het
marktfalen corrigeren. Bij deze projecten is vrijwel altijd sprake van meerdere stakeholders:
consumenten, eigenaren en gebruikers van gebouwen, overheden, netbeheerders, bouwsector,
technologiebedrijven. En daarmee is de besluitvorming vaak lastig of moeizaam. Onder de door het
consortium voorgestelde aanpak komen deze stakeholders tegelijk in beweging bij het ontwerp van
hun wijk en daarbinnen de renovatie van hun eigen woning, kantoor, school, etc. en de directe
bebouwde omgeving. Hoe, dat verschilt per locatie en per project. Tegelijkertijd kunnen vergelijkbare
situaties van elkaar leren via de landelijke aanpak van de green deal en de begeleiding vanuit de
topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s).
De innovatiecoaches en de energie-infra experts van de netbeheerders helpen de projectpartners
en locatie-eigenaren bij het identificeren, selecteren en op neutrale wijze vergelijken van innovatieve
producten, diensten en oplossingen die aansluiten bij de desbetreffende locaties en hun ‘gebruikers’,
inclusief het doorrekenen van de business case/financierbaarheid van hun kickstartproject.
De creative producers richten zich op de gebruikers en op de aanpak van het project als geheel. Zij
zijn de schakel tussen eigenaren, gebruikers en innovatieve oplossingen. Zij zorgen voor co-creatie,
co-design en vraagsturing: oplossingen die door gebruikers en eigenaren gewenst en geaccepteerd
worden. En creëren daarmee eigenaarschap van de oplossingen bij de gebruikers.
De inzet van deze ‘marktexperts’ is noodzakelijk voor het opstellen van een realistisch en effectief
plan voor de geselecteerde projecten inclusief de toepassing van innovaties en benodigd draagvlak
en betrokkenheid van bewoners/gebruikers. De marktexperts zijn actief betrokken bij het ontwerpen
van het project, de daarbij behorende uitwerkingen en de vertaling naar het vervolgproces van
aanbestedingen. De uitvoering van het project blijft de verantwoordelijkheid van de stakeholders zelf
(eigenaren, bewoners, woningbouwverenigingen, gemeenten) en ligt uiteindelijk bij marktpartijen
zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, installateurs en netbeheerders. De innovatiecoaches en
creative producers zijn ondersteunend aan de ‘lokale’ partijen maar noodzakelijk voor het welslagen
van de voorgestane aanpak.
De innovatiecoaches en creative producers worden inhoudelijk gevoed door resp. TKI Urban Energy
en TKI CLICKNL. Deze organisaties zijn ook verantwoordelijk voor de selectie en dragen kandidaten
voor aan de stuurgroep van GD SmEC (zie hoofdstuk over governance). De inzet van individuele
coaches en producers per project wordt vooraf afgestemd met de desbetreffende gemeente en
lokale projectleider. Het is de verantwoordelijkheid van de TKI’s om kennisopbouw en lange termijn
perspectief gericht op de vervolgfase 3B (2017-2019) te garanderen.
Voor de coördinatie van de uitvoering, het behalen van de beoogde resultaten (deliverables) en het
doorvertalen naar de vervolgaanpak voor fase 3B wordt een Programmamanager ingezet. Deze
Programmamanager is tevens de verbindende schakel in het consortium en rapporteert aan de
stuurgroep (zie governance).
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Profielschets Innovatiecoach GD SmEC
Innovatiecoaches zijn de schakel tussen:


projectontwikkelaars, (locatie)eigenaren en andere stakeholders die betrokken zijn bij een
geselecteerd kickstartproject in één van deelnemende gemeenten in de Green Deal Smart
Energy Cities, en



bedrijven of consortia die specifieke innovaties kunnen aanbieden in dit project of
vergelijkbare projecten (herhaalbaarheid).

Deze marktexperts worden ondersteund door een (lokale) specialist van de netbeheerder, die
verantwoordelijk is voor het ‘verslimmen’ van de energie-infrastructuur binnen de kickstart
projecten. Ook de TKI’s van de Topsector Energie leveren ondersteuning door bijv. informatie over de
meest recente en op korte termijn te verwachten innovaties. De innovatiecoaches en de experts van
de netbeheerders helpen de projectpartners en locatie-eigenaren bij het identificeren, selecteren en
op neutrale wijze vergelijken van innovatieve producten, diensten en oplossingen die aansluiten bij
de desbetreffende locaties en hun ‘gebruikers’. Zij brengen aldus kennis en expertise in om tot de
juiste selectie van innovatieve oplossingen te komen.
De locatie-eigenaren en andere, direct betrokken partijen worden door de innovatiecoaches en de
netbeheerders ondersteund bij het optimaal ontwerpen van hun project en de mogelijke vertaling
naar vervolgaanpak en aanbestedingen. Deze partijen blijven echter zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering van de projecten, inclusief de toegepaste innovaties.
Een innovatiecoach (m/v) beschikt aantoonbaar over de volgende kwaliteiten:


Hij/zij is een ‘hands-on’ expert met ervaring in het ontwikkelen van projecten waarin ruimte
wordt gecreëerd voor de inzet en toepassing van innovatieve producten en diensten op het
gebied van (duurzame) energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving.



