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Goed advies is goud waard 
  
In 2012 ben ik in de zonne-energiebranche overgestapt van een functie in de 
verkoop naar activiteiten op het gebied van het vakbekwaam informeren en 
het geven van ter zake kundig advies aan particulieren en ondernemers. 
  
De voornaamste reden was de plotselinge wildgroei aan verkooppunten van 
zonnepanelen en de beperkt aanwezige kennis op het gebied van zonne-
energie waar ik tegenaan liep bij aanbieders van zonnepanelen. 
  
In een wekelijks blog informeerde ik de lezer over zonne-energie gerelateerde 
ontwikkelingen in zowel binnen- en buitenland. Het blog werd goed gelezen en kreeg 
lovende kritieken uit de markt. Daarom besloot ik op enig moment een betaalde dienst 
aan het blog toe te voegen. Geïnteresseerden stuurden mij één of meerdere offertes, die 
zij hadden ontvangen van verschillende aanbieders en ik maakte vervolgens een 
onafhankelijke screening en koppelde dat terug in een advies-document. Zo zette ik mijn 
kennis en ervaring om in waardevolle en bruikbare adviezen waarmee men vervolgens 
een weloverwogen beslissing kon nemen. In het verlengde hiervan heb ik de handige 
zonne-energiegids “Op Zonnekracht Vooruit” geschreven. 
  
Die overstap kon ik maken omdat ik in de jaren daarvoor bij verschillende 
ondernemingen voldoende kennis en ervaring op had gedaan. 
Zo sjouwde ik de ene dag zonneboilers naar veel te krappe zoldertjes en rolde ik de 
andere dag de rolmaat uit op het dak van een boerenschuur om de exacte maat te weten 
te komen voor de calculatie van enkele honderden zonnepanelen ten behoeve van het 
opwekken van elektriciteit voor de melkmachines. 
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Dit opinieartikel is geschreven door Arjan Eikelenboom.  

Eindredactie door Paul Landsbergen. 

Arjan heeft, door zijn brede maatschappelijke en zakelijke 
ervaring, zijn kennis in verschillende marktgebieden en zijn 
uitgebreide (inter-) nationale netwerk, een manier van observeren 
en analyseren ontwikkeld waarmee hij snel en efficiënt, gebruik 
makend van zijn creatieve eigenschappen, mogelijkheden en 
oplossingen waarneemt.  
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Nog vaker zat ik aan tafel met directieleden van ondernemingen die interesse hadden in 
de toepassing van duurzame energie voor hun bedrijf. Ook heb ik honderden bezoeken 
in de avonduren afgelegd in alle uithoeken van het land bij particulieren die interesse 
hadden in zonnepanelen en/of een zonneboiler. Buiten de enorme - niet zo duurzame - 
afstanden die ik moest rijden heb ik goede en mooie herinneringen aan alle 
inventarisatie- en vervolggesprekken. Veel mensen en bedrijven heb ik kunnen helpen bij 
het maken van weloverwogen duurzame beslissingen. 

  

" Want ja, honderdduizend euro of meer verdienen en besparen, 
om maar een reëel voorbeeld te noemen, met zonne-energie is 

natuurlijk niet verkeerd. Nu geniet ik met volle teugen bij het zien 
of horen van de verbazing van onze klanten. " 

In 2014 is het idee geboren om met mijn kennis en ervaring nog intensiever aan de slag 
te gaan zodat ook ondernemers en overheden geholpen kunnen worden. 
De trigger voor dit idee was het groeiende aantal ondernemers en beleidsmakers die ik 
tegenkwam en die als het ware aan de zijlijn van de duurzame ontwikkelingen in 
Nederland stonden zodat het speelveld voornamelijk werd bevolkt door particulieren. 
  
Waar ik ook kwam, het beeld dat collectief bij de Nederlandse ondernemer heerste was 
dat een duurzame investering in het bedrijf een slechte investering zou zijn. Dat vond ik 
vreemd want ik wist heel goed dat investeren in verduurzaming juist veel financiële 
voordelen voor ondernemers kan opleveren. 
  
