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ENERGIE IN KRANTENKOPPEN 
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WIJ ZIJN ENEXIS GROEP  

Met onze circa 4.500 gedreven 

medewerkers werken we elke dag weer aan 

de stabiliteit en betrouwbaarheid van onze 

netten en de toekomst van onze energie.  

 

Zo stimuleren, coördineren, faciliteren en 

financieren we initiatieven en zetten onze 

kennis, kunde en kracht in om de 

energietransitie vaart te geven. 

 

Al meer dan 100 jaar bewegen wij ons 

midden in de samenleving en zorgen we 

voor een betrouwbare energievoorziening en 

diensten waarmee we het leven van mensen 

prettiger en makkelijker maken. 

 

Een maatschappelijke rol die we ook in 

tijden van snelle verandering blijven 

waarmaken. Nu en in de toekomst. 

      

FUDURA B.V. 

de partner in effectief 

energiemanagement voor 

de zakelijke markt. 

 

ENEXIS NETBEHEER B.V. 

de publieke netbeheerder 

die zorgt voor excellente 

dienstverlening en 

netwerken. 

ENPULS B.V. 

de versneller die de 

innovatieve activiteiten 

bundelt op het gebied van 

de energietransitie. 
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AMBITIEUZE DOELEN 

MISSIE 

We realiseren een duurzame energievoorziening door state of the art 

dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. 

STRATEGISCHE DOELEN 

 Netwerk en dienstverlening tijdig 

gereed voor veranderingen in de 

energiewereld 

 Betrouwbare energievoorziening 

 Excellente dienstverlening: hoge 

klanttevredenheid  en verlaging 

kosten 

 Samen met lokale partners 

Nederlandse klimaatdoelen 

realiseren 

 Innovatieve, schaalbare 

oplossingen om de energietransitie 

te versnellen. 

VERSNELLEN  

ENERGIETRANSITIE 

EXCELLENT  

NETBEHEER 
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VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE  

DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING 

 Lokaal optimale mix energiebronnen 

 Samen energieplannen opstellen 

 Hands-on projecten 

 
FLEXIBILITEIT 

Slimmer omgaan met bestaande netten 

en duurzame opwek benutten 

ENERGIEBESPARING 

 Belangrijk voor CO2-reductie   

 Stimuleren gebruik slimme meter 

 Bewustwording en aanzetten tot 

energiebesparende maatregelen 

 

DUURZAME MOBILITEIT 

 Publieke slimme laadinfrastructuur 

 Flexibiliteit ontsluiten 

 Smart charging diensten 

MET ALS DOEL NEDERLANDSE KLIMAATDOELEN REALISEREN ÉN HET NETWERK  

BETROUWBAAR EN BETAALBAAR HOUDEN  
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ENERGIETRANSITIE: DE UITDAGING IS ZEER GROOT 

 

Om de klimaatdoelen te bereiken ... 

 

En we starten NU … 

 

Moeten we DAGELIJKS 2000 woningen verduurzamen 
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ENEXIS WIL GEMEENTEN EN CORPORATIES ONDERSTEUNEN 
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Meer informatie:  - Neem contact met ons op 

    - www.enexisgroep.nl/energieplan   

 

http://www.enexisgroep.nl/energieplan
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BESTAANDE DATA DIENSTEN ENEXIS 

ENERGIE IN BEELD 

 Inzicht in energieverbruik en opwek voor gemeenten en provincies tot op postcode 6 

 Twee keer per jaar een update 

 Kaartweergave, rapportage en downloadbaar (Excel) 

  

VLEKKENPLANNING UITROL SLIMME METERS 

 Inzicht in waar de slimme meter geplaatst is of binnenkort 

wordt uitgerold op postcode 6. 

 Wekelijkse update 

 Kaartweergave en downloadbaar (Excel) 

 Wettelijke verplichting 

 

INZICHT IN ENERGIEVERBRUIK 

 Inzicht in energieverbruik voor woningbouwverenigingen 

 Rapportage in Excel of PowerPoint 

 Betaalde dienst 

 

 

 

 

http://www.energieinbeeld.nl/
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ENEXIS EN OPEN DATA 

KLEINVERBRUIKERS OPEN DATA 

 Inzicht in verbruikte energie tot op postcode 6 

 Eén per jaar update 

 Excel bestand 

 

OPEN ASSET DATA 

 De ligging van onze ondergrondse en bovengrondse assets 

 Gas en elektriciteit 

 GIS bestand (shp) 

 

www.enexis.nl/opendata  

http://www.enexis.nl/opendata
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VRAGEN 

Meer informatie? 

 

Kijk op www.enexisgroep.nl/energieplan 

 

Energie in beeld: www.energieinbeeld.nl (voor iedereen toegankelijk) 

 

Contact? 

 

Relatiemanager     Senior Relatiemanager 

Gemeenten en Woningcorporaties:  Gemeenten Energietransitie 

 

Frank Rieff     Jur Hofsteenge 

 

 

 

 

 

06 52 34 74 80 / frank.rieff@enexis.nl  06 21 26 76 27 / jur.hofsteenge@enexis.nl  

 

http://www.enexisgroep.nl/energieplan
http://www.energieinbeeld.nl/
mailto:frank.rieff@enexis.nl
mailto:jur.hofsteenge@enexis.nl


SAMEN WERKEN WE AAN EEN 

BETROUWBARE EN DUURZAME 

ENERGIEVOORZIENING 

VOOR VANDAAG ÉN VOOR DE 

TOEKOMST. 

 

 

 

 

WWW.ENEXISGROEP.NL 


