
Bijeenkomst Soester Ondernemers Verduurzamen – 5 oktober 2021 
Locatie: van Dorresteijn Cultuurtechniek 
 
Deelnemers op de netwerk-markt 
  
Soester Energie (Energiecoöperatie) 
Wek duurzame stroom op samen met Soester Energie! Heb je een groot dak, maar nog geen 
zonnepanelen erop? De Soester Energiecoöperatie legt je dak vol met zonnepanelen zodat lokale 
duurzame stroom beschikbaar komt voor bewoners van Soest. Door samen te werken, wekken we 
onze eigen lokale energie op. 
Aanspreekpunt: Jessica Doorn  
Website: www.soesterenergie.nl     
 
KostenCheck met energiebeheer 
KostenCheck is intermediair voor bedrijven en adviseert over inkoopstrategie gas en elektra en 
organiseert collectieve inkoop. Tevens doen wij factuurcontrole zoals verlagen gecontracteerde 
vermogen en teruggave energiebelasting. 
Aanspreekpunt: Arjan Luijben 
Website: www.kostencheck.nl   
 
Het energieconvenant Soest (Programma Energietransitie Soest) 
34 ondernemers uit Soest hebben het convenant al ondertekend. Zij werken aan het verlagen van 
hun energierekening (energiebesparing, duurzame opwek en duurzame mobiliteit). BMO (Bas de 
Haas) begeleidt en adviseert deze bedrijven.  Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Soest 
(Johan Simon) 
Aanspreekpunten: Bas de Haas en Johan Simon 
Websites: www.zakelijksoest.nl/energietransitie en www.soest.nl/energietransitie/ondernemers   
 
Klimaatroute is een adviesbureau gespecialiseerd in advies met betrekking tot het verduurzamen 
van de gebouwde omgeving. Eén van onze adviseurs loopt samen met de eigenaar, beheerder of 
medewerker het pand door en stelt op basis van zijn/haar bevindingen een 
energiebesparingsrapport op.  
Aanspreekpunt: Jeroen van Unen & Evelijn Weert 
Website: www.klimaatroute.nl   
 
De Soester Zakenkring is een netwerk voor ondernemers in Soest en Soesterberg. Wij beogen 
leden op een ontspannen manier middels activiteiten met elkaar in contact te brengen. Tevens 
werken wij samen met gemeente en BMO op bijvoorbeeld dossier duurzaamheid. 
Aanspreekpunt: Judith de Pagter e.a. leden van het dagelijks bestuur 
Website: www.zakelijksoest.nl   
 
YellowBee (LEDverlichting o.a.) ontzorgt de klant bij led investeringen en 
gebouw/verlichtingsautomatiseren. Wij leveren maatwerk oplossingen die passen bij het gebouw 
van de klant. Zoeken altijd naar de beste prijs prestatie verhouding. Of wel na de laagste 
investering en de snelste terugverdien tijd. Dit doen we veelal met Europese leveranciers. 
Daarnaast zijn wij de specialist om bestaande armaturen om te bouwen naar ledverlichting. Dit is 
op dit moment een hot item daar de bestaande armaturen gehandhaafd kunnen blijven, wat weer 
grondstoffen bespaart. Dit doen we voor gewonen maar ook voor noodverlichting. 
Aanspreekpunt: Toon Stappers 
Website: www.yellow-bee.nl  
 
De RUD is de regionale uitvoeringsdienst.  
De gemeente Soest heeft een aantal handhavingstaken bij deze dienst ondergebracht. Zoals: 
Melding RVO E-loket link en wanneer je moet melden, WM controles en energie en WM energie 
controles. 
Aanspreekpunt: Jesper Oudshoorn 
Website: www.rudutrecht.nl   
  



 
De coöperatieve Rabobank levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke 
energietransitie: van investeren in duurzame energieprojecten, het helpen van bedrijven bij het 
overstappen op hernieuwbare energiebronnen tot het adviseren van klanten over energiereductie 
in hun woning en bedrijf. Met onze branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten 
ondersteunen we coöperatieve energieoplossingen die goed zijn voor onze klanten, de 
maatschappij en de planeet. 
Aanspreekpunt: Tanja Hartman 
Website: www.rabobank.nl/lokale-bank/amersfoort-eemland   
 
EVIAX 
Leveren en installeren van zonnepanelen inclusief advisering en aanvragen subsidie. 
Aanspreekpunt: Mike Lubbersen 
Website: www.eviax.nl   
 
DENG solar   
Leveren en installeren van zonnepanelen inclusief advisering en aanvragen subsidie. 
Aanspreekpunten: Theo Mostert  
Website: www.dengsolar.com  
 
Bouwadvies den Kaat/ Energiezuinig soest 
Advisering rond verduurzaming, onderhoud en verbouw inclusief projectiebegeleiding. Coördinator 
Bedrijven Alliantie Energiezuinig Soest. 
AanspreekpuntL Evert ten Kate 
Website: www.energiezuinigsoest.nl   
 
    

   
   


