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Publiekssamenvatting 

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) is als vereniging tegelijkertijd opgericht met de 

start van het project Kennismedewerker Geothermie, in juni 2014. Het project liep tot eind 2017 en 

is een grote stimulans geweest voor DAGO en de geothermie sector. Mede vanuit de kennis 

organisatie is parallel ook de beleidsontwikkeling vanuit DAGO gegroeid, wat tot verdere 

operationalisering en professionalisering heeft geleid.  

DAGO heeft parallel aan dit project een eigen bureau weten op te bouwen, waarmee 

kennismanagement geborgd is in zowel processen en structuren, als op inhoudelijk niveau. Vanuit 

het project is de kennisuitwisseling tussen operators gestructureerd in werkgroepen, 

themabijeenkomsten en praktijkdocumenten. Dit heeft bijgedragen aan de standaardisering, de 

uniformering en de kwaliteit. Tevens heeft het project kennismedewerker er voor gezorgd dat de 

operators een actieve rol kregen in de vraagsturing van het kennisprogramma en ontwikkeling via de 

KennisAgenda Aardwarmte.  

Eén van de belangrijkste concrete resultaten van het project is de complete opzet van eigen VG-

managementsysteem dat gebaseerd is op drie ISO-standaarden en een structurele basis biedt voor 

de ontwikkeling van alle toekomstige systemen die generiek voor de geothermie dienen te worden 

opgebouwd.  

Een ander belangrijk resultaat is zichtbaarheid en centralisatie. DAGO heeft, door de uitvoer van dit 

project, de kans gegrepen om  een centrale organisatie te ontwikkelen die het aanspreekpunt is voor 

operators en voor stakeholders vanuit de verschillende overheden.  

Het project heeft ook bijgedragen aan de opbouw van een netwerk van specialisten in de geothermie 

sector, waarbij veelvuldig contact is geweest met NOGEPA en andere olie- en gas gerelateerde 

bedrijven.  

Geothermie is geen olie- en gas en zal dat ook nooit worden. De geothermiesector is in de laatste 10 

jaar in Nederland sterk ontwikkeld en maakt een snelle professionaliteitsslag door. Veel technieken, 

kennis en ervaringen vanuit de olie- en gas worden ook gebruikt in de geothermie, maar geothermie 

kent ook wezenlijke verschillen op het vlak van hoe ze de ondergrond gebruikt en hoe de distributie 

van warmwater plaatsvindt. Vanwege deze andere toepassing en organisatie zal geothermie zich als 

een zelfstandige bedrijfstak ontwikkelen.  

De druk op de sector neemt in de laatste jaren vanuit het publieke belang toe en het is duidelijk dat 

geothermie alleen een solide toekomst heeft indien deze veilig, betrouwbaar en betaalbaar blijft 

functioneren. En daarvoor is uiteraard een transparante cultuur in de sector, inclusief de juiste 

organisatie en uitvoering nodig. Bovendien is vakmanschap, kennisontwikkeling en kennisdeling van 

essentieel belang. Even zo belangrijk is transparante communicatie; in een actieve en constructieve 

dialoog met betrokkenen en omgeving.  

Het project kennismedewerker is op verschillende manieren van grote toegevoegde waarde geweest. 

Rode draad in de jaren van het project is de zoektocht naar die elementen die bijdragen aan de 

noodzakelijke gedegen bedrijfsvoering van de operators. De aanbevelingen uit dit project dragen bij 

aan de basis voor vervolgprojecten en activiteiten binnen DAGO en de geothermie sector.  
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DAGO is in de loop van dit project ontwikkeld tot een co-operator, die streeft naar conformiteit en 

context, om met een actieve communicatie te werken aan co-creatie van betere geothermie, zodat 

deze van structurele bijdrage kan zijn als duurzame energiebron in de periode van energietransitie 

die voor ons ligt. In de aankomende jaren zal de focus voor alle betrokkenen liggen op een verdere 

opbouw van een gedegen bedrijfsvoering binnen de geothermiesector. Alle betrokkenen hebben hier 

een belang in en DAGO laat zien dat het de brugfunctie vervult die hierbij in de sector zo noodzakelijk 

is. Daarvoor heeft het DAGO bestuur, bureau en leden het vertrouwen uitgesproken om de 

resultaten van het project kennismedewerker verder uit te dragen om op die wijze de uitdagingen 

die er in de sector liggen structureel op te pakken.  
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Inleiding 

De eerste ideeën voor het Project Kennismedewerker Geothermie zijn begin 2014 tot stand 

gekomen, in een tijd waarin werd gestart met de boring van het achtste doublet van Nederland. De 

operators kwamen samen in een werkgroep binnen de Stichting Platform Geothermie (SPG), waarbij 

het bestuur van het SPG het contact met alle betrokkenen instanties en stakeholders verzorgde. Het 

Ministerie van EZ (MEZ) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaven in die tijd te kennen dat er 

grote behoefte was om rechtstreeks met de operatorsgroep te overleggen. Financiers benadrukten 

ook het belang van kennisbundeling in een eigen operators-collectief. Daarnaast was er bij de 

operators zelf steeds meer behoefte de gezamenlijke kennis onderling op een meer gestructureerde 

manier te bundelen en onderling uit te wisselen. Dit leidde tot het initiatief om het project 

kennismedewerker te formuleren, waarbij de operators ook direct de keuze namen om zich te 

organiseren binnen de eigen vereniging DAGO (Dutch Association Geothermal Operators). Met de 

oprichting van DAGO is ook het project kennismedewerker geïnitieerd in juni 2014 en is dit project 

onder leiding van DAGO uitgevoerd. 

Vanaf 2015 tot eind van 2017 hebben er veel ontwikkelingen in de geothermie plaatsgevonden, op 

vlakken als regelgeving, communicatie, techniek, kennis en ervaringen en ook beleidsmatig. In deze 

drie jaar is het opgestelde vermogen in de geothermie in Nederland ruim verdubbeld. Het project 

kennismedewerker heeft zich toegelegd op de kennisontwikkeling die daarbij hoort. De inzet van 

deze kennis is zowel voor de operators als de keten er omheen gebruikt om de geothermie verder te 

stimuleren en dat is in ruime mate mede door dit project gelukt.  

De toepassing van de ontwikkelde kennis is niet beperkt gebleven voor de operators uit 2014, maar 

ook beschikbaar voor nieuwe operators en dus indirect ook voor hun omgeving. Eind 2017 zijn 22 

bedrijven bij DAGO aangesloten en zijn 2,1 FTE werkzaam voor het eigen DAGO bureau. De 

resultaten van het project Kennismedewerker hebben een verankering binnen DAGO gekregen. 

Probleemstelling en doelstelling 

Als belangrijkste probleemstelling is gesteld dat het voor kennisopbouw zowel aan proces, structuur 

als inhoud een centraal punt ontbrak in de geothermiesector. Vanuit de operators was daar grote 

behoefte aan en daarom is het project ook gekoppeld met de betrekking van een vaste persoon. 

Operators hebben vanaf begin aangegeven data, kennis en ervaring in te brengen en te delen in dit 

project.  

De technische doelstellingen richtten zich op inhoudelijk kennismanagement: best practices in kaart 

brengen, analyseren en daarbij er voor zorgen dat niet iedere operator dezelfde leercurve moet 

doormaken met ‘de uitvinding van dezelfde wielen’. Opbouw van standaard procedures, formuleren 

van generieke onderzoeksvragen, entameren van onderzoeken hoorden daarbij, voor zowel 

bestaande als nieuwe initiatieven. Dit is via verschillende fasen en activiteiten gestructureerd en 

beschreven in de paragraaf “Definitieve fasering en belangrijkste activiteiten”.  

De energiedoelstellingen zijn geformuleerd vanuit het perspectief van beschikbaarheid, optimaal 

benutten en het voorkomen van storingen. Het doel van dit project is indirect ook groei bevorderen 

van de geothermiesector in aantallen doubletten en hoeveelheid opgewekte duurzame warmte.  

Als nevendoelstellingen zijn een verlengde levensduur van putten en een betere borging van de 

veiligheid en een betere bedrijfsvoering genoemd, te realiseren door verbeterde en geaccordeerde 
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procedures. Efficiëntie van werkzaamheden en betere en veiligere arbeidsomstandigheden zijn hier 

een resultaat van.  

 

Inpassing en voorwaarden 

Het project kennismedewerker sluit aan op eerdere generieke projecten in de geothermie, zoals de 

opbouw van het handboek geothermie en de VG-documenten (veiligheid, gezondheid en 

zorgsysteem) van 2012 - 2014.  Daarnaast heeft van 2014 tot en met 2016 synchroon aan het project 

kennismedewerker het project “industriestandaarden en best practices” gelopen, aangestuurd 

vanuit DAGO, en mede ondersteund vanuit het Programma Kas als Energiebron.  

Kennis en ervaring dienden in het project kennismedewerker te leiden tot documentatie die aansluit 

op zowel de praktijkervaringen van de operators, als wet- en regelgeving en het toezicht daarbij. De 

organisatie onderling tussen operators in een verschillende ontwikkelingsfase is, vanaf de start van 

DAGO zo ingezet dat ervaringen tussen deze fasen gedeeld en geborgd werden.  

Belangrijkste voorwaarde was de deelname van de operators over de gehele looptijd van het project. 

Tevens was het wenselijk dat de kennismedewerker over gehele looptijd inzetbaar was en 

continuering van de financiering bleef. Aan deze voorwaarden is voldaan. Hierdoor zijn mogelijke 

risico’s in uitvoering van het project niet opgetreden.   
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Materialen en methoden 

Uitvoerenden en opbouw bureau 

Zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel begon het project kennismedewerker met de selectie 

van een geschikte kandidaat. Na enkel gesprekken met operators en begeleidingscommissie is Martin 

van der Hout in opdracht van DAGO in juli 2014 gestart met de uitvoering van het project 

kennismedewerker. Vanwege zijn algemene achtergronden, ervaring op breed projectmanagement 

waaronder aardwarmtevergunningaanvragen en een breed netwerk onder de bestaande operators 

hielpen vanaf het begin in een vlotte start.  