Wanneer ik een gesprek met een ondernemer had gevoerd, ging ik met de vergaarde 
informatie aan het rekenen en kwam ik meer dan eens met verrassende resultaten. Vaak 
bleek niet alleen dat een investering, veelal in zonnepanelen, snel terug zou zijn 
verdiend, maar dat ik ook de 'onzichtbare krenten' uit de pap wist te vissen waardoor aan 
het eind van de berekening er zelfs een fiks bedrag extra voor de ondernemer uit kwam 
rollen. Aan het begin was ik zelf ook erg verbaasd over de enorme bedragen die je als 
ondernemer kunt verdienen en besparen door te investeren in verduurzaming. Want ja, 
honderdduizend euro of meer verdienen en besparen, om maar een reëel voorbeeld te 
noemen, met zonne-energie is natuurlijk niet verkeerd. Nu geniet ik met volle teugen bij 
het zien of horen van de verbazing van onze klanten. 
  
Om het idee dat in 2014 ontstond concreet handen en voeten te geven ben ik daarover in 
gesprek gegaan met Paul Landsbergen die ik inmiddels had leren kennen. 
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Wij zagen al snel de toegevoegde waarde van elkaar en besloten om onze uiteenlopende 
maar elkaar goed aanvullende krachten te bundelen. Paul een goede daadkrachtige 
organisatieadviseur met een kop vol kennis en ervaring en ik, Arjan, een vat vol gouden 
ideeën, analyses, conclusies met ervaring in vooral de commerciële sfeer. 
  
Met Paul heb ik aan de vooravond van de geboorte van Zon in Bedrijf, in enkele 
maanden tijd, flink wat potten zwarte koffie soldaat gemaakt. We waren het uiteindelijk 
roerend met elkaar eens. Wij kunnen Nederlandse ondernemers, beleidsmakers en 
particulieren voorzien van uitstekende en waardevolle adviezen waarmee zij vervolgens, 
wanneer zij de adviezen correct opvolgen, veel, heel veel geld kunnen verdienen. 
  
Onze uitdaging is om onze waardevolle adviezen duidelijk en inzichtelijk te krijgen voor 
onze toekomstige klanten. Wij maken onafhankelijke advies-rapportages omdat we niet 
de indruk willen wekken dat we voor een bepaald product of bedrijf aan het werk zijn. Als 
wij in de analysefase struikelblokken tegenkomen die de implementatie van zonne-
energie in het bedrijf minder interessant zou kunnen maken, dan zullen wij dat glashelder 
communiceren zodat de klant niet onnodig kosten maakt. 
  
Mede dankzij onze onafhankelijkheid hebben wij in de maanden dat we vanaf oktober 
2014 operationeel zijn een groot netwerk aan betrouwbare specialisten opgebouwd 
waarmee onze klanten vervolgens met de advies-rapportages om tafel kunnen gaan 
zitten voor de uitvoering. 
  
Daartoe zijn onze klanten natuurlijk niet verplicht, maar wij merken dat ons advies, ook 
voor wat betreft de uitvoering, zeer op prijs wordt gesteld. Daarbij komt dat sommige 
partijen de kosten, die zijn gemaakt voor het door ons geschreven advies-rapport, in 
mindering brengen in hun offertes. 
  

Een goed advies is inderdaad goud waard. 
  
Ik ben er van overtuigd dat wij er met de waardevolle haalbaarheidsrapportages van Zon 
in Bedrijf een bijdrage aan leveren om de Nederlandse zonne-energiemarkt en de 
landelijke economie naar het duurzame niveau te tillen waar al zo lang reikhalzend naar 
wordt uitgezien. 
  
Arjan Eikelenboom 

www.zoninbedrijf.com 
info@zoninbedrijf.com 
@zoninbedrijfcom 
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