
Deelname initiatief Dutch Power 

Door Technolution bv wordt deelgenomen aan het initiatief van de Stichting 

Dutch Power. Stichting Dutch Power is hét netwerk voor het ontwikkelen van 

strategieën en ideeën. Een succesvolle impuls voor het energie professionalisme 

in Nederland. Technolution is actief betrokken bij deze stichting. Zo hosten wij 

netwerkbijeenkomsten, zijn wij actief in het bestuur en geven wij presentaties in 

bijeenkomsten.  

Over Dutch Power 

Dutch Power verbindt met succes ondernemende partijen in de energiesector. Samen komen zij tot 

kennisdeling en technologische innovatie. Dutch Power is daar hét platform voor. 

Stichting Dutch Power is hét netwerk voor het ontwikkelen van strategieën en ideeën. Een 

succesvolle impuls voor het energieprofessionalisme in Nederland. Groot en omvangrijk. 

Missie/Visie 

Dutch Power werkt met enthousiasme aan: 

• het bevorderen en promoten van het energietechniekvak binnen het bedrijfsleven en de 

onderwijswereld 

• het bieden van een platform voor discussie, kennisuitwisseling en praktijkervaring 

• succesvolle technologische innovatie in de energiesector door het stimuleren van 

ontmoeten en verbinden 

Website: 

https://www.dutchpower.net/ 

Vooruitblik 

Ook in 2020 staat er weer een mooi programma met technisch inhoudelijke bijeenkomsten. Voor de 
eerste bijeenkomst in januari hebben zich alweer ruim 100 deelnemers geregistreerd. Verder 
onderzoeken we een mogelijke deelname aan de EUW in Milaan (27-29 oktober). Is jouw bedrijf 
geïnteresseerd? Laat het ons weten. 
 
Jaarprogramma: 

• 16 januari Onze spanningskwaliteit in de praktijk | samenwerking partner CIGRE C4 &TU 

Eindhoven 

• 11 februari Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuur beheerders | 

samenwerking met TU Delft 

• 24 maart Internationalisering | samenwerking met partners T&D Europe & Fedet 

• 14 mei Balanceren met 350 energieleveranciers ‘wie zit er aan de knoppen?’ 

datum volgt Samenwerking met partner Groene Netten 

• 3 september Energie-corporaties 

• 6 oktober Elektrisch vervoer 

• 12 november Systeemintegratie | samenwerking met partner TKI (Topsector Energie) 

https://www.dutchpower.net/


Regelmatig plaatsen we aanvullende informatie op de website en ontvang je uitnodigingen voor de 
bijeenkomsten. Reserveer nu alvast de data in je agenda. We zien je graag bij al onze bijeenkomsten 
waar kennisdelen en netwerken altijd centraal staan. 
 

 


