
DE WARMTEVERSNELLERS
voor de gebouwde omgeving



Wat is de opgave?
Nederland staat voor een zeer uitdagende opgave: 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen 
moeten vóór 2050 van het aardgas af. Voor wethouders en gemeentelijke organisaties is 
deze opgave nieuw en complex. Het is een ingewikkeld samenwerkingsvraagstuk, waarbij 
veel partijen, zoals woningcorporaties en warmtebedrijven, met verschillende rollen en 
belangen samen de oplossing kunnen vormen. Echter, met de standaard manier van 
werken en de bijbehorende snelheid gaan we de ambities voor 2050 niet halen. 



Wat is er nodig?
Er is een versnelling nodig als we deze opgave op tijd willen realiseren. Daarbij is 
het van belang dat betrokken organisaties op dit dossier worden ontzorgd, door 
middel van inhoudelijke expertise en kunde (bijv. op gebied van techniek, financiën, 
governance, ruimtelijke ontwikkeling en juridische zaken), maar ook worden 
opgeleid om klaar te zijn voor de toekomst. Eveneens moet de samenwerking 
tussen relevante partijen gestimuleerd en gefaciliteerd worden, waarbij bewoners 
een belangrijke stem moeten krijgen in deze samenwerkingsprocessen.



Waarom Berenschot?
Berenschot is dé partij die u kan helpen met deze opgave. Wij hebben:
 • een adaptieve, op maatwerk gerichte aanpak die aansluit bij de specifieke context van uw gemeente
 • een unieke combinatie van ervaren procesadviseurs en inhoudelijke warmte-experts
 • veel ervaring met bestuurlijke besluitvormings- en dealmakingsprocessen
 • een onconventionele manier van werken, die de benodigde 

versnelling in uw gemeente teweeg kan brengen 

Kortom: wij zijn de warmteversnellers!



Concrete resultaten
Berenschot is toonaangevend met haar ervaring en geboekte resultaten in de warmtetransitie.  
Van samenwerkings- en governancevraagstukken tot financiële en juridische vraagstukken. 
Door deze ervaring kunnen wij een groot aantal concrete diensten aanbieden, zoals 
uitvoeringsprogramma warmtetransitie, transparante & gebruiksvriendelijke businesscase 
en dealmaking: van intentie tot handtekening. In de praktijk zien wij dat er een groot 
verschil bestaat in de context waarin gemeenten en hun partners opereren en waar zij 
op dit moment staat bij het realiseren van hun opgave. Standaardproducten hebben 
hier vaak geen passend antwoord op. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek 
over wat er op dit moment bij u speelt om te komen tot een maatoplossing.



Wilt u meer weten of heeft u een 
specifieke vraag? Neem dan contact 
op met een van onze adviseurs:

Pieterjan van der Hulst
Senior Managing Consultant
06 - 13 00 06 15
p.vanderhulst@berenschot.nl

Christiaan Hoetz
Senior consultant
06 - 13 72 66 56
c.hoetz@berenschot.nl

Josse van Sleeuwen
Consultant
06 - 15 62 47 61
j.vansleeuwen@berenschot.nl
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