In allerlei verbanden is vanaf het begin van project Kennismedewerker veel verbinding en 

samenwerking gezocht met alle betrokken partijen. In december 2014 is een tussentijdse evaluatie 

uitgevoerd en in goed overleg en met heldere wederzijdse intenties is deze opdracht met Martin 

gecontinueerd met als einddatum de einddatum van het project Kennismedewerker: 31 december 

2017.  

Begin 2016 is na een uitgebreid voortraject en selectie gekozen voor ACVO als uitvoerende partij 

voor de opbouw van het zorgsysteem. Daarover meer in het onderdeel van het verslag bij 

2.Standaardiseren. Gerwin Bredewout was vanuit ACVO de integraal veiligheidskundige en Henk van 

Dijk de hoger veiligheidskundige. Beiden werkten in deeltijd aan dit project tot november 2017.  

In december 2016 is naast Martin ook Dio Verbiest binnen project Kennismedewerker aangetrokken. 

Met zijn olie- en gas achtergronden op het gebied casings, koppeling en materiaalkennis vormde Dio 

vanaf zijn start direct een toegevoegde waarde op de inhoud voor de operators. Zijn praktische 

ervaringen in HSE zijn eveneens naast die van Gerwin en Henk ingezet voor een pragmatische 

vertaalslag van het zorgsysteem naar de operators.  

In juli 2017 is naast Martin en Dio ook Mara van Eck van de Sluijs gestart met werkzaamheden onder 

het project Kennismedewerker. Voor die start is zij jaren de contactpersoon geothermie bij SodM 

geweest, dus als geen ander was zij op allerlei gebied op de hoogte van de operatorsorganisatie, 

maar ook de wet- en regelgeving en de dynamiek bij alle betrokken overheden.  

Mara, Martin en Dio vormen sinds 2017 de personele invulling van het Project Kennismedewerker 

waarbij in najaar 2017 een heldere verdeling van activiteiten en deelgebieden is ontstaan. Dit gafeen 

stabiele basis voor de verankering van de resultaten van het project Kennismedewerker en de 

verdere ontwikkeling van de verenigingsorganisatie.  

In feite is het project kennismedewerker geëvalueerd tot een project met kennismedewerkers. Om 

deze rapportage consistent te houden, wordt altijd in het enkelvoud geschreven, hoewel er 

meerdere personen achter activiteiten, documenten en dergelijke betrokken zijn geweest.  

Externe specialisten en (sub)contractanten 
Naast bovengenoemde personen is een aantal specialistische activiteiten uitbesteed, via 

contractering. De toelichting hieronder is niet in de vorm van chronologie, maar op basis van 

belangrijkheid en intensiteit:  



  

Pagina 8 van 32 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

Lonneke van Bochove, Stralingsupport, is als stralingsdeskundige actief geweest voor de opbouw van 

alle kennis, documenten en trainingen op het gebied van LSA/NORM1, stralingsveiligheid en hygiëne.  

Grotendeels gebeurde dit in het project Industriestandaarden, maar na afloop van dat project zijn 

deze activiteiten in het project Kennismedewerker verder voorgezet.  

Karin Weisenborn, WL- Associates, is als specialist mijnbouwwetgeving inhoudelijk betrokken 

geweest bij analyse van het wettelijk kader voor geothermie. Vooral in 2016 en 2017 heeft het EZ 

geothermie project veel aandacht vanuit DAGO gevraagd. In 2016 heeft Karin binnen het project 

Industriestandaarden een complete analyse van het wettelijk kader van de geothermie situatie 

uitgevoerd.    

Gert Jonkers is naast Lonneke als stralingsdeskundige betrokken geweest bij de opbouw van de 

standaarden voor stralingshygiëne, maar ook voor de berekeningen en analyses die voor de 

geothermie uitgevoerd moesten worden om risico’s en maatregelen te kwantificeren, op basis van 

de laatste wetenschappelijke inzichten. Gert heeft tot 2016 bij Shell gewerkt in deze discipline en was 

daarom direct op dit onderwerp inzetbaar.  

Daarnaast is een aantal subcontractanten, soms op tijdelijke projectbasis, betrokken binnen het 

project Kennismedewerker. Deels zijn dat ook dezelfde partijen geweest als binnen het project 

Industriestandaarden: WE-P, IF-technology, Enconsol, Innovare en KWR.  

Ontwikkeling van de vereniging 

De start van DAGO en het project kennismedewerker werd door 10 geothermiebedrijven 

ondersteund. Daarbij werd begroot dat de vereniging in leden groeide en dat is ook realiteit 

geworden. Zie “Bijlage I Ledenlijst 2017” voor een overzicht van alle bedrijven die aan het eind van 

project Kennismedewerker zijn aangesloten bij de vereniging. Daarmee heeft het project 

Kennismedewerker alle geothermie projecten kunnen bereiken. 

Werkgroepen 

Gedurende de looptijd van het project kennismedewerker, door de groeiende organisatie en door 

meer leden is de behoefte naar werkgroepen steeds groter geworden. Eind 2017 bestaan er 

werkgroepen voor financiële zaken (FEGO), NORM/LSA, QHSE, ESP. In 2018 zullen er ook  

werkgroepen komen voor geologie en seismiciteit, corrosie en well en asset integrity, wet- en 

regelgeving.   

Cloud 

Het DAGO bureau werkt vanaf de start van het project Kennismedewerker in de cloud via Office 365, 

waardoor alle documenten beschermd en gebackupd worden. Alle concepten of project specifieke 

documentatie wordt daardoor goed gearchiveerd en is binnen het DAGO bureau makkelijk deelbaar.  

Sharepoint en website 

Reeds in de eerste maanden van het project Kennismedewerker  is gekozen voor de opbouw en 

inrichting van een eigen intranet, genoemd sharepoint, waarbij leden en aspirant-leden van DAGO 

(doelgroep voor het project) de beschikking over een online bibliotheek en archief kregen. Dat 

zorgde voor een aantal voordelen:  

                                                           
1 LSA/NORM low specific activity / naturally occuring radioactive material 
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- Documenten hoefden niet meer als bijlagen via mail te worden verstuurd, maar 

snelkoppelingen in agenda en mail konden worden gebruikt naar de achterliggende stukken.  

- Nieuwkomers hadden vanaf begin af aan beschikking over alle opgebouwde informatie.  

- De visitekaartjes van alle contactpersonen kwamen voor ieder ter beschikking.  

- Alle opgeslagen informatie werd gelabeld en kon eenvoudig worden opgezocht.  

- Leden konden met hun persoonlijke login concept stukken redigeren en ieder kon elkaars 

wijzingen zien.  

Een apart gedeelte van sharepoint werd ingericht om ervaringen in op te slaan, in een logboek.  

De begeleidingscommissie had van meet af aan ook de beschikking over een sharepoint account, 

behalve over de toegang tot het logboek vanwege het vertrouwelijke en projectspecifieke karakter.  

Parallel aan het project is naast sharepoint ook een publieke website www.dago.nu opgebouwd, 

waar algemene informatie van DAGO wordt gepubliceerd.  

Vergaderingen  

Zoals later wordt beschreven heeft de kennismedewerker veel vergaderingen geïnitieerd en 

bijgewoond, in diverse rollen; actief, reactief of reflecterend naar gelang het doel, de deelnemers en 

de situatie.  

Verslagen / deling documenten 

Verslagen opvolgende aan de vergaderingen zijn altijd door de kennismedewerker zelf in concept 

gemaakt en in een opvolgende vergadering definitief gemaakt, zoals algemeen gebruikelijk. Deling 

vond plaats via sharepoint of via mail indien externen waren betrokken.  

 

Werkzaamheden en werkwijzen 

In de formulering van het projectplan zijn verschillende fasen benoemd met het inzicht van 2014.  

 Fase 1: verzamelen 

 Fase 2: analyse:  

 Fase 3: communicatie 

Definitieve fasering en belangrijkste activiteiten 

In de uitvoering van het projecten bleek als snel dat de activiteiten niet scherp in deze fasen zijn te 

scheiden en bovendien beter gespecificeerd konden worden in combinatie met de belangrijkste 

hoofdactiviteiten. Dit heeft tot een andere indeling geleid dit hieronder in zes fasen is uitgewerkt:  

1. Verzamelen  

2. Standaardiseren 

3. Toetsen 

4. Uitdragen 

5. Onderzoeken  

6. Administratie  

Binnen deze fasen zijn de belangrijkste activiteiten benoemd, waarbij ook een korte toelichting is 

gegeven.  

http://www.dago.nu/
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1.Verzamelen 

1.1 Logboek bijhouden 

Binnen sharepoint is een apart gedeelte ingericht waarin individuele kennis en ervaringen van 

operators is vastgelegd en toegankelijk is voor anderen binnen DAGO. Operators bepalen daarbij zelf 

wat men deelt en de meeste informatie is niet geanonimiseerd. Hierdoor kunnen operators 

eenvoudig terugzoeken bij elkaar en vragen naar eerdere ervaringen. De kennismedewerker heeft dit 

logboek samen met een student ingericht, waarbij ervaringen ook aan metatags zijn gekoppeld. Deze 

metatags geven een label aan een ervaring, waardoor de bibliotheek gerangschikt is over 

bijvoorbeeld de verschillende mijnbouwfasen, de technische onderdelen en de belangrijkste 

technische parameters en fenomenen. Gedurende het onderdeel “ronde langs de velden” delen 

operators de ervaringen en legt de kennismedewerker deze vast in het logboek.  

1.2 Uitbesteden externe projecten 

De kennismedewerker werkt met verschillende specialisten samen. In het onderdeel “Externe 

specialisten en (sub)contractanten” worden de belangrijksten genoemd. Deze uitbesteding vindt 

steeds plaats in overleg en na goedkeuring van het bestuur en zijn gekoppeld aan offertes en 

budgetplanningen. Inhuur van externe specialisten is de benaming binnen het project 

kennismedewerker en is de post die bedoeld is voor mensen en partijen die op tijdelijke en 

projectbasis in opdracht van DAGO specialistische activiteiten uitvoerden. De kennismedewerker is 

voor hen gedurende de gehele looptijd van het project de eerste aanspreekpunt gebleven.   

