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InspIratIe ‘We zien nu live hoe snel de 
energietransitie zich voltrekt. De vraag 
naar energie stijgt nog steeds, maar 
duurzaamheid wordt een standaard voor 
ondernemers. Je ziet dat bedrijven zelfs 
adverteren met hun inspanningen op 
duurzaamheid! Dat is een kanteling die 
in een aantal jaar heeft plaatsgevonden. 
Bij Sunrock hebben we een enorme 
drive om ondernemers en organisatie te 
ondersteunen in die transitie. Binnen de 
SME-markt zijn in Nederland zo’n 150.000 
daken, waar nog maar weinig panelen op 
liggen. Dat geeft een flinke potentie om 
energie duurzamer op te wekken. De grote 
daken in Nederland liggen inmiddels al 
behoorlijk vol, en ook bij particulieren 
groeit het aantal panelen. De volgende 
stap zijn de middelgrote daken van 

ondernemers die willen verduurzamen 
maar daar niet de wereld aan tijd, energie 
en geld voor hebben.’

VerscheIdenheId ‘Je kunt de daken 
binnen de SME-markt niet over een kam 
scheren, er is zoveel verscheidenheid. 
Dat maakt het segment ook interessant. 
We zijn er voor winkelcentra, 
sportverenigingen, zorginstellingen, doe-
het-zelf-zaken, scholenkoepels, agrarische 
ondernemingen, noem maar op. Allen 

met daken tussen de pakweg 1.000 en 
10.000 vierkante meter. Dat betekent 
dat we aan tafel zitten met ondernemers, 
coöperaties, besturen, vastgoedpartijen. 
En ieder heeft een andere vraag. Zo is niet 
van elk vastgoed meteen duidelijk wie er 
beslist over de daken, of hoe opbrengsten 
verdeeld moeten worden. Om dan met 
onze expertise en slagkracht een passend 
product aan te kunnen bieden, toegespitst 
op de behoefte van de eigenaar of huurder, 
dat geeft een enorme kick.’

drIjfVeren ‘Bedrijven hebben 
uiteenlopende drijfveren om te 
verduurzamen. Dat levert doorgaans hele 
leuke gesprekken op. We zien regelmatig 
dat huurders groen willen ondernemen en 
dat ook willen uitstralen naar hun klanten. 
Zij stappen naar hun vastgoedeigenaren 
om dat te bereiken. Soms willen bedrijven 
graag een bepaalde BREEAM-score in 
verband met de verhuurbaarheid van 
hun pand en vragen ons om daarin mee 
te denken. Voor kantoren is vanaf 2023 
een energielabel verplicht, we merken 

‘�Duurzaamheid�wordt�
steeds�meer�een�
vast�onderdeel�van�
ondernemen’

‘We moeten 
gebruik maken 

van ieder dak dat 
er is, dus zetten 
we de stap naar 
de SME-markt.’ 
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Osinga, ziet 
150.000 kansen.

dat dat een enorme stok achter de 
deur is. Duurzaamheid wordt kortom 
steeds meer een vast onderdeel van 
ondernemen. Al was het maar omdat de 
financieringsmogelijkheden en rentes 
gunstiger zijn als je duurzaam onderneemt. 
Zonnepanelen op het dak geven bovendien 
de mogelijkheid om zelf daarvan groene 
stroom af te nemen en flink te besparen 
in netbeheerkosten. De drijfveren van 
ondernemers zijn voor ons een belangrijke 
factor in elk project.’

OntzOrgen ‘Een bedrijf of organisatie 
runnen vergt focus, en de afgelopen jaren 
vormden nog een extra uitdaging. De wil 
om te verduurzamen is er dan ook vaak 
wel, maar dat kost tijd, energie en geld. Dus 
hoe houd je het behapbaar en betaalbaar? 
Sunrock ontzorgt organisaties gedurende 
het hele traject. Wij financieren het project 
en nemen onze klanten mee door alle 
stappen. Van de haalbaarheidsstudie om 
de mogelijkheden te ontdekken, via de 
subsidieaanvragen, vergunningen en de 
engineering naar de eigenlijke bouw en het 
onderhoud van het systeem. Onze klanten 
stellen hun dak beschikbaar en kunnen 
bovendien gebruik maken van de stroom 
die opgewekt wordt. Ook om bijvoorbeeld 
laadpalen voor auto’s neer te zetten. We 
leveren echt maatwerk, gericht op de 
oplossingen die elke klant zoekt.’

