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Uniek:
 Dé topexperts uit Nederland in 1 opleiding

 Binnen 5 dagen een compleet overzicht

 De gevolgen van de laatste trends en ontwikkelingen
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• Krijg een compleet overzicht van de nederlandse energiemarkt

• Ken de belangrijkste spelers binnen de energiemarkt:  

 producenten, consumenten, netbeheerders, energiemakelaars,  

 inkoopconsortia en meer.

De energiemarkt is een dynamisch speelveld waar binnen de 

ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het aantal mogelijkheden 

in de energiemarkt nemen eerder toe dan af. U voelt de 

behoefte om uw kennis te vergroten en in te kunnen spelen 

op de ontwikkelingen in de markt. Deze opleiding is bestemd 

voor nieuwkomers in de energie-sector die in 5 dagen tijd een 

goed overzicht en inzicht hebben in alle ins en outs van de 

energiemarkt. De opleiding is vooral ook bestemd voor diegenen 

die zich bij gemeentes, provincieën, bedrijven, en inkoop-

coöperaties bezighouden met productie, inkoop en consumptie 

van energie.

Resultaat na deze opleiding:
• Beschikt u over concrete en actuele vakkennis op het gebied  

 van beleid, strategie, markt, innovatie en (nieuwe) business  

 mogelijkheden

• Weet u succesvol in te spelen op de complexe ontwikkelingen  

 in de Nederlandse en internationale energiemarkt

• Heeft u een eigen strategie ontwikkeld die zowel intern als  

 extern in de praktijk gebracht kan worden

DAG 1
DINSDAG 8 SEPTEMBER 2015

Markt, wet en beleid 

Tijdens deze dag hoort u alles over de energiemarkt en krijgt u een 

overzicht van alle spelers in de markt – producenten, netbeheerders, 

leveranciers, consumenten en alles wat daar tussen zit.

Ook krijgt u een inleiding in de complexe wet-en regelgeving in 

Nederland en EU.

• Inleiding van de energiemarkt en haar spelers 

• Energievraag en aanbod (aanbod, productie en levering van  

 energie) en energiebesparing

• Energieaanbod van opwekken tot consumeren:  

 elektriciteit, gas en warmte

• Een inleiding in inzicht in technische, economische en  

 milieuaspecten

• Energieregelgeving in Nederland en de EU

• Liberalisering en privatisering in de Europese energiemarkt

• Toezicht en regulering; wet elektriciteit en gas. 

• Actualiteiten energierecht

Uw hoofddocent:
Hans Kursten, studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. 

Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als 

Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling 

van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij 

diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale 

platforms en in de publieke sector, waaronder Solar, NWEA, DE-

Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig 

verder gegaan en recentelijk toegetreden tot p2 projectmanagement 

waar hij leiding geeft aan het ‘marktvenster’ Energie

Teus van Eck, Onafhankelijk adviseur, energie & milieu

Marc van Beuge, Advocaat Milieurecht, Houthoff Buruma
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Programma
DAG 2
DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015

DAG 3
DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015

Energiebronnen en 
energienetten

Er vindt momenteel naast een grote transitie van fosiele naar 

duurzame energie, een kentering plaats in aanbieders, bronnen 

en netten. Tijdens deze dag hoort u alles over de verschuiving en 

(nieuwe) rolverdeling tussen producenten, netbeheerder, leveranciers 

en eindgebruikers.

• Het huidige energielandschap

• Energiebronnen: van fossiel tot duurzaam

• Rolverdeling tussen producent, netbeheerder, leverancier en  

 eindgebruiker

• Collectieve voorzieningen

• Energienetten als essentiële schakel en fundament voor de markt

• Opbouw van energienetten

• Transmissie en distributie

• Netbeheerders

• Internationale ontwikkelingen

• Slimme netten ofwel smart grids

• Smart storage

• Grootschalige productie voor grootverbruikers

• Financiering van energiebesparende projecten

• Het aangaan van joint ventures

Han Slootweg, Manager Innovatie, Enexis; Hoogleraar Smart Grids, 

Technische Universiteit Eindhoven (TUE)

Martijn van Huijkelom, Innovator, Enexis

Duurzame energie en 
energiebesparing

Energiebesparing kan bewerkstelligd worden door het slimmer 

omgaan met energie (duurzaam opwekken), betere samenwerking 

(inkoop) en het besparen van kosten. Welke prioriteit hebben 

bedrijven? Hoe kun je energie besparen en wie heeft daar op welke 

termijn baat bij? 