1.3 Installatiegegevens completeren 

Gedurende uitvoering van verschillende deelprojecten, onder meer binnen de KennisAgenda 

Geothermie, Operapedia en Project Industriestandaarden, zijn installatiegegevens van de 

verschillende geothermiebedrijven verzameld. Deze zijn in drie jaar tijd zoveel als mogelijk in een 

database verzameld die gebruikt kan worden bij uitvoer van nieuwe onderzoeken, zodat de data niet 

steeds opnieuw moet worden verzameld.  

2.Standaardiseren 

2.1 Praktijkdocumenten 

Indien mogelijk zijn de ervaringen gebundeld in praktijkdocumenten, waarbij wel blijkt dat deze sterk 

aan verandering onderhevig zijn door voortschrijdend inzicht. Omdat de context van de praktijk 

bepaalt wat de waarde van toepassing van kennis en ervaring is, blijkt eigenlijk dat er veel 

praktijkdocumenten aanwezig zijn bij de kennismedewerker, maar ook bij de operators. Echter, 

doordat alle betrokkenen met veel projecten en activiteiten bezig zijn, wordt er structureel 

onvoldoende aandacht besteed aan het documenteren van kennis en ervaring. Dat geldt zowel voor 

de operators als voor de kennismedewerker. Het blijkt dat het management van kennis in dit project 

veel effectiever op een andere wijze loopt. Operators bellen elkaar, vaak na tussenkomst van de 

kennismedewerker, om details van ervaringen uit te wisselen. Maar het gebeurt ook dat de 

kennismedewerker in vertrouwen door operators wordt geïnformeerd met ervaringen die dan 

gebruikt kunnen worden voor algemene adviezen naar de anderen. Deze vertrouwelijke informatie 

zorgt er voor dat de kennismedewerker de brugfunctie in kennisoverdracht vormt en daardoor op 

verschillende manieren van toegevoegde waarde is in discussies en trajecten. Het zorgt er ook voor 
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dat de context van een vraagstuk door de kennismedewerker omschreven kan worden en dat is 

noodzakelijk bij de uitbesteding van onderzoek. Zie daarvoor paragraaf “5.Onderzoeken”.  

2.2 Aanstormende operators 

Een half jaar na de start van het project is de eerste vergadering georganiseerd met 

vergunninghouders die zich nog in de voorbereidingsfase van hun eerste aardwarmteproject 

bevonden. Aanstormende operators, of aanstormers, is de benaming die daarbij door DAGO wordt 

gehanteerd. Binnen DAGO is toen afgesproken dat de laatste twee bedrijven die boorden in zowel de 

groep van bestaande als van aanstormende operators deelnamen. Zo werd meer kennis en ervaring 

uitgewisseld. Het spreek voor zich dat de bespreekpunten binnen de aanstormers anders zijn dan die 

van de operators die in de productiefase zitten.  

2.3 Industriestandaarden in VG en 2.4 Standaardisatie plannen 

Zoals eerder genoemd heeft het project Industriestandaarden parallel aan het project 

Kennismedewerker gelopen. Tot aan het project kennismedewerker waren alle documenten van 

aardwarmte gevat in Handboek Geothermie deel 1 en 2. Deel 2 bevatte de beschrijving waaraan een 

VG-zorgsysteem aan diende te voldoen. DAGO heeft er in het project Kennismedewerker voor 

gekozen om een eigen geothermie systematiek voor het VG-zorgsysteem op te zetten, waarbij dus 

een grote uitbreiding van het systeem werd ontwikkeld, daarbij gebruikmakend van de bestaande 

documenten.  

DAGO VG-zorgsysteem 

Het door DAGO geïnitieerde VG-(veiligheid en gezondheid)zorgsysteem is vanaf mei 2016 tm 

november 2017 ontwikkeld met als doel een standaard te vormen voor de doelgroep. Het systeem is 

volgens een drietal ISO normeringen opgezet. 

Geothermie-operators zijn wettelijk verplicht een VG-zorgsysteem te gebruiken, waarvan de 

generieke richtlijnen zijn beschreven in het Handboek Geothermie 2014, deel 2. Binnen het project 

Kennismedewerker ontwikkelde zich in het voorjaar van 2016 de ambitie in de geothermie sector om 

te komen tot een complete standaardisering van ook de kwaliteits- ( Q ) en de milieueisen ( E ) voor 

geothermieorganisaties. Door deze standaardisatie wordt het veel eenvoudiger dezelfde  procedures 

en richtlijnen tussen de operators te delen. Hiermee wordt de basis verstevigd om de collectieve 

leercurve van de sector verder op te bouwen.  

De gebruikte systematiek volgt de High Level Structure, die op grond van ISO normeringen de 

samenhang tussen QHSE structureert. Deze structuur zal voor DAGO de basis vormen om alle 

toekomstige documenten aan elkaar te koppelen, zodat dit voor de sector uniform is en uitlegbaar 

en overdraagbaar aan stakeholders en nieuwe operators. Belangrijkste leerpunt is ook dat 

communicatie rond het zorgsysteem, dus ook implementatie en gebruik, cruciaal zijn. Eind 2017 is 

het zorgsysteem opgeleverd, maar onderhoud, verdere opbouw en gebruik door de operators 

bepalen het succes. Daarom zal de brede uitrol vanaf eind 2017 en 2018 van de eerste versie van dit 

zorgsysteem gekoppeld worden met een communicatietraject. Zie voor een schema en meer 

toelichting de “  
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Bijlage II DAGO VG-zorgsysteem en communicatie”.  

3.Toetsen 

3.1 Praktijkdocumenten toetsen 

Toetsing van de praktijkdocumenten vond op verschillende wijzen plaats. Uiteraard zijn alle 

documenten in Sharepoint verzameld, aan de hand van alle bijeenkomsten met bestuur, operators 

en aanstormende operators. Daarnaast zijn documenten ook extern getoetst, bijvoorbeeld in 

begeleidingscommissies van Kennisagenda trajecten of bij de verschillende overheden. De algemene 

conclusie is dat praktijkdocumenten in algemene zin beschrijven hoe de praktijk werkt, dus daarom 

ook zal documentatie zich blijven ontwikkelen aan de hand van voortschrijdend inzicht en 

kennisopbouw.  

3.2 Nieuwe praktijkvragen formuleren 

In de vele gesprekken die de Kennismedewerker heeft gevoerd zijn regelmatig praktijkvragen naar 

voren gekomen. Gepoogd is om deze op verschillende manieren te behandelen en te beantwoorden:  

 Intern DAGO: door verwijzing naar andere operators met dezelfde vragen en ervaring daarbij.  

 Extern DAGO consultatie: bijvoorbeeld door een adviseur te raadplegen.  

 Opzet traject KennisAgenda: deze onderzoeksvragen waren vaak groter en zijn altijd getoetst in 

de coördinatiecommissie van de KennisAgenda. Zie ook fase ” 5.Onderzoeken”.  

3.3 Netwerk uitbouwen 

De Kennismedewerker bleek ook als één aanspreekpunt voor de operators te werken en dat heeft 

ertoe geleid dat het netwerk in de gehele projectperiode enorm is uitgebreid. Er is bewust voor 

gekozen om alle contactpersonen waar DAGO mee te maken heeft ook binnen het project 

kennismedewerker via Sharepoint project te delen, waarbij verschillende categorieën aan deze 

contactpersonen zijn gehangen. Adviseurs, specialisten en toeleveranciers zijn daardoor makkelijk te 

vinden, maar omgekeerd gold ook dat zij juist DAGO benaderden in het geval zij zochten naar betere 

ingangen in de markt.  

3.4 Overleg SodM 

Vanuit het project Kennismedewerker is steeds op regelmatige basis met verschillende inspecteurs 

overleg geweest. DAGO werd daardoor al mede vanaf de start gezien als de organisatie die de 

operators vertegenwoordigde. Juist doordat de Kennismedewerker niet aan één geothermieproject 

verbonden was, werkte de generalisatie van vraagstukken en situaties beter. Daartegenover kon 

SodM door gebruik van DAGO en de kennismedewerker vanaf de start op een laagdrempelige manier 

alle operators met informatie benaderen.  

4.Uitdragen 

4.1 Operatorsoverleg 

Evenals voor de aanstormers organiseerde de Kennismedewerker ook de regelmatige bijeenkomsten 

van de operators. Activiteiten daaronder  kwamen neer op:  

 Planning en locatie 
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 Agenda, uitnodiging en stukken 

 Verslaglegging en opvolging acties  

De Kennismedewerker fungeerde daarmee indirect als algemeen aanspreekpunt van de operators, 

met inhoudelijke betrokkenheid. Om geen vervlechting te krijgen van de het project 

Kennismedewerker en algemene secretariële activiteiten, heeft DAGO in overleg met de 

begeleidingscommissie gekozen om het verenigingsgedeelte van de activiteiten van het DAGO 

Bureau buiten het project Kennismedewerker te organiseren. In de looptijd van het project is dit 

gedeelte toegenomen, mede door personele uitbreiding van het Bureau en de toename van 

diversiteit aan vraagstukken.  

4.2 Interviews 

Doordat de Kennismedewerker zich als vraagbaak ontwikkelde is er op regelmatige basis aan 

interviews meegewerkt. Dit ging vaak in samenhang met het bestuur van DAGO. Generieke 

vraagstukken over wetgeving, procedures en dergelijke zijn vanaf begin af aan door de 

Kennismedewerker toegelicht. Expliciete informatie van vraagstukken, zeker als deze zijn terug te 

leiden naar individuele projecten, zijn nooit vanuit de kennismedewerker in interviews besproken.  

4.3 Artikelen Energiek2020 

Voortgang van het project Kennismedewerker is op verschillende manieren naar buiten kenbaar 

gemaakt, waaronder ook via de Website van KasAlsEnergiebron of Energiek2020.   

4.4 Website 

De website van DAGO is parallel aan het project Kennismedewerker opgebouwd en gelanceerd. 

Hierop staan de meest relevante informatie van de vereniging op. Vanuit deze website kan ook 

worden doorgeklikt naar DAGO Sharepoint, indien de credentials beschikbaar zijn. Verder zijn de 

nieuwsberichten van KasAlsEnergiebron en andere publicatie ook op de website te vinden bij 

“Nieuws”.  