Weerstand ‘Zon op dak is een manier 
van duurzame energie opwekken, waar 
weinig weerstand tegen is. Veel mensen 
willen wel duurzaam, maar niet in hun 
achtertuin. Naast onze belangrijkste 
projecten op grote en middelgrote daken, 
doen we ook projecten met zon op water 
en land. Daarbij is het belangrijk dat we, 
net als bij daken, plekken zoeken die niet 
controversieel zijn. We zoeken daarom heel 
bewust naar stukken grond en water die 
niet meer geschikt zijn voor ander gebruik. 
Oude vuilnisbelten bijvoorbeeld, en 
waterbassins bij boeren, dat zijn prachtige 
plekken voor zonnepanelen. We zijn 
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Waar kom je vandaan? 
geboren in engeland, 
eerste jaren van mijn 
jeugd opgegroeid in 
het buitenland, daarna 
gesetteld in nederland 
maar altijd veel van 
de wereld blijven zien. 
internationale focus, 
open mind en drive 
meegekregen vanuit 
huis. na de middelbare 
school gekozen 
voor Hotelschool 
en nyenrode, brede 
internationale business 
achtergrond. Dit is tot 
nu toe de rode draad in 
mijn ‘corporate’ carrière,  
gestart bij KlM en 
daarna starbucks en 
Uber, veel energie van 
bouwen, groeien en 
altijd met oog op sociaal 
en impact
Wat houdt je bezig?
ik geloof erin dat we met 
elkaar een stap naar een 
meer duurzame wereld 
kunnen maken - dat we 
met elkaar iets kunnen 
bouwen en neerzetten 
wat impact heeft. iedere 
dag een stapje op die 
route zetten, een lange 
adem hebben maar 
wel met focus op het 
einddoel en ondertussen 
dat met een mooie groep 
mensen te doen vind ik 
bijzonder. Of dat nou 
werk of privé is, richting 
geven en in beweging 
brengen
aan welk project werk je?
Het bouwen van 
een product voor de 
kleinere tot middelgrote 
daken. Op basis van de 
opgedane kennis op de 
grote daken geloven 
we erin dat we ieder 
dak kunnen gebruiken 
om duurzame energie 
op te wekken. Het is 
nog best een uitdaging 

om zonneparken op 
kleinere daken te 
realiseren door allerlei 
soorten uitdagingen 
(aansluiting, isolatie, 
constructie etc). Maar 
het geeft een mega 
kick om dakeigenaren 
- van ondernemers, 
coöperaties tot 
investeerders - te 
kunnen helpen met 
het meedoen aan deze 
enorme uitdaging 
op gebied van 
duurzaamheid
Wat wil je bereiken?
impact maken, op korte 
en lange termijn door 
een bijdrage te leveren 
aan de mega uitdaging 
in veranderende 
energiebehoeften. 
Het is een no-brainer 
om de daken die we 
in nederland (en 
daarbuiten) beschikbaar 
hebben hiervoor in te 
zetten. Mensen mee 
nemen in de uitdaging 
die er ligt en laten zien 
dat ook zij hier impact 
op kunnen hebben, dat 
samenwerking hierin 
loont en we samen die 
uitdaging aan kunnen 
gaan
Wat is je visie voor de 
toekomst?
Dat is een hele grote 
vraag, maar ik wil de 
wereld op een goede 
manier achterlaten 
voor de generaties na 
ons. Waarbij techniek 
en technologie ons kan 
helpen, we met elkaar 
prachtige dingen kunnen 
bereiken op een leefbare 
aarde. ik vind het 
bijzonder om te zien dat 
ik in een generatie leef 
die die ommekeer gaat 
realiseren en meemaken 
en ik hoop dat dit working 
practice wordt voor de 
generaties na ons
Wat wilde je vroeger 

later worden? 
Ben altijd een kind 
van mogelijkheden 
geweest, dit varieerde 
dus van stewardess tot 
directeur en alles wat 
ertussen zat. gelukkig 
blijkt nu dat je carrière 
een route is die allerlei 
interessante wegen en 
paden kent incl een hele 
hoop mogelijkheden
Welke wijze les neem jij 
ter harte? 
Wat je erin investeert 
haal je er ook uit, geef 
altijd je volle 100%
Van wie heb je het 
meeste geleerd? 
Moeilijk te 

beantwoorden, je leert 
zoveel van anderen 
op allerlei manieren! 
ervoor openstaan is 
het belangrijkste. Over 
het laatste jaar zijn het 
vooral mijn kinderen 
geweest, als totale 
spiegel leren ze dingen 
over mij die ik iedere dag 
weer kan gebruiken
Ben jij altijd zeker van 
je zaak? 
nee, maar draagkracht 
en positieve mindset 
helpen enorm
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken? 
Weinig, met drie jonge 
kids is slaap zeer 

