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“Wist jij dat er 750.000 mensen in ons 
land leven, die te weinig geld hebben 
om hun energierekening te betalen?”

LUDO ANSEMS VAN 
STROOMVERSNELLERS.NU  

B R E N G T  M E N S E N  I N  B E W E G I N G  V O O R  M E E R  G R O E N E 
S T R O O M  É N  S O C I A L E  H U L P

Met sportactiviteiten sponsorgeld ophalen, daar nieuwe zonnepanelen van kopen en 
van de opbrengst via de Energiebank hulp aan gezinnen bieden die hun stroomre-
kening even niet kunnen betalen. Zie hier de even simpele als effectieve manier van 
Stroomversnellers om bij te dragen aan een betere en duurzamere wereld. 

Stroomversnellers.nu is een initiatief van 
Ludo Ansems, MT-lid van softwaretestbe-
drijf InQuisitive en gedreven mens waar het 

gaat om maatschappelijk betrokken ondernemen 
en dingen beter doen voor een duurzamer leven: 
‘Stroomversnellers brengt mensen in beweging,’ 
licht Ansems toe. ‘Door te fietsen, te zwemmen, 
hard te lopen of te wandelen halen deelnemers 
sponsorgeld op, dat wij geheel investeren in nieu-
we opwek van groene energie. Met dat ingebrach-
te geld kopen we extra nieuwe zonnepanelen in bij 
een energiecoöperatie of een zonnepanelenveld. 
De opbrengst van ‘onze’ panelen komt vervolgens 
via Energiebank Nederland terecht bij de mensen, 
die even geen geld hebben om hun energierekening 
te betalen. Zo kunnen ze op adem komen en met 
hulp van de energie coaches van Stichting Energie-
bank hun energiezaakjes weer op orde brengen. 
Deze coaches maken huishoudens niet alleen be-
wust van hun energieverbruik, ze geven ook tips om 
energie te besparen én ze zoeken lokale mogelijk-
heden om de energierekening verder naar beneden 
te brengen. Alles met het doel om mensen te hel-
pen hun energierekening blijvend te verlagen en ze 
energie-sterker te maken. Wist jij dat er 750.000 
mensen in ons land leven, die te weinig geld hebben 

om hun energierekening te betalen? Onvoorstel-
baar toch? En dat is het mooie van die Energiebank, 
zij wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar 
houden voor iedereen. Met Stroomversnellers.nu 
dragen we daar graag aan bij, want wij willen naar 
een duurzamere maatschappij: groener, schoner 
en betrokken. Daarnaast weet ik zo goed als zeker 
dat de huishoudens die nu geholpen worden met 
hun energierekening, zodra het kan zelf later ook 
een Stroomversneller worden. Zo versterkt de actie 
zichzelf.’
 
CONTINUE STROOM 
GROENE ENERGIE
Stroomversnellers.nu is in 2018 van start gegaan 
en heeft tot nu voor 17.000 euro sponsorgeld zon-
nepanelen kunnen plaatsen op een groot energie-
park in Zutphen. Dit park wordt beheerd door lokale 
energiecoöperatie ZutphenEnergie, die de opge-
wekte groene stroom ook levert. ‘Onze investering 
levert de komende 15 jaar voor 45.000 euro aan 
energiehulp door de Energiebank’, aldus Ansems. 
‘Daarom hebben we ook gekozen voor investeren 
in panelen op een zonnepark en samenwerken met 
de Energiebank. Nu helpen we meerdere mensen 
met energie, want zodra het ene huishouden weer 
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op de been is, kan een ander geholpen worden en 
zo zorgen we dus voor een continue stroom groene 
energie. Dat is precies wat we willen als Stroom-

versnellers: groene stroom opwekken én mensen 
helpen om zo in meerdere dimensies een mooiere 
wereld te realiseren.’

NOG EEN LANGE WEG TE GAAN
Het is vanuit deze visie dat Ludo Ansems met 
Stroomsversnellers.nu ook wil aansluiten bij de 
SDG-pilot van Global Goals Monitor. Ook hij wil  
samen op weg naar een duurzame wereld, maar 
realiseert zich tegelijkertijd dat dát niet zonder slag 
of stoot gaat. ‘In het huidige systeem is de energie-
sector flink dichtgetimmerd. Er gelden allerlei voor-
waarden en als je daar niet aan voldoet, dan mag 
je niet meedoen. TSN Groen in Houten bijvoorbeeld 
heeft dit jaar een enorm zonnepark boven op het 
dak van het bedrijfspand laten installeren. TSN wil-
de de opbrengst van 1000 m2 zonnepanelen via ons 
beschikbaar stellen aan de Energiebank Nederland, 
maar dat bleek niet mogelijk. Wij zijn géén energie-
leverancier en omdat de ingeschakelde energiecoö-
peratie géén eigenaar van de panelen is, kunnen we 
dus ook géén groene stroom van TSN bij de mensen 
krijgen die het hard nodig hebben. Er is dus nog een 
lange weg te gaan.’  ■