4.5 Bijeenkomsten en presentaties 

De Kennismedewerker is gedurende het project op vele bijeenkomsten geweest en op een groot 

aantal daarvan zijn presentaties in verschillende vormen gegeven.  

4.6 Bezoek startende projecten 

Startende projecten zijn nieuwe boringen en daarmee verbonden aan operators die hun eerste 

doublet boren. Deze bezoeken vielen vaak samen met de organisatie van een operatoroverleg of 

opening. De kennismedewerker heeft ook nieuwe projecten bezocht in één op één gesprekken om 

hen te enthousiasmeren voor betrokkenheid bij het netwerk van DAGO.  

5.Onderzoeken 

5.1 Onderzoekswensen en kennisagenda 

Enerzijds zijn er vanuit project Kennismedewerker zelf onderzoeken georganiseerd, vaak op kleine 

schaal zoals analyse en review van documenten. Anderzijds heeft DAGO gedurende het project 

http://www.dago.nu/
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Kennismedewerker ook input geleverd aan de KennisAgenda Aardwarmte en 

begeleidingscommissies bij verschillende onderzoeken die daarbij plaatsvonden. De 

Kennismedewerker heeft steeds deelgenomen in de coördinatiegroep van de KennisAgenda en soms 

ook in begeleidingscommissie onderzoeken en heeft daarmee een actieve rol gespeeld in actieve rol 

in kennisprogrammering en –ontwikkeling. 

6.Administratie 

6.1 Begeleidingscommissie 

De samenwerking tussen de Kennismedewerker en de begeleidingscommissie heeft zich gedurende 

het project op een natuurlijke en constructieve wijze ontwikkeld. De begeleidingscommissie heeft 

steeds alle stukken ontvangen die de kennismedewerker ook deelde met bestuur van  DAGO, 

operators en aanstormende operators. In de bijeenkomsten met de begeleidingscommissie werd 

steeds ruimte genomen om de voortgang te bespreken en werd alleen aandacht aan de inhoud 

gegevens indien er expliciete vragen speelden. De begeleidingscommissie heeft via sharepoint 

toegang tot alle  relevante documenten, behalve het logboek omdat dat individuele gegevens van 

operators bevat.   

Het bestuur van DAGO heeft de rapportageverplichting vanuit de rol als subsidiehouder al vrij snel na 

de start van het project gezamenlijk ingevuld met de kennismedewerker, wel nadat steeds de 

voorbereidende stukken en administratie met hen gedeeld en goedgekeurd was.   

De jaarstukken van de vereniging, en daarmee de projectadministratie van het project 

Kennismedewerker, zijn steeds met een accountantsverklaring vanuit BDO accountants opgesteld en 

bevestigd. De achterliggende boekhouding en administratie van het gehele project is vanuit DAGO 

uitbesteed aan de beschikbare specialisten van ECW-netwerk, waardoor gebruik van een 

boekhoudpakket, inclusief grootboekrekeningen, posten, crediteuren en debiteurenbeheer en 

dergelijke de professionaliteit van de administratie borgde.  

6.2 Bestuursoverleg DAGO (als houder van de subsidiebeschikking) 

Evenals de overleggen met operators en aanstormende operators vond stond de voortgang van het 

project ook op de agenda van het bestuur van DAGO. Waarbij de kennismedewerker de 

gespreksonderwerpen voorbereidde en acties en besluiten vastlegde. Deze overleggen waren vooral 

inhoudelijk. Formele brieven en reacties, in het kader van het project Kennismedewerker, zijn door 

de kennismedewerker altijd als voorstel aan het bestuur voorgelegd en pas na hun goedkeuring, of 

ondertekening, door de kennismedewerker verder afgewerkt.  

6.3 Gerelateerde projecten 

Gedurende de looptijd van het project zijn er enkele andere projecten operationeel geweest 

waarvoor ook subsidie werd verleend: Industriestandaarden en Operapedia. Daarnaast is op basis 

van onderzoeksvragen enkele keren een aanzet vanuit DAGO gekomen om subsidieaanvraag voor 

een specifiek onderzoekstraject uit te werken. Soms mondde dat uit in de vraagformulering voor de 

KennisAgenda. Soms ook leidde dat er toe dat DAGO meedeed, of een project ondersteunde, dat 

door een andere partij werd uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn participaties aan twee BIA’s 

(Branche Innovatie Agenda) vanuit TNO, ondersteuning van een Horizon2020 traject en 

ondersteuning van een Geothermica project via KWR. Tevens heeft DAGO een IDC Duurzame 
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Greenport via TNO ondersteund, dat zich richtte op een aantal mogelijke capaciteitsverhogende 

processen. 

6.4 Onvoorzien 

De belangrijkste onvoorziene activiteiten van de kennismedewerker bevonden zich op het gebied van 

ICT problemen en administratie van het project kennismedewerker. Andere activiteiten die hier ook 

onder vielen was het inwerken van de nieuwe kennismedewerkers, op inhoud en structuur.  Ook de 

projectadministratie behoorde hiertoe, steeds in voorbereiding van de stukken voor de 

begeleidingscommissie en projectrapportage.  

Tijdsplanning 

De tijdsplanning van het project kennismedewerker is volcontinu geweest, dus er zijn geen periodes 

in de looptijd van het project geweest waarin er geen bemensing was. Alle kennismedewerkers zijn 

ingehuurd tijdens het project, waarbij men zelf verantwoordelijk was voor het realiseren van de 

doelstellingen, zoals deze in het project geformuleerd waren.   

Het aantal bestede uren is als volgt geweest:  

Kennismedewerker 2014 2015 2016 2017 tm nov Totaal 

Begroot 878 1440 1440 1440  

Martin vd Hout 878 1471 1541 1312 5202 

Dio Verbiest 0 0 136 1468 1604 

Mara van Eck van 

der Sluijs 

0 0 0 366 366 

Gerwin Bredewout 

(QHSE-ACVO) 

0 0 662 859 1521 

Henk van Dijk  

(QHSE-ACVO)  

0 0 139 200 339 

Totaal 878 1471 2478 4205 9032 

Deze 9032 uur totaal is 74 project hoger dan de initieel begrote uren aan de kennismedewerker zelf, 

(5198 uur). Hier ligt een aantal oorzaken achter, met de volgende toelichting:   

In de eerste twee jaren van het project is onderbesteed op de posten van externe deskundigen, maar 

dat is doorgeschoven naar de laatste twee jaar. Gedurende het project bleek het van grote waarde 

om steeds met dezelfde deskundigen te werken op een aantal vlakken, maar ook de inzet van Dio en 

Mara kan deels worden gezien als inhuur van externe deskundigen, echter dan voor langere tijd. Het 

grote voordeel hierbij is continuïteit en kennisborging.  

Bovendien was de begroting van het gehele project inclusief BTW opgezet, waarbij er van uit werd 

gegaan dat DAGO geen BTW kon verrekenen met de Belastingdienst. Dat bleek wel het geval en dat 

leidde er dus toe dat DAGO de BTW kon terugvorderen. In overeenstemming met de 

begeleidingscommissie is er voor gekozen dit ‘voordeel’ in te zetten om de activiteiten en 

doelstellingen in het project te vergroten door een uitbreiding (brief 151116.0402.PT). Dat heeft 

uiteindelijk geresulteerd in het opzetten van een VG-zorgsysteem (QHSE), uitgevoerd door ACVO.  

De gemaakte uren zijn steeds gespecificeerd in de achterliggende administratie en goedgekeurd door 

het bestuur van DAGO, als subsidiebeschikkinghouder.  
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Overleg en samenwerkingsstructuur 

Formeel is het bestuur actief geweest als opdrachtgever van alle projectactiviteiten en hebben de 

opdrachtnemers hieraan invulling gegeven. Martin van der Hout heeft in overleg met het bestuur de 

activiteiten van de andere kennismedewerkers gecoördineerd en daarvan steeds verslag gedaan in 

het bestuursoverleg en in de begeleidingscommissie.  
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Resultaten  

De resultaten van dit project zijn talrijk, zowel direct als indirect. Enerzijds zijn via sharepoint alle 

rapporten en documenten vastgelegd, waardoor bestaande en nieuwe  initiatiefnemers van 

geothermie projecten vrijelijk gebruik van kunnen maken. Anderzijds zijn er veel contacten geweest 

met operators en in de keten, met veel uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring.  

In deze rapportage wordt de onderverdeling van de resultaten op proces, structuur en inhoud 

gemaakt, gebaseerd op evaluaties die de kennismedewerker aan het eind van het project heeft 

gedaan.  

Proces 

De kennismedewerker is als informatiedrager of kennismanager ontwikkeld en heeft er toe 

bijgedragen dat er allerlei verbanden processen zijn verbeterd voor kennisoverdracht.  

DAGO intern 

De operators  wisselen actief kennis met elkaar uit in de vergaderingen en daarbuiten. De 

kennismedewerker weet hen te koppelen aan elkaar bij specifieke vraagstukken en faciliteert bij 

introducties. Opbouw en gebruik van industriestandaarden zorgen voor betrokkenheid en een goed 

overzicht van de laatste inzichten. De kennismedewerker wordt in vertrouwen genomen door 

operators als men wil reflecteren over technische of strategische situaties. Onderling wordt data 

gedeeld, maar de kennismedewerker borgt de geheimhouding binnen DAGO waardoor alleen 

geaggregeerde data vanuit DAGO gedeeld wordt. De kennismedewerker en het bureau werken op 

een constructieve manier met operatorssamen vanuit verschillende specialisten. Indien er van een 

vraagstuk weinig bekend is, wordt het gezamenlijke netwerk gebruikt om deze toch te behandelen.  

DAGO keten 

De kennismedewerker wisselt actief ervaringen uit met betrokkenen buiten DAGO, zoals 

toeleveranciers, contractors, adviseurs en SPG. Afhankelijk van urgentie, onderwerp en doel wordt 

daarin informatie verstrekt binnen de vereniging, of juist een vraagstuk met een adviseur of 

toeleverancier besproken.  

