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HRsolar group is een oer-Nederlandse onderneming die 
al bijna 20 jaar tot de innovatieve koplopers behoort van 
energiesystemen in Nederland. Jeroen Prinsen, business 
development manager, is er van overtuigd dat met hun 
producten de slag naar gasloos voor iedereen sneller 
gemaakt kan worden. 
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Hrsolar 
verbindt zon 
met innovatieve 
technologie
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Het gerenommeerde Nederlandse bedrijf in het 
Westland werd opgericht door Ronald van der Ende. 
Een visionair en techneut. Met de merken HRsolar 
voor duurzame zonneboilers en Qsilence voor next 
generation PVT panelen, maakt het bedrijf gasloos 
bereikbaar voor alle woningen: van nieuwbouw tot 
huurwoning. Eenvoud in installatietechniek, comfort, 
de hoogst haalbare energetisch rendementen en 
maximale CO2 reductie, is de leidraad van het 
bedrijf bij het ontwikkelen van energiesystemen. 
‘We hebben warmteoplossingen voor nieuwbouw 

tot monumenten’, zegt de development manager 
Prinsen trots.

inspirerende, open bedrijfscultuur
Met een relatief kleine groep van 25 werknemers, 

verzet de HRsolar group veel werk. Prinsen: ‘We 
hebben forse groeiambities, maar willen onze 
open, inspirerende cultuur behouden.’ Hij was 
verrast door de fijne bedrijfscultuur toen hij bij het 
bedrijf kwam werken.  ‘We hebben een informele 
structuur met korte lijnen. Iedereen kan bij het 

management binnenlopen. We gaan goed met 
elkaar om en kunnen onze verbeter en innovatie 
ideeën makkelijk delen.’ Dat stimuleert het bedrijf 
zelfs. Twee maal per jaar, tijdens de ‘verbeterweek’ 
vormen zich kleine groepjes met medewerkers van 
diverse afdelingen die met elkaar brainstormen over 
verbeteringen. En die ook meteen uitvoeren. ‘Dat 
kan gaan over iets in het interieur tot verbeteringen 
in computerprogramma’s. Leuk, leerzaam en 
efficiënt. Voor onszelf en voor onze klanten’, merkt 
Prinsen op.

Voor iedereen bereikbaar
De kernwaarden van het Westlandse bedrijf zijn 

innovatie, lef, samenwerken en eenvoud. Prinsen: 
‘Op die manier zijn onze producten voor iedereen 
financieel bereikbaar. De energietransitie is al 
kostbaar genoeg. Wij willen die kosten terugbrengen 
door vergaand geautomatiseerd te produceren en 
de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat 
scheelt in arbeidskosten. Dat was onze drijfveer 
van alle innovaties, die we samen met betrokken 
installateurs de afgelopen jaren ontwikkelden. We 
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Naam: 
Jeroen Prinsen
Bedrijf: 
HRsolar group
Werkt als: 
business development 
manager
Vooral bezig met: 
Duurzaam handelen, 
met de klant als 
uitgangspunt. 
Inhoudelijk en 
consultatief mijn 
relaties uitdagen 
om de transitie naar 
verduurzaming te 
ontwikkelen en écht 
impact te maken 
geeft mij energie en 
voldoening. Partners, 

leveren een positieve bijdrage aan de energietransitie 
en maken het makkelijker voor eindgebruikers om 
daaraan deel te nemen.’

next generation 
Veel energiesystemen nemen veel ruimte in 

beslag en zijn luidruchtig. Niet geschikt dus voor 
kleinere en oudere woningen. ‘Daar hebben we een 
oplossing voor gevonden. Onder de naam Qsilence 
introduceerden we een nieuw ontwikkeld product: 
een energiesysteem met next generation Qpanel PVT 
panelen, die zowel warmte als stroom opwekken 
door gebruik te maken van de omgevingswarmte 
in de lucht.’ Aan de panelen zijn een compacte, 
geluidsarme Qbooster water/water warmtepomp met 
daaronder een boiler voor warm water gekoppeld. 
De PVT panelen zijn full black zonnepanelen 
met daaronder onzichtbaar weggewerkt, de 
warmtewisselaars. ‘Hiermee creëren we een stil 
energiedak als bron van warm water, verwarming en 
in de zomer verkoeling’, zegt Prinsen. De installatie 
is super stil, dankzij geluiddempende gerecyclede 
matrassen. 

