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Workshop ‘De Aardgasvrije Wijk- Businessmodellen van de toekomst’ 
 
Nederland gaat van het aardgas af. Om dit te realiseren organiseert Cleantech Regio Development 
een serie workshops met de naam ‘De Aardgasvrije Wijk’. In deze workshops onderzoeken we diverse 
problemen en oplossingen in het veld.  
 
We organiseren drie samenhangende workshops per locatie. In de eerste workshop oriënteren 
we ons op de opgave, in de tweede ontwikkelen we diverse businessmodellen, en in de 
derde organiseren we de samenwerking. 
 
1 Workshop Ontdekken 
In deze workshop lichten wij de opgave naar een aardgasvrije wijk toe en onderzoeken wij de 
specifieke mogelijkheden van een wijk. Vervolgens brainstormen we aan de hand van de Pain&Gain 
Matrix om te kijken waar de pijnpunten en de opbrengst voor de bewoners liggen. In gesprek met de 
stakeholders bespreken we hoe we de pijnpunten kunnen verlichten en de opbrengsten kunnen 
vergroten. Gezamenlijk bepalen we dan de waardepropositie: een gedragen oplossing voor 
alle partijen. 
 
2 Workshop Ontwikkelen 
In deze workshop ontwikkelen we businesscases op basis van de bevindingen en 
de waardepropositie van de eerste workshop. Daarvoor gebruiken we het Business Model 
Canvas. De bedoeling is om een multimodaal businessmodel te ontwerpen waarin meerdere partijen 
samen ondernemen (halen en brengen). Daarnaast onderzoeken we of nieuwe vormen van 
energiefinanciering en – exploitatie mogelijk zijn en of de businesscase circulair kan worden gemaakt. 
Vervolgens kijken we of de gekozen oplossing als service op de markt kan worden gebracht. In deze 
workshop zullen verschillende teams verschillende cases ontwikkelen en aan elkaar presenteren.  
 
3 Workshop Organiseren 
In deze workshop worden de resultaten en inzichten uit de eerste twee workshops geëvalueerd en de 
businesscases beoordeeld op hun haalbaarheid. Vervolgens gaan de deelnemers aan de 
slag met de vraag: hoe we de businesscase concreet kunnen maken. Hoe realiseren we het plan, 
welke randvoorwaarden zijn er en hoe behouden we de kracht van het concept? 
Hopelijk kunnen de stakeholders hun intenties uitspreken en nadere afspraken maken. Zo geven we 
het werken aan een aardgasvrije toekomst samen vorm. 
 
Meer informatie? 
Voor informatie en deelname kunt u contact opnemen met Hans Bilsen, 
hansbilsen@cleantechregio.nl en tel 06-2606 4989. 
 
Data eerste workshops ‘De Aardgasvrije Wijk’ 

 Apeldoorn, Wijk De Maten, Dinsdag 18 sept. 9.30-12.30, 
workshop locatie Het Ondernemershuis, Vlijtseweg 144 

 Zutphen, Wijk Noordveen, Donderdag 20 sept. 9.30-12.30, 
workshop locatie CTC Zutphen, Pakhuis Noorderhavenstraat 49 

 Deventer, Wijk Deventer Noord, Vrijdag 21 sept. 9.30-12.30, 

workshop locatie De Gasfabriek, Zutphenseweg 6b 

 