DAGO en overheden 

Door de inzet van de kennismedewerker wordt het project en daardoor ook DAGO door alle 

betrokken overheden gezien als de kennisknooppunt waar de operators in vertegenwoordigd zijn. De 

overheden vinden één loket om informatie met de operators, als eindverantwoordelijkheden van 

geothermiebedrijven, te delen. Hierdoor wordt de sector ook professioneel geacht, omdat men zich 

heeft verenigd vanuit gezamenlijke belangen. Kennismanagement en delen van ervaring zijn 

daarvoor noodzakelijk om gezamenlijk te ontwikkelen op de gebieden veiligheid, betrouwbaarheid 

en betaalbaarheid.  

Het wordt gewaardeerd dat DAGO met de kennismedewerker zich ook niet afzet tegen analyses van 

bijvoorbeeld de toezichthouder, maar juist constructief reageert vanuit het oogpunt van de 

generieke belangen van de geothermie bedrijven als belangrijkste motivatie.  

DAGO en maatschappij 

De verbinding met de maatschappij op sectorniveau ligt bij het SPG, maar de leden van DAGO 

hebben op individueel niveau uiteraard zelf de contacten met omwonenden en regionale 

belangenbehartigers. Stakeholdermanagement, betere inleidingen bij vergunningsaanvragen en 
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goede Q&A’s zijn zowel voor SPG, DAGO als de individuele operator van grote waarde. Dit is één van 

de redenen waarom in 2017 een basiscommunicatie traject, via het project kennismedewerker, met 

SPG is uitgevoerd.  

Structuur 

De vorming van een operatorsvereniging met een eigen project kennismedewerker zorgde vanaf de 

start voor structuur in opbouw en overdracht van kennis en ervaring. Met de start van sharepoint is 

tevens de documenteninfrastructuur actief. Begin 2016 is een aantal domeinen vastgesteld waarin 

vanuit DAGO activiteiten zijn verdeeld. Deze domeinen sluiten aan op de onderverdeling die 

toentertijd vanuit het Ministerie van EZ werd gemaakt in voorbereiding van het EZ project 

geothermie: communicatie, zorgsysteem, juridisch, operationeel en financieel. Het spreekt voor zich 

dat activiteiten vanuit DAGO en het project binnen de verschillende domeinen vallen.  

Communicatie 

In de looptijd van het project kennismedewerker is de maatschappelijke aandacht voor geothermie 

steeds verder toegenomen, mede door de groei van het aantal doubletten en de toenemende 

aandacht voor de energietransitie. Dat heeft er toe bijgedragen dat de basiscommunicatie is opgezet 

met SPG en dat het stakeholdermanagement met grotere aandacht bij de operators wordt bedreven.  

Zorgsysteem 

Het handboek geothermie deel 2 uit 2012 en 2014 (versie 2) beschreef de noodzakelijke inhoud van 

de VG documenten. Het schortte aan het begin van het project kennismedewerker aan onderlinge 

samenhang tussen VG-documenten en alle andere benodigde documenten van geothermie 

operators. Operators hadden de behoefte een eigen DAGO systeem op te zetten en dat heeft 

geresulteerd in de opbouw van het VG-zorgsysteem gedurende het project. Eind 2017 wordt dit 

zorgsysteem als pilot door de eerste DAGO leden gebruikt om de finale versie zo compleet mogelijk 

te hebben voor een brede uitrol in de praktijk begin 2018.  

Het belangrijkste resultaat van het zorgsysteem is een uniforme indeling en documentenstructuur 

met samenhang op alle elementen van Q (kwaliteit), H (gezondheid), S (veiligheid) en E (milieu), 

gebaseerd op actuele ISO systematiek. De grote winst is daarbij gehaald door een complete 

inventarisatie van alle mogelijke risico’s en milieuaspecten2, waarbij kennis eenduidig overdraagbaar 

is. Daarbij is het zorgsysteem een uitstekende drager om aan nieuwe leden snel veel kennis over te 

dragen.  

Juridisch 

Geothermie heeft met vier wettelijke kaders te maken, waarbij hieronder achterliggende 

voorbeelden zijn gegeven:  

1. ARBO 

voorbeeld: VG documenten  

2. Mijnbouwwettelijk 

voorbeeld: opsporing en winningsvergunningen, BARMM 

                                                           
2 Het DAGO VG-zorgsysteem is in dec 2017 in pilot beschikbaar en kan op verzoek gepubliceerd en toegelicht 
worden.  
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3. WABO / Omgevingswet 

voorbeeld: bouwvergunningen pomphuis, boring, omgevingsvergunning 

4. Kernenergiewet 

Voorbeeld: LSA/NORM werkplannen en standaarden 

Gedurende de looptijd van het project zijn in alle wettelijke kaders veranderingen opgetreden of 

aangekondigd, over de periode van 2015-2020. In het eerdere genoemde EZ geothermieproject van 

2016-2017 is onderkent dat de wettelijke kaders voor Mijnbouw en Omgeving onvoldoende 

praktische uitvoerbaarheid  geeft. Dit heeft consequenties opgeleverd voor individuele operators en 

uitvoerenden bij overheden, waaronder ook de toezichthouder. Een overzicht van alle wettelijke 

vereisten van de mijnbouwwet is uitgewerkt en gedeeld via het project industriestandaarden. Tevens 

zijn deze vanuit dit project ook in het zorgsysteem opgenomen.  

Operationeel 

In operationeel opzicht is de geothermie zeer jong en kennis en ervaringen worden gedeeld op 

allerlei vlakken, zowel boven- als ondergronds en zowel technisch als organisatorisch. De ervaringen 

uit de praktijk zijn gedeeld in het logboek en voor een aantal belangrijke thema’s gebundeld zoals:  

- Recommended practice well integrity 

- Ervaringen put logs winningsfase 

- Corrosiebeheer en inhibitorgebruik 

Alle deelnames vanuit DAGO en de kennismedewerker binnen kennisagendaprojecten zijn in dit 

operationele domein vastgelegd. Denk daarbij aan onderzoeken voor testwater, 

contractmanagement, seismische risico analyses, ESP-performance etc.  

Financieel 

Inzicht in de financiële situatie bij operators is niet als doelstelling vanuit het project gedefinieerd. 

Wel wensten verschillende overheden meer inzicht in de kostprijsontwikkeling van geothermie over 

de jaren. Binnen het project is er een poging gedaan om dit inzichtelijke te krijgen op basis van 

praktijkinformatie. In de jaren 2014-2017 steeg de CAPEX voor de nieuwe geothermieprojecten, 

waarbij dat gepaard ging met toename van de capaciteiten. Een langere technische levensduur van 

de geothermie projecten was als één van de nevendoelstellingen van het project genoemd. Dit hangt 

direct samen met de gemiddelde kostprijs van een geothermie energie eenheid (€ / GJ), omdat een 

langere levensduur voor minder hoge kosten per GJ leidt. Vooral de projecten die in de jaren 2016 en 

2017 zijn opgestart hebben mede door DAGO en het project kennismedewerker een stevige 

verbetering in de installatie door kunnen voeren. Voorbeelden zijn inhibitorgebruik vanaf start 

productie en gebruik van GRE (kunststof bovenleidingen).  

Operators hebben er ook voor gekozen om een gezamenlijke studie te laten verrichten naar de 

mogelijke kosten die gepaard gaan met het afsluiten of abandonneren (decommissioning) van een 

put. Uiteindelijk zijn dit kosten waar operators mee te maken zullen hebben; zij zijn bovendien 

wettelijk verplicht om de put te abandonneren en zullen daar dus ook voldoende kapitaalkrachtig 

voor moeten zijn.   
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Organisatie 

De kennismedewerker heeft bijgedragen aan verschillende bijeenkomsten en verbanden in de 

geothermiesector. In de activiteiten buiten het project kennismedewerker heeft Martin van der Hout 

als algemeen secretaris van DAGO opgetreden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Deze 

activiteiten zijn veel meer als lobby werk te zien en waarbij het soms lastig is dit te onderscheiden 

van de activiteiten binnen project kennismedewerker. Aan een goede belangenbehartiging gaat ten 

eerste een grondige informatievoorziening vooraf, dus dan komt dat soms letterlijk neer op de eerste 

twee uur informeren en discussiëren en het laatste half uur over positionering.  

 

Inhoud 

Alle inhoudelijke voortgang van het project is binnen de vereniging steeds gedeeld in de vorm van 

DAGO updates die per week of per twee weken via mail werd rondgedeeld met daarin ook de linken 

naar achterliggende documenten op sharepoint. Deze info is altijd één op één met de 

begeleidingscommissie gedeeld.  

De begeleidingscommissie is via aparte tussentijdse notities steeds op de hoogte gebracht van 

voortgang binnen het project kennismedewerker. Vervolgens is in de bijeenkomsten van deze 

commissie waar nodig verdere inhoudelijke detaillering gegeven.  

Binnen het project kennismedewerker is er naar gestreefd steeds de generieke kennisvragen vanuit 

de praktijk van de operator te formuleren, om daarna in te brengen in de Kennisagenda geothermie 

of andere subsidieprojecten. Daaropvolgend is de kennismedewerker betrokken geweest bij een 

aantal studies vanuit de kennisagenda en in begeleidingscommissie. Tevens werd daarbij 

zorggedragen voor een goede reflectie met de leden en terugkoppeling op concepten van 

onderzoeksverslagen. Het beheer van verschillende revisies van studies en documenten is ook door 

de kennismedewerker uitgevoerd, waarbij sharepoint ook gebruikt werd om de reactie van leden te 

delen en te bundelen.  

Het VG-zorgsysteem is uiteindelijk inhoudelijk het grootste product binnen het project geworden, 

waarbij het in twee grote documenten (één Word en één Excel) tot stand is gekomen en zoals dat 

gebruikt wordt in de pilotversie van eind 2017. Deze bevatten vele honderden pagina’s aan tekst en 

tabellen en gebruik en toepassing hiervan verdient vanuit DAGO bezien altijd een stuk persoonlijke 

begeleiding. Het is geen VG-zorgsysteem dat zonder verdere uitleg overgenomen kan worden, maar 

maatwerk is en zal nodig blijven.  

