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EnTranCe 

The Energy Transition Centre 
People in Power 



• Groeiend arbeidsmarkt perspectief, perspectief voor Noord Nederland ! 

• Energie ook in procesindustrie en renovatiemarkt van groeiend belang 

• Opleidingsvraagstukken : opkomend perspectief voor ‘nieuwe ingenieur ‘ op 

gebied systeemintegratie, balanceervraagstukken en duurzame technologie 

• Op – en bijscholing vraagstukken  



Ambitie: People in Power 

 

Missie : beroepsinnovatie draagt bij aan duurzame energie transitie via 

smart energy grids. Lange termijn perspectief regio. 

 

Focus: Integratie van flexibele (duurzame) energie infrastructuren op 

meso – en microniveau : decentralisatie mogelijk maken, gebruikers zijn in 

staat in gezamenlijkheid in hun energiebehoefte te voorzien. Het 

balanceringsvraagstuk, met een nadrukkelijke rol voor gas, is daarbij een 

speerpunt. 

 

•Toegepaste onderzoeksfaciliteiten binnen   

RenQi met KEMA en TNO  

•Creëren open Innovatie omgeving  met  

bedrijfsleven en Energy Academy : EnTranCe 

•Centre of Expertise Energy op EnTranCe 



Aandachtsgebieden 
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Energietransitie Multidisciplinair 

Netintegratie 

Duurzame energie 

Energie efficiency 

Bio-energie 
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• Small Scale LNG in transport sector 

 Communication and sustainable society  

• Power and Energy Distribution 
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EnTrance RenQi 

Hanze 
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Open innovatie ! 

Proeftuin    

niet (alleen) praten maar doen ! 
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• Opschalen van 7 jaar ervaring 

• Vraag-gestuurd door bedrijven, laagdrempelig (ook voor 

MKB) 

• Publiekstoegankelijk: demonstratie en innovatie! 

• Centre of Expertise: HBO rol in maatschappelijke innovatie 

- open innovatiemodel, co-innovatie 

• Onze belofte voor de toekomst jonge mensen de 

gevraagde ‘Green Skills’ meegeven! 

 

Krachtige ondersteuning regionale overheden  
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Waarom EnTranCe ? 



• think local act global : versterking regionale infrastructuur 

• Hannover Messe: gezamenlijke presentatie 

• EUREC master in Renewable energy (MSc): consortium 

• GERG : netwerk Researchcentra EU gasindustrie 

• K4I : Innovation Summit 

• Verbinding met OLEC in Oldenburg 
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Internationale verbinding 
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Thank you 
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attention 