• Ontwikkeling van de duurzame energie markt

• Productie van energie

• Verwachtingen en perspectief voor duurzame energie in  

 Nederland

• Wat is er nodig voor de transitie van fossiele naar duurzame  

 energie

• Ontwikkeling van de markt: van technische mogelijkheden tot  

 financiële middelen

• Beleid en subsidies en inkoopmanagement van duurzame energie  

 (ontwikkeling)

• Het succesvol afronden van een project

• Decentrale energieproductie en –opslag

Hans Kursten, Trekker Marktvenster Energie, p2 projectmanagement 

Joris van der Geest, Investerings-en financieringsexpert,  

Jsroi-advisory  (bij o.a. Energiefonds Brabant)

Meer informatie over het programma?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Tonnie

van Zanten. Zij beantwoord graag uw vragen en informeert

u verder over het instapniveau en de mogelijkheden om uw

eigen programma samen te stellen. 

Aanmelden met meerdere collega’s? 

Informeer dan ook naar de interessante collega kortingen of 

de InCompany mogelijkheden (vanaf 5 personen).

Tonnie van Zanten 

T: 040 – 2 972 780

E: t.van.zanten@euroforum.nl



Tijdschema van alle dagen
09.00  Ontvangst met koffie & thee
09.30  Aanvang ochtendprogramma
12.30  Lunchpauze 
13.30  Aanvang middagprogramma
17.00  Einde van de lesdagen
Het programma zal zowel in de ochtend als de middag onderbroken 
worden voor een korte koffie- en theepauze

www.euroforum.nl/energiemanagement

DAG 4
DINSDAG 29 SEPTEMBER 2015

DAG 5
DINSDAG 6 OKTOBER 2015

Energie inkoop en handel 

Winkelen op de energiemarkt? Hoe werkt het in de praktijk? Hoe kun 

je je het beste voorbereiden? In de ochtend zal er veel theorie aan de 

orde komen over energie portefeuille management. In de middag zal 

er ruimte voor open vragen zijn die betrekking hebben op de relatie 

tussen theorie en praktijk.

• Wat is energie portefeuillemanagement?

• Korte en lange termijn leveringen; Wat zijn termijncontracten?

• Hoe komen prijzen op de financiële markt tot stand? 

• Risicoanalyse en risicomanagement

Dirk Jan Meuzelaar, Adviseur portfolio en wetgeving energiemarkt 

Energie strategie en 
financiering

De laatste dag van de opleiding zal in het teken staan van een 

samenvatting van alle dagen tot nu aan de hand van business 

cases. Verder zal er aandacht worden besteed aan innovatie in 

projectfinanciering. Ook zal er een zijsprong worden gemaakt 

naar energiestrategie in het kader van Co2 emissie (de markt en 

politieke agenda).

• Projectfinanciering: business cases

• Financiering op projectniveau versus portfolioniveau

• Innovatie in projectfinanciering-

• CO2-handel en CO2-markt: van energiebedrijven tot  

 binnenlandse projecten

• Energiestrategie en CO2-emissie

• CO2 markt: actualiteiten en geopolitieke aspecten

• Afsluiting en boodschap om mee te nemen

Jan Willem Zwang, Directeur, GreenCrowd

Jos Cozijnsen, Consultant, Emissierechten.nl

Hans Kursten, Trekker Marktvenster Energie, 

p2 projectmanagement (hoofddocent)

Bedrijven die u voorgingen:

•  Alliander

•  Alstom Power

•  Cordares

•  Endinet

•  Eneco

•  Enexis

•  Heijmans

•  NAM

•  Stedin

•  TNO

•  Vereniging  

 Eigen Huis

en vele anderen



Uw team van docenten

Voor deze opleiding hebben we experts uit de energiesector 

aangetrokken, om u zoveel mogelijk praktijkgericht en op basis 

van de laatste trends en ontwikkeling in de energiemarkt op 

te leiden.