 

 

 

 

  



  

Pagina 21 van 32 
Dit project / onderzoek is mede tot stand gekomen  
door de bijdrage van het ministerie van EZ,  
het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron 

 

Discussie 

Gedurende het gehele project is het inzicht voor een aantal discussiepunten ontstaan. Deze zijn 

hieronder benoemd, evenals in het hoofdstuk Resultaten  gecategoriseerd in “proces, structuur en 

inhoud”. In de vervolghoofdstukken zijn de conclusies en aanbevelingen samengevat en speciaal 

gericht op DAGO, haar bureau en de keten waarin zijn opereert. Dit om continuïteit van de resultaten 

van het project te borgen. 

Proces 

Het project kennismedewerker is gestart vanuit het doelstelling tot een structurele kennisopbouw, 

tegelijkertijd met de start van DAGO. Het primaire doel in de projectbeschrijving is “kennis en 

ervaringen te delen tussen bestaande operators, en deze beschikbaar te maken voor nieuwe 

operators”. De kennismedewerker diende daarin als centraal informatiepunt en kenniscentrum.  

Zoals uit de samenvattende resultaten is op te maken is dit doel gerealiseerd en is dat succes mede 

te danken door de inzet van de operators. Deze inzet laat zien dat er een balans moet zijn tussen de 

input van kennis en de ontvangen kennis uit het proces. Deze balans is kritisch en complex waarbij de 

kennismedewerker een modererende rol heeft.  

Diversificatie van de leden 

In de jaren van het project kennismedewerker is de diversificatie van de leden van DAGO 

toegenomen, maar ook de organisaties daarachter verschillen meer en meer. Het grootste deel van 

de leden heeft één producend doublet en daarbij geen wens om uit te breiden in meerdere 

installaties, terwijl andere leden een portfolio opbouwen met meerdere doubletten in productie en 

ontwikkeling en met een grotere organisatie met meerdere specialisten in dienst.  

Het proces om te komen tot gezamenlijke onderzoeksvragen en wensen tot documenten heeft in het 

project kennismedewerker steeds een belangrijk deel gevormd. Dit leidde er toe dat de 

kennismedewerker veel meer ook een kennismanager of organisator werd, waardoor slechts tot in 

zekere mate de inhoudelijke technische vraagstukken werden behandeld. Met de komst van Dio 

Verbiest en zijn inzet als operationeel specialist is deze inhoudelijke inhaalslag sterk toegenomen, 

mede ook door de connectie met het zorgsysteem en een aantal kennisagenda projecten.  

Bundeling  

De bundeling van gezamenlijke vragen, maar ook die van de achterliggende data en ervaringen, heeft 

gedurende het gehele project veel aandacht vanuit de kennismedewerker gekost. De motivatie voor 

de leden is er indien er directe betrokkenheid en belang bij de onderzoeken en projecten was. Als die 

er niet direct was, was het  vergaren van data voor de kennismedewerker soms een grote uitdaging. 

Binnen het project kennismedewerker is de verkregen data in een eenvoudige database verwerkt 

zodat deze ook beschikbaar is voor vervolgonderzoeken en vergelijkingen. De data blijft formeel van 

de leden en er is niet altijd een direct aanleiding voor de leden om te delen. Dit maakt het beoogde 

werk zoals beschreven in de onderzoeksopdracht lastig.  

Betrokkenheid 

In het algemeen is men betrokken bij een onderzoek indien een logisch resultaat direct te gebruiken 

valt voor de eigen situatie. Zowel operators als kennismedewerker zijn actief op vele vlakken, 

organisatorisch, strategisch en operationeel. Prioriteiten verschillen en dat kan er toe leiden dat de 
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betrokkenheid naar elkaars activiteiten verminderd, mede ook als gevolg van werkdruk in de 

breedste zin des woords.  

Verwachtingen  

Een gedeelte van de operators ontpopte gedurende het traject soms de verwachting dat de 

kennismedewerker hen op individuele vraagstukken ontzorgde, als een specialist of adviseursrol. 

Daaruit bleek dat de onderlinge verwachtingen niet altijd overeen kwamen. De rol van 

kennismedewerker was in het onderzoeksvoorstel letterlijk uitvoerend genoemd, maar zoals gezegd 

was het organiseren soms de belangrijkste activiteit en prioriteit, waarop het bundelen van de kennis 

als vanzelf volgde.  

Procesafspraken 

De kennismedewerker heeft een brugfunctie tussen operators, onderling, maar ook met 

stakeholders zoals SodM en het Ministerie van EZ. Het was steeds een uitdaging om te komen tot 

realistische afspraken, vooral met overheden. SodM is gedurende het gehele project steeds strenger 

in haar rolzuiverheid gaan voegen, wat er ook toe leidde dat men voorstellen vanuit DAGO, 

richtlijnen en standaarden, nooit heeft goedgekeurd. Het hoogst haalbare was de uitspraak: “geen 

verdere vragen”. Dat daagt altijd uit, maar geeft wel altijd een onbestemd gevoel bij DAGO, 

operators, maar ook de kennismedewerker.  

Structuur 
Het heeft in duidelijkheid veel waarde en herkenbaarheid gegeven door in vijf domeinen te werken: 

communicatie, zorgsysteem, juridisch, operationeel en financieel. Deze domeinen bevatten 

gezamenlijk alle elementen van het primaire proces van een geothermie operator, dus ook de 

belangrijkste aandachtsgebieden van DAGO en het project kennismedewerker. Het is echter een 

utopie te denken dat deze domeinen op zichzelf staan; ze zijn uiteraard onderling verbonden en dat 

verlangt een holistische aanpak.  

Context 

Deze holistische aanpak verlangt veel inzichten vanuit verschillende dimensies. Een compleet inzicht 

van de context zal altijd bepalen hoe goed de uitgangspunten zijn bij de start van een project. 

Gedurende het project kennismedewerker werd duidelijk dat de compleetheid van de context van 

onderzoeksvragen bepalend was voor de aansluiting bij de wensen van operators en stakeholders. 

Soms bleek de context van zo’n subproject onvoldoende duidelijk, terwijl de operators letterlijk 

gisteren het antwoord op een vraag nodig hadden. Ditzelfde gold ook voor de onderzoeksprojecten 

via de Kennisagenda, die vaak een aanleiding hadden in een operationele gebeurtenis of 

voortkwamen uit vragen en eisen vanuit SodM. De context aan het begin van een project is pas goed 

op te zetten indien er voldoende voorbereiding, tijd, aandacht en commitment beschikbaar was, 

vanuit verschillende betrokkenen.  

Infrastructuur aanwezig 

DAGO en de kennismedewerker hebben in de jaren van het project als de centrale spil in overdracht 

van kennis en ervaring gefungeerd, ondanks dat buitenstaanders ook eind 2017 stellen dat dit 

structureel tekort schiet in de geothermiesector. DAGO is mede als gevolg van het project 

kennismedewerker, door een eigen organisatie en eigen kennisinfrastructuur, gekend als deze spil 

door alle stakeholders in de geothermie. Sharepoint is toekomstbestendig en de open mentaliteit 

van de leden van DAGO zorgen dat deze infrastructuur toekomstbestendig ingezet blijft worden.  
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Overdraagbaarheid 

Pas als kennis overdraagbaar is naar anderen, is ze daadwerkelijk van waarde. De operators hebben 

niet als core business kennis ontwikkelen, maar veel meer het toepassen van kennis. De 

kennismedewerker heeft dat gedurende het project steeds ondervonden. Veel overdracht heeft 

plaatsgevonden buiten de documenten die zijn opgezet, in bijvoorbeeld bijeenkomsten en één op 

één gesprekken. Alle contactpersonen, die in het project kennismedewerker zijn ontmoet, zijn ook 

gedeeld binnen de groepen operators.  

De overdraagbaarheid van kennis is uiteraard niet alleen tot stand gekomen door de 

kennismedewerker en de ontwikkelde documenten en sharepoint, maar ook in de keten. De 

hechtheid in de sector is een voorbeeld voor een lerende sector, waarbij de operators  allemaal 

hetzelfde belang hebben: geothermie met een gedegen bedrijfsvoering voor lange termijn, waarbij 

het primaire proces voor allen hetzelfde is.  

Echter, overdraagbaarheid van kennis is een grote uitdaging in een jonge en innoverende sector. De 

achtergronden van de betrokkenen vanuit de operatorsorganisaties namen gedurende het gehele 

traject verder toe, door de toestroom van zowel specialisten als generalisten. Daardoor ontwikkelde 

de behoefte naar samenwerking via werkgroepen en zoals al eerder vermeld: die kan alleen via een 

voldoende grote inhoud en betrokkenheid vanuit DAGO bureau en leden tot stand komen. De tijd bij 

DAGO is daarom eind 2017 rijp voor meer werkgroepen en klankbordgroepen om verder te bouwen 

op de resultaten van het project Kennismedewerker.  

Inhoud 

In dit eindverslag wordt bewust niet ingegaan op alle inhoudelijke stukken, presentaties en 

dergelijke. De belangrijkste discussies op inhoudelijk vlak sluiten aan op eerdere verklaringen bij de 

vorige hoofdstukken (Proces en Structuur)  

Acceptatie  

Documenten en standaarden dienen breed geaccepteerd te zijn om van waard te zijn voor een ieder. 

De toezichthouder SodM is daarbij een lastige stakeholder en toetsingen door inspecteurs geven 

nooit garantie voor lange termijn. Het proces om op de inhoud overeenstemming binnen de 

vereniging van operator te krijgen verlangt ook een gedegen aanpak. Alleen dan zal er voldoende 

acceptatie op de inhoud zijn. Het gezamenlijk onderkennen van belangen, de argumentatieopbouw 

en een goed besluitvormingsproces zijn daarin noodzakelijk. Dit gaat gepaard met politiek en binnen 

het project is duidelijk geworden dat dit in samenhang gaat met de kwaliteit van de inhoud.  

Ontwikkeling 

Standaarden zullen zich altijd moeten blijven ontwikkelen, even zo als wet- en regelgeving en het 

toezicht dat daarbij gepaard gaat. In feite vormt DAGO de brug in de geothermie tussen overheden 

en bedrijfsleven, waarbij het project kennismedewerker aan het begin van de leercurve plaatsvond. 