Voor alle nieuwbouw
Het Qsilence PVT systeem is het stille alternatief 

voor de lucht/water warmtepomp met buiten-
unit. Voor de warmtepomp zijn ook geen kostbare 
grondboringen nodig. ‘Geen buiten-unit dus 
geen geluidsoverlast en een compacte installatie 
waardoor het zeer geschikt is voor kleinere ruimtes. 
Én het systeem heeft praktisch geen onderhoud 
nodig, de Total Cost of Ownership is daarmee zeer 
laag. Hiermee kunnen we op grote schaal en op 
korte termijn voldoen aan de ambities van minister 
De Jonge en een relatief goedkope en betrouwbare 
oplossing bieden voor zeer diverse woningen.’ Het 
Qsilence product is uitstekend te gebruiken bij 
nieuwbouwprojecten, zowel bij grondgebonden 
woningen als bij gestapelde appartementsgebouwen.

Duurzame zonneboilers
De oorspronkelijke corebusiness, het produceren 

en leveren van hoogwaardige en duurzame 
zonneboilers van HRsolar, staat ook niet stil. 
‘Hiermee zijn we ooit begonnen’, vertelt Prinsen. 
‘Het is nog steeds een groot onderdeel van ons 
bedrijf. Onze duurzame zonneboilers kunnen 
zowel met traditionele CV ketels als in combinatie 
met warmtepompen samenwerken en zorgen 

‘een stil energiedak als bron 
van warm water, verwarming 
en verkoeling’

klanten en collega’s 
stimuleer ik om samen 
de juiste keuzes 
te maken om de 
optimale waarde van 
de energietransitie 
vorm te geven. Dat is de 
uitdaging die ik elke dag 
met veel plezier aan ga! 
Wil bereiken:
Meewerken aan 
de ‘scale-up’ van 
Qsilence als relevant 
en toonaangevend 
merk voor de best 
renderende en stille 
PVT warmtepomp 
systemen
Over tien jaar:
Nog steeds met 
veel plezier werken 
aan, en terugkijken 
op, de onstuimige 
ontwikkeling 
van Qsilence als 
toonaangevend merk
Het kantoormoment 
van de dag:
Het klinkt gek maar 
het kantoor verlaten 
op weg naar een 
klantrelatie. Daar 
gebeurt het! 
En terugkomen is 
natuurlijk ook weer 
heel fijn 
Leukste collega: 
Ze zijn me allemaal 
even lief en belangrijk 
en als totaal een hele 
toffe club mensen om 
mee samen te werken
Buiten de deur naar:
Nieuwe klanten én uit 
eten in Rotterdam, 
mijn stad 
Een deal met/over:
Qsilence PVT 
warmtepompsysteem 
in steeds 
grootschaligere 
nieuwbouw en 
renovatieprojecten 
toepassen, ook met 
nieuwe partner in 
België
De stand van het land:
Vermoeiend en 
geïrriteerd en continue 

in crisisstand. Maar 
dat is alleen het geval 
als je te veel nieuws 
volgt. De meeste 
mensen zijn gewoon 
leuk en aardig en 
willen voorruit
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling:
De gevolgen van 
afsluiten gaskraan 
Rusland  
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Ja, ook weer de rol van 
Putin’s oorlog en de 
effecten op Europa
Uitkijken naar:
De mooie momenten 
wanneer opdrachten 
gesloten worden en 
samen met collega’s 
en relaties het succes 
vieren
Zorgen voor/over:
Mentale gezondheid 
jongeren en hun 
toekomstperspectief. 
Ook toenemende 
polarisatie en 
verdeeldheid
Niet vergeten:
Mijn telefoon
Onmisbaar:
Mijn telefoon
Belangrijkste persoon/
personen:
Mijn vriendin en 2 
dochters
Weggeven:
Bij verhuizing half 
jaar geleden heel veel 
huisraad naar 2e kans 
winkel gebracht
Aanvaarden:
Ouder worden
Veranderen:
Accepteren dat je 
soms moet wachten en 
niet alles zo snel gaat 
als je wilt
Durven:
Doen!
Goede voornemens:
Maak ik nooit
Nooit meer doen:
Onnodig kwaad 

voor tot 60% volledig fossielvrij en comfortabel 
douchen over het jaar heen.’ De geavanceerde Nero 
zonnecollectoren op het dak vangen (zon)licht op 
en verwarmen de vloeistof die wordt rondgepompt 
in het systeem. De warmte wordt afgegeven aan het 
water in het voorraadvat, dat als accu dient. 