Hij/zij is in staat snel kennis op te doen van de innovatieve concepten die kunnen worden
toegepast in de kickstart projecten en andere vergelijkbare projecten.



Hij/zij heeft ervaring met de concrete inpassing van “harde”, meer technologisch gedreven
innovaties in genoemde projecten.



Hij/zij is een klankbord voor het oplossen van de financieringsvraagstukken voor de
toepassing van innovaties (business cases, terugverdientijd, cost of ownership, subsidie
kansen, etc.).



Hij/zij heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, kan schakelen tussen de hierboven
genoemde partijen, en weet daarbij rekening houden met de verschillende belangen van
deze partijen.



Minimaal HBO-niveau.

De innovatiecoaches adviseren en ondersteunen de lokale projectpartners en rapporteren over
voortgang en uitkomsten aan de programmamanager. Over hun bevindingen en mogelijke aanpak
houden zij ruggenspraak met TKI Urban Energy, die voor hen een sparring partner is en die hen
informeert over de ontwikkeling van (nieuwe) innovaties op het gebied van Urban Energy. Inzet
bedraagt gemiddeld 20 mandagen per kickstartproject gedurende een periode van 12 maanden. Een
innovatiecoach ondersteunt idealiter 2-4 kickstartprojecten.
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Profielschets Creative producers GD SmEC
Creative Producers zijn de schakel tussen:
 projectontwikkelaars, (locatie)eigenaren en andere stakeholders die betrokken zijn bij een
geselecteerd kickstartproject in een van deelnemende gemeenten in de Green Deal Smart
Energy Cities,
 bewoners van huurwoningen en particuliere woningbezitters die betrokken zijn bij het
project
 bedrijven of consortia die vanuit de creatieve industrie kunnen ondersteunen bij het op een
vernieuwende manier inrichten en vormgeven van het project.
Deze experts worden ondersteund door CLICKNL, TKI van de Topsector Creatieve industrie. CLICKNL
levert ondersteuning door bijv. informatie over ontwerpen voor gedragsbeïnvloeding, ontwerpen
van bebouwde omgeving, betrekken van bewoners, toepassing van data en data-gedreven diensten,
de creatieve aanpak van complexe multi-stakeholderprojecten enz.
De creative producers ondersteunen de projectpartners en locatie-eigenaren bij het ontwerpen van
oplossingen die passen bij het project, bij het ontwerpen van de projectaanpak zelf en bij het actief
betrekken van de bewoners in het gebied.
Naast een optimaal ontwerp ondersteunen creative producers ook bij het aanbesteden van het
vervolgproject en dan met name op aspecten als communicatie, draagvlak en betrokkenheid. De
locatie-eigenaren en andere, direct betrokken partijen blijven echter zelf verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de projecten.
Een creative producer (m/v) beschikt aantoonbaar over de volgende kwaliteiten:
 Hij/zij is ‘hands-on’ experts met ervaring in complexe, multi-stakeholderprojecten waarin
gezorgd wordt dat het belang van eindgebruikers (bewoners, consumenten) niet op de
achtergrond zal raken.
 Hij/zij is vertrouwd met ontwerpen voor gedragsbeïnvloeding en methodes en aanpakken
binnen de creatieve industrie als service design, design thinking, iteratief ontwerpen en
action research.
 Hij/zij is bekend met en heeft affiniteit met de beoogde transitie van de energiesector die in
de kickstart projecten wordt vertaald naar lokale projecten.
 Hij/zij is expert in de concrete inpassing van sociale innovatie en hoe deze kan worden
gemobiliseerd in genoemde projecten.
 Hij/zij heeft ervaring en een sterk netwerk binnen de creatieve industrie en is in staat de
vragen die het project te vertalen naar een aanpak waarbij partijen binnen de creatieve
industrie toegevoegde waarde kunnen leveren (bijv. via innovatief/creatief aanbesteden,
challenges, co-creatiesessies, prijsvragen, etc.).
 Hij/zij heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en kunnen schakelen tussen de
hierboven genoemde partijen, en weten daarbij rekening houden met de verschillende
belangen van deze partijen.
 Minimaal HBO-niveau.
De creative producers adviseren en ondersteunen de lokale projectpartners en rapporteren aan de
programmamanager. Over hun bevindingen en mogelijke aanpak houden zij ruggenspraak met TKI
CLICKNL, die voor hen een sparring partner zijn en die hen informeert over de ontwikkeling van
(nieuwe) innovaties op het gebied van Creative Industry en Creative Energy. Inzet bedraagt
gemiddeld 15 mandagen per kickstartproject gedurende een periode van 12 maanden. Een creative
producer ondersteunt idealiter 2-4 kickstartprojecten.