Dit vraagt een ontwikkeling op de standaarden, die steeds nieuwe acceptatie zal moeten verkrijgen 

van alle betrokkenen. Inhoud, diepgang en invulling zullen plaatsvinden op verschillende vlakken. 

Hiervoor is voor de aankomende jaren een duidelijke prioritering gewenst, welke aansluit op het 

tijdelijke beleidskader vanuit het Ministerie van EZK, het toezichtarrangement van SodM, maar ook 

op andere vereisten, zoals bijvoorbeeld van stakeholders zoals; subsidieverstrekkers, financiers of 

verzekeraars.  
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Door de toestroom van meer specialisten in de operatorsorganisaties en bij het DAGO bureau 

ontwikkelen de documenten zich op meer detailniveau en met meer diepgang. Dit zal bijdragen in de 

meerwaarde van de standaarden voor alle betrokkenen. Het zal een uitdaging blijven om de 

verschillende niveaus, voor generalisten en specialisten, in de standaarden terug te laten komen. De 

samenhang van de wet- en regelgeving en alle onderliggende besluiten, verordeningen, 

amendementen en dergelijke verlangen constante aandacht van alle betrokkenen.  

Binnen DAGO wordt in het collectief verder gewerkt aan een overzichtelijk en overdraagbaar 

managementsysteem, met als doel de betreffende inhoud voor iedere betrokken voldoende 

duidelijkheid te structureren. Soms is het daarbij noodzakelijk dat argumentatie uitvoerig met de 

operators wordt gedeeld om voldoende betrokkenheid te houden, zodat het gerelateerde document 

op inhoudelijk voldoet en door de operators geaccepteerd wordt. Dit verlangt tijd, aandacht en 

vooral veel communicatie van alle betrokkenen.  

Dat betekent dus niet dat DAGO voor de operators per definitie netto werk uit handen neemt, maar 

veel meer als een bundeling van belangen fungeert. De kennismedewerker is eerder organisator van 

de leden en als zodanig ook dienstbaar aan het proces, waarbij secretarieel werk de kern van de 

werkzaamheden vormt.   

Perspectieven bij kennis 

Het perspectief bepaalt de waarde van kennis en door de diversificatie in de gehele geothermie 

keten blijkt dat eenduidigheid een uitdaging is. De één definieert dat geen wat hij heeft geleerd als 

kennis, terwijl de ander datzelfde als een mening ziet. In zijn algemeenheid geldt bij technische en 

wetenschappelijke processen dat één beantwoorde vraag leidt tot meerdere vervolgvragen. De 

oplossing van één probleem is soms slechts curatief en leidt tot drie andere problemen. De sector en 

haar keten is jong maar ontwikkelt zich snel. Juist doordat de verschillende perspectieven zo 

verschillen zijn communicatie en dialoog van groot belang. De vraag goed formuleren is bepalend 

voor de kwaliteit  van het antwoord.   

Succes bij de deelnemers  door inhoud 

Uiteindelijk is het succes van de deelnemers het eindresultaat van een aantal factoren, ook die van 

het werk van DAGO en het project kennismedewerker. In dat opzicht zijn er in de jaren 2014-2017 

toenemende successen bereikt, door meer operators, herkenbaarheid van de sector, implementatie 

van elkaars ervaringen en gezamenlijke ontwikkeling van standaarden. Verschillende 

overheidsorganisaties geven informeel aan dat het werk van DAGO gewaardeerd wordt en dat DAGO 

vooral op deze voet verder moet gaan. Opbouw en gebruik van standaarden zijn daarin de kern. 

Uiteraard werken die alleen als de operators deze toepassen, waardoor tastbaar aan uniformiteit en 

kwaliteit wordt gewerkt. Hier zal behoefte naar blijven en de publicatie van de Staat van de Sector 

formuleert glashelder waar de geothermie sector tenminste aan moet voldoen indien men met 

succes wil blijven bestaan.   
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Conclusies 

De resultaten in dit project hebben in allerlei opzichten geleid tot verdere professionalisering van  de 

geothermiesector. Door samenwerking in vele verbanden is de hoeveelheid kennis en de overdracht 

daarbij sterk toegenomen. Voorbeelden zijn kennisuitwisseling tussen operators en aankomend 

operators, themawerkgroepen, ontwikkelen van standaardisering waardoor gewerkt wordt aan 

uniformiteit en kwaliteit en een actieve rol in kennisprogrammering en –ontwikkeling via de 

Kennisagenda Aardwarmte. Het zorgsysteem vormt daarvan het grootste tastbare voorbeeld als 

concreet eindproduct, maar laat ook zien dat kennis en vraagstukken altijd in een context moeten 

passen om van waarde te zijn. Kennis is alleen van nut als het kan worden toegepast.  

Vanuit de resultaten en de discussie van het project kennismedewerker bestaan de volgende 

conclusies:  

Proces  

Het project kennismedewerker heeft primair tot bovengenoemde conclusies geleid, maar heeft 

bovendien gestimuleerd dat DAGO zich heeft kunnen ontwikkelen als de branchevereniging van 

geothermie operators en met een eigen bureau met kennismedewerkers. DAGO als 

branchevereniging voldoet door het project kennismedewerker daarmee dus indirect aan wensen 

van de leden en externe betrokkenen als spreekbuis, centraal loket en kenniscentrum.  

Het blijft een grote uitdaging om de juiste procesafspraken aan te gaan, intern en extern. Dit is een 

spel met vele belangen en verlangt grote politieke gevoeligheid en tact van het bureau, maar ook van 

de leden. Het project laat zien dat hiervoor de basis is gelegd en vanwege de potentie in de 

geothermie voor de verduurzaming van Nederland is de toekomstige opgave groot.  

Structuur 

Vanuit het project is er gestructureerd gebruik gemaakt van bestaande ISO standaarden en 

methodieken, ook vanuit de olie- en gassector, waardoor samenhang naar de toekomst voor 

verschillende managent onderdelen en niveaus als fundament gelegd is. Gebruik van een eigen, 

stabiele intranetomgeving zoals sharepoint is een noodzaak voor fysieke/digitale overdraagbaarheid 

van informatie 

Echter, de overdraagbaarheid heeft ook grote uitdagingen voor bureau en leden. Alleen met 

betrokkenheid van de uiteindelijke gebruikers van de industriestandaarden, de operators en leden 

van DAGO, zullen deze aansluiten bij de behoeften en bijdragen in kennis, efficiëntie en effectiviteit. 

In de organisatie van toekomstige projecten met operators is betrokkenheid van alle betrokkenen 

noodzakelijk om de opgezette structuren van verdere waarde te laten zijn.   

Inhoud 

Binnen het project is veel inhoud verzameld, gegeneraliseerd en gedeeld. Op vele vlakken vindt 

kennisopbouw en uitwisseling plaats, waardoor geothermie projecten verder verbeteren en een 

versnelling bij nieuwe projecten opvalt. De primaire processen binnen DAGO komen één op één 

overeen met die van de operators: communicatie, zorgsysteem, wet- en regelgeving, operationeel en 

financieel worden alle door activiteiten van het bureau en de leden gedekt. Het project 

kennismedewerker heeft de basis gelegd voor deze ontwikkelingen.  
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Toepasbaarheid van de kennis, maar ook van de opgestelde documenten, is een uitdaging gebleken 

binnen het project kennismedewerker. Dit zal een constante balans en afwegingen vragen. Hoofd- en 

bijzaken kunnen door allerlei externe factoren in prioriteit veranderen, maar duidelijk is wel dat alle 

operators vanuit gezamenlijke belangen veel aan elkaar hebben.  

Gedegen bedrijfsvoering  

Alle operators zijn geholpen bij een gedegen bedrijfsvoering die toekomstbestendig is. De 

randvoorwaarden zijn intern en extern en vergelijkbaar tussen de operators. Denk hierbij aan het 

voldoen aan wet- en regelgeving, een goede balans met de omgeving, maar ook het voldoen aan 

continuïteit en het realiseren van een rendabele businesscase voor de lange termijn. DAGO kan 

hierbij de randvoorwaarden bundelen en op generiek niveau uitwerken, waarop vervolgens de leden 

specifiek voor hun individuele situatie deze verder uitwerken. In hoofdlijnen zijn de 

randvoorwaarden als volgt:  

Zekerheid 

Duurzame energie via warm water blijven leveren aan warmte-afnemers, met de juiste 

beschikbaarheid, temperatuur en hoeveelheden.  

Veiligheid  

De installatie voldoet en blijft voldoen aan de eisen voor veiligheid van mens en milieu, zowel 

maatschappelijk als bedrijfsmatig.  

Betrouwbaarheid 

De geothermie installatie functioneert zoals gepland en voor de gehele levenscyclus van het 

geothermieveld worden realistische mogelijkheden gebruikt om duurzame energie met 

geothermie te produceren.  

Betaalbaarheid 

De kosten van de geothermie installatie en bedrijfsvoering passen en blijven passen binnen 

het financieel ontwerp en de operationele kaders.  

Conformiteit 

De geothermie installatie voldoet en blijft voldoen aan de vergunningseisen.  

Deze gedegen bedrijfsvoering is de rode draad in de activiteiten van DAGO en haar leden voor de 

aankomende jaren. Op realistische basis is het gewenst een Integraal Management Systeem voor 

geothermie bedrijven op te zetten, waarin alle noodzakelijke onderdelen in geadresseerd zijn en 

mogelijk uitgewerkt op sector niveau. Een voorbeeld van deze structuur is te vinden in “Bijlage III 

Integraal Management Systemen”.  

Vooruitblik 

DAGO heeft een goede start gemaakt, mede door de uitvoer van het project kennismedewerker. 

