A brand
new Everday
‘Zonder professioneel
beheer levert een
zonnestroominstallatie
vrijwel nooit op wat
aan de voorkant wordt
beloofd’
Zonnestroom heeft de toekomst. Zeker nu de gas- en
olieleveringen onder druk staan, zal de energietransitie
versnellen. Een goed moment voor Greenchoicedochter
KiesZon om Everday in de markt te zetten.
Everday is een zelfstandig solar asset managementbedrijf
gericht op het optimaliseren van het rendement van
zonnestroominstallaties.
Bas IJpelaar, Commercieel Manager Solar Asset
Management, en Frederik van Asbeck, Operationeel Manager
O&M en Asset Management, leggen uit hoe Everday bijdraagt
aan de professionalisering van de zonne-energiesector.
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‘De subsidies
lopen terug
en op steeds
meer plekken
zit het net vol’
Hoe staat het met de energietransitie in Nederland?
Bas: ‘We hebben nog een lange weg te gaan. Gas
blijft belangrijk, vooral voor de grote industrieën. Maar
het aandeel van wind- en zonnestroominstallaties
groeit. En professionaliseert. Omdat zowel de spelers
als de systemen steeds groter worden, nemen ook
de belangen toe. De warmtetransitie blijft belangrijk,
maar de focus verschuift ook naar de effecten van de
zonnestroominstallaties. Zo denken we steeds beter
na over de impact daarvan op de omgeving, natuur,
maatschappij en het energienetwerk. Hoe zorgen we
dat zonne-energie een oplossing blijft en geen probleem
wordt? Een goede reden om Everday te lanceren.
Een nieuw bedrijf, helemaal gericht op solar asset
management. Een specialist in het bewaken van het
positieve rendement van zonprojecten.’
Frederik: ‘Europees gezien is Nederland erg laat
begonnen met de energietransitie, maar de laatste
jaren maken we een goede inhaalslag, zeker ook op
het gebied van zonnestroom. Het jaarlijks bijgeplaatst
opgesteld vermogen groeit de laatste jaren exponentieel.
Daarnaast verandert de mindset - mede onder druk
van de wetgever en maatschappelijke discussies van volledig financieel rendement naar, zoals wij dat
noemen, positief rendement. Positief rendement is het
gezamenlijk optimale technische, financiële rendement
én het rendement voor mens en natuur. Het aantal
zonnestroominstallaties, het gemiddelde formaat
daarvan en de complexiteit, neemt toe. Bouwers en
ontwikkelaars hebben behoefte aan specialisten, die
op een efficiënte manier de asset managen. Daarvoor
weten ze ons steeds vaker te vinden.’
Hoe draagt Everday bij?
Bas: ‘Solar asset management is essentieel voor de
verdere energietransitie in Nederland. De zonnestroom
installaties die zijn gebouwd, vergen onderhoud als je
ze veilig en rendabel wilt kunnen blijven exploiteren.
Hoe blijft de energieopwekking maximaal en vergroten
we het positieve rendement? Zo houden we de
investeringen duurzaam. Everday kijkt daarbij naar
dat totaalplaatje; financieel, juridisch, technisch,
de veranderende omgeving en de stakeholders.
Wij gebruiken de zogenaamde YieldScan daarbij
als uitgangspunt. Dat is een 0-meting van de status
van de zonnestroominstallaties. Op basis van deze
scan kunnen we inschatten of het potentieel van de
zonnestroominstallaties volledig wordt benut en welke
verbeteringen mogelijk zijn.’
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‘We hebben op
ieder cruciaal
onderdeel
de kennis in
huis’