GREEN DEAL
SMART ENERGY CITIES
Empowering smart energy citizens

Profielschets Programmamanager Green Deal SmEC
De programmamanager coördineert de inzet van ondersteunende innovatiecoaches, creative
producers en specialisten van de netbeheerders. Hij/zij overlegt met de (lokale) projectleiders van de
12 kickstartprojecten over de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Met de
innovatiecoaches en creative producers herleidt hij/zij uit hun ervaringen een aanpak die bruikbaar
zal zijn voor beoogde vervolgprojecten en opschaling van aanpak in fase 3B (2017-2019).
Daarnaast is de programmamanager verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering binnen het
green deal consortium van het plan van aanpak zoals beschreven in het projectplan. Hij/zij voert
overleg met alle consortiumleden, zorgt dat zij hun toegezegde inspanningen realiseren en
rapporteren, rapporteert aan de stuurgroep van het consortium over de voortgang en zorgt voor de
vereiste (tussentijdse) rapportages alsmede de eindrapportage van fase 3A.
Van de programmamanager wordt een vooruitziende blik verwacht om uit alle projectactiviteiten
lering te trekken over de mogelijke opschaling van de Green Deal in de beoogde fase 3B. Met
betrokken gemeentes worden mogelijke vervolgprojecten in kaart gebracht. Ook wordt in nauwe
samenwerking met de stuurgroep mogelijke uitbreiding van het consortium in kaart gebracht in twee
richtingen:


Uitbreiding aantal deelnemende gemeentes op weg naar het einddoel van 100.000
gebouwen per eind 2019 (bijv. Utrecht, Rotterdam, Almere, Hilversum).



Samenwerkingspartners die bijdragen aan verbetering slagkracht/impact van het consortium
door gelijkgerichte doelstellingen (bijv. Stroomversnelling).

Naast bovenstaande werkzaamheden en eindrapport vormt het eindproduct van de
programmamanager het opleveren van het plan van aanpak voor fase 3B waarin alle lering en
resultaten van fase 3A zijn verwerkt uiterlijk in oktober 2016, zodat voldoende tijd resteert voor
besluitvorming door consortium, toetreders, beoogd financiers en andere stakeholders.
Voor de ondersteuning op praktisch vlak (secretarieel, communicatie, coördinatie) wordt de
samenwerking met de consortiumpartners gezocht door in-kind inzet van medewerkers van deze
partners. Verder zal met andere initiatieven samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht zoals
met De Stroomversnelling.
De programmamanager (m/v) beschikt over de volgende kwaliteiten:


Hij/zij heeft een visie op het effectief doorvoeren van de beoogde transitie van de huidige
centrale energievoorziening naar een duurzaam, lokaal energievoorziening.



Hij/zij is aantoonbaar in staat consortia te bouwen, te begeleiden en te inspireren in de
verwezenlijking van hun gezamenlijk doel en schuwt niet om escalaties tijdig in te zetten
indien resultaten dreigen achter te blijven.



Hij/zij is resultaatgericht, formuleert heldere tussentijdse doelen/deliverables, overziet en
bewaakt de overkoepelende planning en is verantwoordelijk voor de budgetbewaking en
financiële rapportage aan de opdrachtgever.



Hij/zij is scherp analytisch ingesteld om te leren uit de projectinspanningen en uit deze lering
en ervaring een effectieve aanpak te destilleren voor de vervolgfase van de green deal.



Hij/zij heeft ervaring met het projectmatig aansturen van een team van marktexperts.
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Hij/zij heeft ervaring met projecten – bij voorkeur projecten in de bouw / gebouwde
omgeving – die innovatief van karakter zijn.



Hij/zij is praktisch ingesteld, maar is flexibel in zijn/haar houding.



Hij/zij heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en kan schakelen tussen de
marktexperts en de stuurgroep (en andere stakeholders), en weet daarbij rekening houden
met de verschillende belangen van deze partijen.



Hij/zij heeft senior level en gewend om op het niveau van directies en wethouders te
communiceren.



Minimaal WO-niveau.

De programmamanager rapporteert aan de stuurgroep van de GD SmEC. Er wordt vooralsnog
uitgegaan van een inzet van gemiddeld 2 dagen per week voor de periode van 12 maanden.