Continuering en intensivering van de activiteiten vanuit het project kennismedewerker zijn voor alle 

betrokken van belang. De volgende aanbevelingen zijn als korte samenvattende motivatie bedoeld 

voor de aankomende jaren:  
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Aanbevelingen voor DAGO:  

 Organiseer samen met leden werkgroepen, waardoor ook specialisten beter van 

toegevoegde waarde zijn; 

 Draag zorg voor een levende geothermie community en betrek elkaar, direct of via het DAGO 

bureau. Wees actief en wacht niet af; niemand is helderziende;  

 Gebruik de brugfunctie die DAGO heeft en het voordeel om vanuit de vereniging belangen te 

behartigen die breder gaan dan individuele situaties; 

 Als kennisprojecten via Kennisagenda of andere trajecten worden uitbesteed dan is een 

goede aansturing met betrokkenheid vanuit de sector belangrijk. Dit kost tijd en aandacht, 

maar blijft noodzakelijk. De verhouding interne activiteiten en externe delegatie van het 

budget en tijd moet daarom in balans blijven. Denk niet dat een project goed loopt als het is 

uitbesteed. DAGO en haar leden zijn onderdeel van het proces en dus hebben ze zelf een 

belangrijke invloed op (de continuïteit van) het eindresultaat; 

 Belangenbehartiging gaat alleen indien ook de belangen van de ander meegenomen worden. 

Hiervoor moet worden samengewerkt op allerlei fronten. Beschouw elkaar als medestanders 

en heb het over de overeenkomsten, niet over de verschillen. De verschillen vallen eerder op 

en zijn daardoor eerder onderwerp van gesprek. Echter, de overeenkomsten leggen het 

fundament voor de samenwerking en die leidt uiteindelijk tot opvolging van de belangen van 

de verschillende betrokkenen. Meer co-creatie binnen de geothermie gaat zo ook beter 

lukken; 

 Belangen hangen samen met de context. Besteed tijd aan voorbereiding en goede, 

beschrijvende inleidingen van toekomstige plannen; 

 Er ligt een hele hoge druk op prestatie, kwaliteit en organisatie in de geothermie sector. Dit 

geldt voor de individuele projecten en voor de belangenvereniging DAGO. Meer langlopende 

projecten als Kennismedewerker of Industriestandaarden, ondersteund vanuit 

subsidieregelingen, blijven in de toekomst nodig om de professionalisering van de sector 

vorm te geven.  

voor de organisaties van Kas Als Energiebron, KennisAgenda Aardwarmte 

De publiek private samenwerking tussen LTO Glaskracht NL en het Ministerie van Economische 

Zaken, directie Agro en Natuur (zoals genoemd tussen 2000 en 2017) hebben bijgedragen in de 

financiering van dit project, maar hebben ook de KennisAgenda Aardwarmte gefinancierd van 2015 

tm 2017.  De belangrijkste aanbeveling voor alle toekomstige kennisprojecten en subsidies is  

allereerst te komen tot een breedgedragen organisatie en regierol met daarbij een duidelijke 

prioritering van de voorwaarden en structuur van alle betrokkenen. Deze moeten op elkaar 

aansluiten om de kloof tussen beleid en praktijk, wet en uitvoering, vrager en bieder te overbruggen. 

Projecten dienen een duidelijke relatie te hebben met de stand en ontwikkeling van de sector en 

aansluiten bij de (operationele) vraagstukken die bij het ontwikkelen en beheer van geothermie 

projecten naar voren komen  Bijlage III Integraal Management Systemen geeft een mogelijk indruk 

en onderverdeling, waarbij het VG-zorgsysteem van DAGO al reeds in de steigers staat..  

voor beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders:  

De geothermiesector in Nederland is 10 jaar oud en groeit en leert exponentieel. Vergelijk de sector 

met leergierige studenten. Studenten hebben duidelijke kaders nodig, mogelijk streng maar 

rechtvaardig en rechtlijnig. Aansluiting bij de denkwereld van een student verlangt empathie en 
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geduld. Ondersteuning, motivatie en stimulering zijn noodzakelijk en de volledige omgeving draagt 

bij in het snelle ontwikkelingsproces. Als de geothermiestudent nadenkt komt hij/zij tot het besef dat 

via de beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders er vele kansen geboden worden. De student 

doet een compleet nieuwe opleiding waarbij de lesstof nog niet volledig is uitgewerkt, terwijl er toch 

steeds weer een nieuw tentamen wacht. Betere uitwerking van de lesstof zorgt er voor dat de 

projecten tijdig met goed gevolg afgerond worden en het risico op ‘witte vlekken’ en tijdsverlies 

wordt geminimaliseerd.   
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Woord van dank 

de betrokkenen binnen het project kennismedewerker hebben verschillende rollen en hebben allen 

bijgedragen aan een goede en gewenste uitvoer:  

De begeleidingscommissie 

Jolanda Mourits namens het Ministerie van EZ directie agro, Piet Broekharst namens LTO glaskracht 

NL en zijn voorganger Gaby Duijndam, Frank Schoof namens Stichting Platform Geothermie, Radboud 

Vorage namens Greenhouse Geopower Koekoekspolder: allen dank voor hun inzet en betrokkenheid 

in de totstandkoming en uitvoering van dit project. Jullie rol is gedurende het project geëvolueerd: 

van toetsend en sturend naar coachend en reflecterend.  

DAGO leden en de vertegenwoordiging binnen het bestuur  

De leden hebben door een project specifieke bijdrage circa 55% van het totale project gefinancierd 

en bovendien vanaf het begin af aan het vertrouwen aan de begeleidingscommissie en de 

kennismedewerkers gegeven. Vragen, wensen, suggesties, maar ook stellingen, meningen, gevoelens 

en verwachtingen zijn over en weer gegaan. Mondig als dat iedereen is, zal het ook noodzakelijk zijn 

zo samen te werken.  

Externe betrokkenen 

Contractors, adviseurs, overheidsvertegenwoordigers en overige betrokkenen maken allen deel uit 

van de geothermie keten. Formele en informele ontmoetingen, zakelijke en persoonlijke gesprekken 

en complexe problemen en creatieve oplossingen hebben elkaar soms in hoog tempo opgevolgd. 

Dank voor deze open houding en reflecties op vele vlakken.  

Kennismedewerkers 

Dio Verbiest, operationeel specialist: van heel veel waarde voor een realistische, nuchtere 

samenvatting. En onverzettelijk om het bij het plan te houden. Toekomstige plannen zullen des te 

meer alleen maar beter worden met jouw pragmatische blik.  

Mara van Eck van der Sluijs, geothermie specialist van het eerste uur op zowel communicatie, beleid 

en toezicht, die zich letterlijk in verschillende rollen weet te verplaatsen. Fantastisch hoe je de stap 

naar DAGO vanuit SodM met zoveel gedrevenheid durfde te nemen.  

Martin van der Hout; kennismedewerker van het eerste uur… en schrijver van dit rapport met wat 

verschillende rollen: 

Als persoon: dank voor jullie vertrouwen in alles wat we gezamenlijk wisten te bereiken 

Als kennismedewerker:  dank voor de mogelijkheid die me geboden werd om dit project te trekken 

Als collega: dat we nog lang collega’s blijven en gezamenlijk veel bereiken voor de geothermie sector, 

voor DAGO en haar leden en mogen bijdragen in de ontwikkeling van de gehele geothermie keten.  

Als secretaris-generaal: vertrouwen in de toekomst!  
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Bijlage I Ledenlijst 2017 
DAGO Operator Adres 

 
Postcode Plaats Contactpersonen 

lid A + G Van den Bosch I Petuniaweg 28 2665 NK Bleiswijk Gebr. v/d Bosch (Rik en Bart) 

lid Ammerlaan TGI Nootdorpseweg 15 2641 BK Pijnacker Leon Ammerlaan 

lid Greenhouse Geo Power 

KKP 

Hartogsweg 6 8271 PE IJsselmuiden Radboud Vorage 

lid Haagse Aardwarmte 

Leyweg 

p.a. Minervum 7181 4817 ZN Breda Saskia Hagedoorn 

secretaris Duijvestijn Tomaten Overgauwseweg 46a 2641 NG Pijnacker Ad van Adrichem 

penningmeester Green Well Westland Van Ockenburglaan 25 2675 SB Honselersdijk Ted  Zwinkels 

lid Wijnen Square Crops Vinkenpeelweg 10 5971 NJ Grubbenvorst Pieter Wijnen 

voorzitter ECW I Agriport 109 1775 TA Middenmeer Robert Kielstra 

lid Floricultura 

Aardwarmteproject 

Cieweg 13 1969 MS Heemskerk Wart van Zonneveld 

lid Geothermie de Lier Zijtwende 28 2678 LJ de Lier Aad de Bruijn / Paul van Steekelenburg 

lid Aardwarmte Vierpolders Tuindersweg 5 3237 MB Vierpolders Saskia Hagedoorn / Paul Grootscholten 

lid Californië Lipzig Gielen Nieuw Erf 8 5971 PL Grubbenvorst Lodewijk Burghout 

lid Aardwarmte Vogelaer Wateringseweg  46 2685 ST Poeldijk Henry Janssen 

lid Nature's heat Hooghe beer 16 2295 MX Kwintsheul Paul van Schie 

lid Warmtebedrijf 

Bergschenhoek 

Weg en Land  2 2661 DB Bergschenhoek Ewald Pelser 

lid Geo Power Oudcamp Herenwerf 55 3155 DK Maasland Patrick Dekker 

lid ECW Netwerk Agriport 109 1775 TA Middenmeer Robert Kielstra 

lid Trias Westland Nieuweweg 1 2685 AP Poeldijk Marco van Soerland 

lid Visser & Smit Hanab Postbus 305 3350 AH Papendrecht Kees van der Zalm 

aspirant-lid Warmtestad Groningen Postbus 24 9700 AA Groningen Sander Visser / Robert te Gussinklo Ohman 

aspirant-lid Aardwarmte Comb. 

Luttelgeest 

Oosterringweg  26 8315 PT Luttelgeest Bram Bernhard 

aspirant-lid Duurzaam Voorne Schrijversdijk 2 3232 LM Brielle Jan Varekamp 

aspirant-lid DDH Energy Dokkum Postbus 200 9100 AE Dokkum Coen Verboom / Jan Haaksma 
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Bijlage II DAGO VG-zorgsysteem en communicatie 

 

Onderstaande piramide geeft een indruk van de gelaagdheid binnen het VG-zorgsysteem, zoals dat in 

project kennismedewerker is opgezet vanuit de `High Level Structure`.  
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Bijlage III Integraal Management Systemen 

 

Onderstaand structuur geeft een indruk van de opzet van een Integraal Management Systeem met 

de bijbehorende gelaagdheid, belanghebbenden en operators.  
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