Frederik: ‘De toegevoegde waarde van Everday zit in
de optimalisatie van bestaande systemen, de assets.
We werken vanuit zes beloftes, die de keuze voor
zonnestroominstallaties makkelijk en aantrekkelijk
maken:
1. Vertrouwen in dat het goed zit
Met onze expertise en ervaring ontzorgen wij onze
klanten en maken hun keuzes inzichtelijk.
2. Een focus op rendement
	We denken mee over hoe het rendement op diverse
manieren geoptimaliseerd kan worden.
3. Op grote schaal
	Om zo kostenefficiënte service te kunnen bieden op
grote installaties.
4. Voor de dialoog
	Samenwerken met overheden, omwonenden,
verzekeraars en andere stakeholders om een positief
effect en draagvlak te waarborgen.
5. Voor de lange termijn
	Wij richten ons op de toekomst en zorgen ervoor dat
investeringen en installaties ‘volhoudbaar’ zijn.
6. Voor impact
	Met ons werk zorgen wij voor een positieve bijdrage
aan de energietransitie.’
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‘Nederland is erg laat
begonnen met de
energietransitie, maar
we maken nu een goede
inhaalslag’
Frederik van Asbeck
Waarom is het asset management in een nieuw
bedrijf ondergebracht?
Frederik: ‘Everday komt voort uit ruim dertien jaar
ervaring. In die tijd hebben we meer dan 300 installaties
ontwikkeld, gebouwd en in beheer genomen. Die zijn
samen goed voor meer dan één miljoen panelen met
een vermogen van 300MWp (megawatt piek). De focus
lag op het technisch onderhoud van de installaties en
het financieel administratief goed organiseren van de
assets. Door de eerdergenoemde complexiteit is een
volgende professionaliseringstap nodig, met volledige
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focus op het positieve rendement van de solar assets.
Everday heeft die focus.’
Bas: ‘En dat is een logische stap, want asset
management is een eigen specialisme. In de markt
zie je de focus ook steeds meer verschuiven, van
installatie naar exploitatie. Vanuit alle ervaring die wij
al hebben, is de ambitie geboren om ook grootschalige
zonnestroominstallaties van derden in beheer te nemen
en die optimaal te laten renderen. Dan kun je niet
onderdeel blijven van KiesZon, maar moet je je eigen
weg gaan.’
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‘Grote partijen willen
geen omkijken
hebben naar hun
zonnestroominstallaties
en besteden het beheer
graag uit’

‘Everday is een
specialist in het
bewaken van
het positieve
rendement van
zonprojecten’

Bas IJpelaar

‘In de markt
zie je de focus
steeds meer
verschuiven,
van installatie
naar
exploitatie’

Waarom zouden bedrijven hun
zonnestroominstallaties onderbrengen bij Everday?
Frederik: ‘Asset management heeft vele aspecten.
Naast de jarenlange ervaring van O&M én asset
management van eigen assets, doen we dat ook nog
eens allemaal met eigen mensen. We hebben op
ieder cruciaal onderdeel wel de kennis in huis, zoals
engineering in het veld en op kantoor, financiële
professionals, juristen en proces specialisten.’
Bas: ‘Grote partijen, zoals eigenaren van logistiek
en/of industrieel vastgoed, willen geen omkijken
hebben naar hun zonnestroominstallaties en besteden
het beheer daarvan graag uit. Voor hen zijn wij
de juiste partij, want wij bieden totale ontzorging.
Daarnaast zijn we ook een kwalitatieve, betrouwbare
onderhoudspartner voor (inter)nationale investeerders
en eigenaren van zonneparken.’
Hoe zit het met de concurrentie?
Bas: ‘Die is er ook. Soms hebben de bouwers
van zonnestroominstallaties hun eigen
onderhoudsafdelingen die het asset management
oppakken. Er zijn ook andere partijen bezig met de
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ontwikkeling van asset management, bijvoorbeeld
vanuit de hoek van de windenergie. Die stappen
in, omdat ze ook het potentieel van de zon zien. En
er zijn grote internationale spelers die in ons land
mogelijkheden zien. De vraag is of zij ook het onderhoud
in eigen beheer willen doen.’
Frederik: ‘Daarnaast spelen nog een paar andere
ontwikkelingen die de markt beïnvloeden. De subsidies
lopen terug en op steeds meer plekken zit het net ‘vol’.
Dus zelfs al heb je de ambitie het dak van je gebouw
vol te leggen met zonnepanelen, kan het zijn dat de
opgewekte energie niet verwerkt kan worden.’
Hoe zien jullie de toekomst van Everday?
Frederik: ‘Zonnig. We hebben als Everday nu 300
MWp in beheer. Ons doel is in twee, drie jaar door
te groeien naar 1.500 MWp met grote en kleinere
projecten vanaf ongeveer 0,5 megawatt. Er staat een
kwalitatief zeer goed team, we hebben een duidelijk
beeld hoe de organisatie mee moet ontwikkelen met de
groei aan verantwoordelijkheden en we zien enorm veel
mogelijkheden die we als nieuwe diensten kunnen gaan
toevoegen voor onze klanten.’
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