 

Hans Kursten
Trekker Marktvenster Energie, p2 

projectmanagement (hoofddocent) 

Teus van Eck
Onafhankelijk Adviseur, Energie & Milieu 

Marc van Beuge
Advocaat Energierecht, Houthoff Buruma

Han Slootweg
Manager Expertise, Bedrijfsvoering en Station, 

Enexis; Hoogleraar Smart Grids, Technische 

Universiteit Eindhoven (TUE) 

Martijn van Huijkelom
Innovator, Enexis

Dirk Jan Meuzelaar
Adviseur portfolio en wetgeving energiemarkt

Jan Willem Zwang
Directeur, GreenCrowd

Jos Cozijnsen
Consultant, Emissierechten.nl

Joris van der Geest
Investerings-en financieringsexpert, Jsroi-advisory

De verkorte opleiding energiemanagement is bedoeld voor alle 

werknemers die zich verder willen verdiepen in de energiemarkt. 

Ongeacht of u nieuw bent in de energiebranche of u zich verder 

wilt ontwikkelen binnen uw organisatie. Gezien het strategisch 

karakter van de opleiding is deelname vooral interessant voor 

werknemers op midden en hoger management niveau.

Sectoren waar deelnemers aan 
deze opleiding werkzaam zijn:

 B energiebedrijven

 B netbeheerders

 B zakelijke energiegebruikers

 B energiebeurzen/ financiële instellingen

 B overheidsinstellingen: gemeenten, provincies en rijk

 B waterschappen en hoogheemraadschappen

 B toezichthouders

 B consultancy bedrijven

 B projectontwikkelaars

 B of andere aan de energiesector gelieerde organisaties

Functies
 B nieuwkomers in de energiemarkt

 B Afdelingshoofden

 B Projectmanagers

 B Accountmanagers

 B Inkoopmanagers

www.euroforum.nl/energiemanagement
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Voor wie bestemd?



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven
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Incompany mogelijkheid
Wilt u deze opleiding afgestemd op de eigen situatie volgen?
Al onze opleidingen bieden de mogelijkheid tot maatwerk. De Incompany 
manager maakt samen met de docenten en met u een uniek programma, 
afgestemd op uw situatie en wensen. In overleg met u bepalen we 
datum, locatie en tijdstip, lengte en inhoud van de training.

Neem voor meer informatie contact op met:
Guusje Verhoeven

040 - 2 972 729 | g.verhoeven@euroforum.nl 

Online leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een 

online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten 

bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk 

en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als 

netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn 

via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding 

ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en 

een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Eenvoudig aanmelden via internet: 
www.euroforum.nl/energiemanagement
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.

Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.

Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 974 974

of stuur een email naar: inschrijving@euroforum.nl.

EENVOUDIG

ONLINE 
INSCHRIJVEN!

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe 
opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. 
Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw 
gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de 
klantenservice via www.euroforum.nl

Euroforum
Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, opleidingen en trainingen voor 
professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Samen met 
het Institute for International Research (IIR), Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) en 
Nederlands Instituut voor de Bouw maakt Euroforum deel uit van Informa. Een wereldwijd 
congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen.
Meer informatie op: www.euroforum.nl

Uw investering
uw investering voor deze 5-daagse opleiding is € 3.499,- (excl. btw) per persoon.
Alle prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunchen en toegang tot de online leeromgeving.

Indien u zich inschrijft vóór 16 mei, ontvangt u een gratis entreebewijs t.w.v. € 599,-, 
voor het Smart City Event 2015, naar keuze op 3 of 4 juni 2015.
Kijk voo rmeer informatie op www.smartcityevent.com

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl
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Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 974

Data en locatie
8,15, 22, 29 september en 6 oktober 2015

BCN Utrecht

Voor routebeschrijving zie:

www.euroforum.nl/energiemanagement

Persoonlijk opleidingsadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Tonnie van Zanten

040 - 2 972 780

t.van.zanten@euroforum.nl
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