Geautomatiseerd, duurzaam en flexibel
HRsolar heeft eigen fabriekshallen in Maasdijk 

en de Lier, waar de volledige productie wordt 
verzorgd. ‘We willen niet afhankelijk zijn van 
leveranties uit China. Onze halffabricaten komen 
uit Europa en Nederland. Zo houden we het ook 
duurzamer, minder footprint. Ons productieproces 
is grotendeels geautomatiseerd en zo veel mogelijk 
gestandaardiseerd. Maar flexibel genoeg om met 
de ontwikkelingen in de markt mee te bewegen.’ 
Het bedrijf heeft alle producten teruggebracht 
naar de basis. ‘We gebruiken minder kwetsbare 
materialen, maar ook minder materialen. Daardoor 
gaat er weinig stuk. Onze producten kunnen zonder 
problemen wel 25 á 30 jaar mee. Heel duurzaam. Het 
is plug en play, buiten geen draaiende onderdelen, 
materialen die recyclebaar zijn zoals aluminium, 
koper en rvs en heel compact. Zo maken we betere 
producten tegen lagere kosten. ’

aan energie hangt een prijskaartje
Jeroen Prinsen ziet een mooie toekomst 

voor HRsolar group en energiestransformerend 
Nederland tegemoet. ‘We moeten heel anders naar 
onze energietransitie kijken. We waren natuurlijk 
heel erg verwend met ons eigen, relatief goedkope, 
gas. Nu pas realiseert iedereen zich dat aan energie 
een prijskaartje hangt. En op dit moment een 
behoorlijk hoge prijs. Maar energie is in onze huidige 
maatschappij cruciaal. En hoewel het Qsilence 
PVT systeem in aanschaf nog iets duurder is dan 
een lucht/water warmtepomp, levert het veel meer 
rendement en heeft het minder onderhoud nodig. 
Het installatiegemak is mooi meegenomen en visueel 
ziet het er ook strak uit, maar vooral de prestaties 
maakt iedereen blij. Deze next generation propositie 
is ideaal voor het wisselvallige Nederlandse 
weer. Met zon, wind en regen behalen we een 
gemiddeld jaarrendement van 500%. Hiermee 
wil de HRsolar group elk Nederlands huishouden 
fossielvrije, comfortabele en toekomstbestendige 
energievoorzieningen bieden.’ 

worden op zaken waar 
je geen invloed op hebt
Vrije tijd:
Wandelen, elke avond 
uurtje, padellen sinds 
kort, kokkerellen 
en wining dining en 
lachen met vrienden
Lijstjes 2022
Boeken: 
Totaal (Marcel van 
Roosmalen)
Sapiens (Yuval Noah 
Harari)
PODcASTS/RTV 
PROGRAMMA’S:
Podcasts:
Weer een Dag 
Amerika Podcast
Zelfspotcast
Jortcast
Onze man in Deventer
Etenstijd
TV:
Slimste Mens, kijkt 
met hele fam.
Radio:
BNR (alleen in de auto 
door de week)
cultuurhoogtepunten: 
Bezoek van musea 
Bezoek van New York 
en New England US
Sportmomenten: 
Sport kijken doe ik 
zelden
Zelf padellen / 
tennissen
Zeilen
Songs:
Hangt helemaal van 
moment af. Zeer brede 
muzieksmaak 
Maar altijd goed: Red 
Hot chili Peppers
Favoriete 
vakantieplekken:
Italië, Spanje, 
Peloponnesos, 
Nederland op het 
water
Hebbedingen:
Urban Bastard Large 
(kamado) met Pizza 
steen

‘we 
waren erg 
verwend 
met ons 
eigen gas’