welkom (en soms 
zeldzaam)
Waar ben je bang voor?
niet heel veel, maar 
lange termijn: dat we nu 
niet genoeg doen  voor 
onze toekomst en die 
van onze kinderen
Wat/wie maakt jou 
boos? 
Oneerlijkheid 
Wat/wie maakt je blij? 
gezelligheid en mensen 
dicht om me heen 
bij elkaar te hebben. 
Heerlijk dat dat na 
afgelopen tijd weer kan!
Waar moet je heel erg 
om lachen? 
goeie grappen, leuke 

verhalen, gestreste 
mensen in het verkeer
Waar kun je wakker van 
liggen? 
Over van alles, eenmaal 
wakker kan ik heel goed 
malen. Om gek van te 
worden soms!
Waar ben je trots op? 
Dat ik tot nu toe mijn 
doelen altijd heb kunnen 
najagen en bereiken 
zonder de balans uit het 
oog te verliezen
Wie is jouw held?
ik heb veel helden 
op mijn route so far 
gehad - van ouders tot 
mentoren, van sterke 
vrouwen tot visuele 

‘�Sunrock�
ontzorgt�
organisaties�
in�het�hele�
traject’

‘�We�moeten�
gebruik�maken�
van�ieder�dak�
dat�er�is’

leiders - allemaal 
brachten ze wat kleur
Wat is je favoriete 
muziek? 
afhankelijk van mijn 
mood, alles!
Wat is je favoriete sport? 
skiën
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier? 
groepsdier, maar soms 
kan ik optimaal genieten 
van een middag alleen 
een boek lezen
introvert of extravert? 
extravert  

Optimist of pessimist? 
Optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner? 
Zijn geduld en 
positiviteit, hem krijg je 
niet gek
guilty pleasure? 
een goed glas wijn
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden? 
Waarschijnlijk 
over de spontane 
borrels, etentjes, 
spelletjesavonden die er 
geregeld plaatsvinden. 
The more the merrier
Welk jaargetijde is het 
fijnst? 
lente, frisse ochtenden, 
de eerste warme 
zonnestralen en langer 
wordende dagen, 
heerlijk
Welk vakantieland? 
Zuid afrika, heeft mijn 
hart gestolen
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten? 
Meer geduld
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd? 
Teamwork tussen mijn 
man en mij, in een 
tijd met 3 kids thuis 
was het meer dan 
vaak schipperen met 
calls/meetings/werk 
en ondertussen drie 
kleine kids “draaien”, 
het kunnen laveren op 
elkaar en met elkaar 
ieder dag de klus weer 
klaren van werk en gezin 
was geweldig
Wat ga je zeker nog een 
keer doen? 
Met mijn gezin veel 
mooie reizen maken. De 
herinneringen aan de 
mooie avonturen met 
elkaar blijven altijd, en 
zijn onuitwisbaar!

ook bezig met panelen op geluidswallen 
en grote carports, bijvoorbeeld bij 
Avonturenpark Hellendoorn. Op die manier 
kunnen we bijdragen aan schone energie 
op plekken waar mensen er geen last van 
hebben. Dat is dubbel winst.’ 

samen ‘Ik geloof heilig in samenwerking. 
Alleen ga je sneller, maar samen kom 
je verder. Deze energietransitie moeten 
we met elkaar doen, en we moeten 
gebruik maken van ieder dak dat er is. En 
daarnaast van alle slimme oplossingen 
die worden bedacht in dit veld. Een van 
de vele uitdagingen die we tegenkomen is 
netcongestie. Soms wordt er zoveel stroom 
opgewekt, dat deze energie niet meer 
terug geleverd kan worden aan het net. 
Daarvoor worden nu oplossingen gevonden 
in manieren om stroom voor langere tijd 
op te slaan. Dat kan alleen door samen te 
werken met dakeigenaren én innovatieve 
bedrijven in de sector. Daarnaast vormen 
we partnerships met lokale en regionale 
bedrijven die vanuit hun functie of product 
een enorm lokaal netwerk hebben en deze 
graag helpen verder te verduurzamen.
We zien nu de eerste projecten opgeleverd 
worden bij SME bedrijven. Dit zijn vaak 
partijen die ook grote daken hebben 
en de samenwerking uitbreiden naar 
hun kleinere daken. Wij gaan ver om zo 
klantgericht mogelijk te zijn, en dat werkt 
blijkbaar. Daar ben ik trots op! Dat wij onze 
expertise en slagkracht kunnen inzetten 
om samen met eigenaren, ondernemers en 
bestuurders dit mogelijk te maken, dat is 
te gek.’
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