
Maak kennis met 2 a Good Life 
Verbindend en faciliterend programma voor energietransitie in 

Nederland



innovatie voor energietransitie



2 a Good Life: introductie 
De komst van de zogenaamde smart cities gaat onze leefomgeving 
en de manier waarop we met energie omgaan drastisch veranderen. 
Door slimme toepassing van ICT en connectiviteit worden steden 
leefbaarder en duurzaam. De energiemarkt verandert mee, maar het 
complexe samenspel van techniek, markt, opinie, energieneutraliteit, 
politiek en economische belangen maakt het tot een complex en 
lastig te besturen transitieproces.

Om de energietransitie te faciliteren heeft VolkerWessels Telecom het 
initiatief genomen voor de oprichting van het consortium 2Agoodlife.



2 a Good Life: innovatie voor energietransitie 
2 a Good Life verbindt partijen en faciliteert innovatie voor 
energietransitie in Nederland. Het programma biedt actieve 
ondersteuning van de route naar een duurzame samenleving waarin 
energieneutraliteit uitgangspunt is, consumenten energiekeuze-
vrijheid krijgen, en huidige innovaties en ontwikkelingen op het 
gebied van energietransitie worden samengebracht en elkaar kunnen 
versterken. 



2 a Good Life: de oplossing
De oplossing is de realisatie een beheerd platform voor aggregatie, 
correlatie en validatie van sensorinformatie, verkregen uit de woning 
en de directe omgeving. Deze informatie zal worden opgeslagen in 
een beveiligde omgeving met waarborging van privacy. Naast 
bestaande producten en diensten zal ook ontwikkeling plaatsvinden 
op de nog ontbrekende schakels in het concept en gericht en direct 
toegepast onderzoek zal hiervan deel uitmaken. 



2 a Good Life: unieke samenwerking
VolkerWessels iCity, Astron, TNO, Gasunie, GasTerra, Hanze 
Hogeschool en VNO-NCW Noord hebben de uitdaging tot 
keteninnovatie geconcretiseerd in het meerjarig Programma ‘2 a 
Good Life’. Dit programma zal in fases worden gerealiseerd met 
behulp van stakeholders die hun producten, diensten, kennis en 
financiële middelen in zetten om tot realisatie van een commercieel 
schaalbaar platform te komen. 2 a Good Life is gestart in juli 2016 en 
heeft een looptijd van maximaal vier jaar. 



Ga voor meer info naar www.2agoodlife.nl

http://www.2agoodlife.nl/
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