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Volop
vooruit
met zon
Terugblik 2019
Wat was de belangrijkste les uit 2019?
Hoe we kwaliteit
kunnen borgen en groei
kunnen begeleiden. We
zijn als KiesZon 4 keer
zo groot geworden en
daar zijn we supertrots
op. Mooi om te zien
dat onze eigen mensen
blijven en er nieuwe
mensen bijkomen.
Welk cijfer geef je 2019?
Een 8. De markt voor
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orgen over het klimaat zijn dagelijkse
kost. Maar een van de goede dingen
van een flinke crisis is dat de wal
op enig moment het schip keert.
De wereld had even tijd nodig om
wakker te worden, maar inmiddels
is het gevoel van urgentie over
klimaatverandering een feit en komen
partijen in beweging. Er is ruimte voor
optimisme!
Het eerste goede nieuws komt wat
mij betreft uit politieke hoek. Zo heeft
Minister Wiebes besloten in 2020 een extra ronde te organiseren
voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
Dat is goed nieuws voor bedrijven en instellingen die zich oriënteren
op het produceren van hernieuwbare energie. Wij zien de beslissing
van de minister als optimisme dat zich uitbetaalt. Het feit dat de
overheid meedenkt en -beweegt, geeft bedrijven het broodnodige
vertrouwen om in te zetten op duurzame energie.
Technische middelen
Naast politieke wil is er ook goed nieuws op het front van de
techniek. Er komen steeds meer mogelijkheden voor een duurzame
energievoorziening. Zo worden er grote sprongen gemaakt in de
techniek voor zonnepanelen. Dankzij slimme innovaties kunnen
we met dezelfde afmetingen steeds meer energie opwekken. Bracht
een paneel nog niet zo lang geleden 150 watt op, nu is dat ruim het
dubbele en het vermogen verschuift al hard richting de 400. In de
slipstream van zonnepanelen komen er ook nieuwe, aanvullende
diensten, zoals de tijdelijke opslag van energie die niet direct aan
het net geleverd kan worden. De techniek voor tijdelijke opslag
in batterijen is duur en staat nog in de kinderschoenen, maar er
zit absoluut beweging in. Voor de langere termijn zien we mooie
technologische innovaties met opslag in bijvoorbeeld de vorm van
waterstof. Ook de toepassingsmogelijkheden groeien. Zo komt naast
het dak ook de carport steeds meer in beeld als logische plek voor
zonnepanelen in combinatie met laadpalen.

zon en duurzaamheid
maakt mooie stappen,
en ook ons eigen bedrijf
doet dat. We hebben het
supergoed gedaan met
z’n allen. We zijn hard
gegroeid en klanten
en medewerkers zijn
tevreden. Dat is een
mooie prestatie met een
relatief klein team.
Beste zakenlunch of
diner….
Jaarlijkse diner met
onze installatieteams,

altijd een groot feest.
Waar ben je het meest
trots op?
Op onze mensen! Die
zetten iedere dag die
stap extra. We groeien
enorm, en dat kan
alleen omdat we daar
met z’n allen zo hard
aan gewerkt hebben.
Beste beurs….
PROVADA!
Professioneel en
steeds meer oog voor
duurzaamheid in de
volle breedte.

Grootste verlies….
Het niet doorgaan van
een zonneproject door
de stikstofcrisis, dat
voelt als de wereld op
zijn kop.

Vooruitblik 2020
Wat staat er op de
agenda voor 2020?
Onze duurzame
partnerships verder
uitbouwen met
opdrachtgevers,
leveranciers en
- wintergasten

Mensen centraal
En er is nog een factor die niet moet worden onderschat: de
mens! Mensen houden van uitdagingen, en investeren in mensen
zorgt dat ze hun tanden in de problemen kunnen en willen zetten
op zoek naar oplossingen. Dat zorgt ervoor dat mensen groeien
en de kwaliteit van de dienstverlening stijgt. En omdat we deze
kennis proactief delen met onze partners, denk aan netbeheerders,
opdrachtgevers en ontwikkelaars, levert dat een mooie
kruisbestuiving op. Dat merken wij dagelijks in ons eigen bedrijf. Als
ik zie wat je met een jong, enthousiast team kunt bereiken op een
maatschappelijk relevant thema, dan ben ik supertrots.
Dak als verdienmodel
Ik ben optimistisch over de mogelijkheden voor zon in Nederland.
Ondanks de recente ruis over de subsidie, heeft de politiek een
duidelijk signaal afgegeven voor commitment op duurzame
innovaties. Door slimme samenwerking en technologische
ontwikkelingen ziet de toekomst van zon er goed uit. Dat
opent perspectieven voor vastgoedeigenaren. Simpel gezegd
diende een dak tot voor kort alleen om de regen buiten te
houden, tegenwoordig is het een duurzaam verdienmodel. Een
energiecentrale die rendement genereert. Het volwassen worden van
de markt brengt zeker uitdagingen met zich mee, maar gekeken naar
de urgentie, aanstaande innovaties en de daadkracht van mensen is
het volle kracht vooruit met zonne-energie!
Erik Snijders
KiesZon

medewerkers. We
willen waarde blijven
toevoegen, de lange
termijn in zicht houden
en kwaliteit leveren.
Wat is je droom voor de
toekomst?
Voorop blijven lopen,
blijven innoveren. Denk
aan opslag, denk aan
nieuwe toepassingen
van zon, denk aan
educatie. We willen door
onze opdrachtgevers
gezien worden als de
partij voor duurzaam
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partnership. We leveren
een duurzaam product
en doen dat op een
duurzame manier.
Wat ga je anders
aanpakken…..
Meer stil staan bij onze
successen en deze
samen vieren. We lopen
nu zo hard dat we soms
nauwelijks tijd nemen
om even stil te staan bij
wat we bereiken.
Waar kijk je naar uit…..
Skiën! Een voorrecht om
met vrienden en familie

de hele dag buiten te
zijn.
Welk dak wil je nog van
zonnepanelen voorzien?
Het Binnenhof. Een
mooi symbool om dat
ook te voorzien van een
groene energie centrale.
Persoonlijk doel volgend
jaar?
Ik wil meer het goede
voorbeeld geven,
successen vieren en
de tijd nemen om te
reflecteren.