“Zodra het ene 
huishouden weer op 
de been is, kan een 
ander geholpen worden 
en zo zorgen we voor 
een continue stroom 
van hulp dankzij 
opbrengsten uit groene 
energie”

“We kunnen 
géén groene 
stroom van 
TSN bij de 
mensen krijgen 
die het hard 
nodig hebben”

RECYCLING ZONNEPANELEN
Met de groei van het aantal zonnepanelen op daken, groeit ook de vraag wat er straks aan het eind van 
hun levensduur mee moet gebeuren. In 2050 zal namelijk zo’n 10 van de mondiale stroom elektronisch 
afval bestaan uit afgedankte zonnepanelen, zo verwacht het Internationaal Agentschap voor hernieuw-
bare energie (IRENA). 

Inmiddels kunnen oude zonnepanelen weliswaar voor 90% gerecycled worden, maar daarbij lukt het vol-
gens deskundigen niet of onvoldoende om aantal schaarse en waardevolle grondstoffen zoals silicium 
en zilver terug te winnen. Daarnaast zou er bij de productie veel meer aandacht moeten komen voor 
de keten en de voetafdruk. Iets, wat zeker actueel is geworden nu een Amerikaanse onderzoeksgroep  
recentelijk heeft vastgesteld dat Oeigoerse dwangarbeiders worden ingezet voor de winning van silicium 
in China. Daarnaast zou het gebruik van giftige chemicaliën moeten verminderen en moet een verant-
woord recyclingsysteem ontwikkeld worden om mens en milieu te beschermen.

Een nieuw Nederlands consortium zet overigens momenteel alles op alles om in de provincie Flevo-
land een fabriek voor de reclycing van zonnepanelen van de grond te krijgen. Daarbij zal samengewerkt 
worden met collectieve inzamelaar en innovator Weee Nederland, onderzoeksinstituut TNO en sociaal 
werkbedrijf Concern voor Werk [bron: Solar Magazine e.a.]

http://www.globalgoalsmonitor.nl
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VAN ZON NAAR GEZOND
Het dak van de logistieke dienstverlener TSN Groen is sinds februari van 
dit jaar veranderd in een heus zonnepark. Op een oppervlakte van 8000 m2 
staan in totaal 3200 PV zonnepanelen, die met behulp van 10 omvormers 
zorgen voor 1 miljoen kWh groene stroom.  Dat levert onder andere een 
besparing op van zo’n 475 ton CO2 per jaar. TSN gebruikt het merendeel 
van de groene stroom zelf voor de reguliere distributie rondom Utrecht. De 
opbrengst van 1000 m2 zonnepark gaat rechtstreeks naar goede doelen in vestigingsplaats Houten. 
TSN werkt hiervoor nauw samen met !mpact Houten, het platform en projectbureau voor duurzaam 
ondernemen: ‘Omdat de eerste opzet om stroom via Energiebank Nederland beschikbaar te stellen, 
vastliep, hebben we samen met TSN Groen gezocht naar een andere oplossing’, aldus Wilko Kistemaker, 
projectmanager bij !mpact Houten. ‘En dat heeft geresulteerd in het fonds Van Zon naar Gezond: de 
waarde van 1000m2 groene stroom zet TSN Groen om in cheques voor mensen met een kleine beurs. De 
uitgifte van deze cheques loopt via de Voedselbank en de ontvangers kunnen met deze cheques gewoon 
boodschappen doen bij de lokale ondernemers. De enige voorwaarde die we stellen is dat de cheques 
gebruikt worden voor gezonde inkopen, zoals groenten, vlees, kaas en brood.’

Het nieuwe fonds is volgens Kistemaker een win-win situatie voor iedereen: 
•   inwoners die het ’t hardst nodig hebben, krijgen een steuntje in de rug; 
•   lokale ondernemers krijgen omzet uit de cheques;
•   TSN Groen geeft invulling aan een Maatschappelijk Verantwoord doel.

Kistemaker: ‘Nu we dit ontwikkeld hebben, gaan we andere zonnedak-eigenaren ook uitnodigen om 
mee te doen aan het fonds Van Zon naar Gezond, zodat het duurzaam verder kan groeien.’

Het dak van TSN Groen in Houten biedt plaats aan 3200 zonnepanelen


