
 

Samenwerking en kennisdeling 
In juni 2019 is het Klimaatakkoord 2020-2030 gesloten. VEMW heeft aan de totstandkoming 

daarvan actief bijgedragen. Na het opdrogen van de inkt is het werk pas begonnen. Om vanuit 

doelen en ambitie te komen tot realisatie. VEMW werkt daarbij intensief samen met andere 

partijen in de keten. Ook in nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven die teruggrijpen 

naar de VEMW klimaatvisie ‘Samen op weg naar minder’ (2016). 

Voorbeelden: Power-to-Industry, Wind-meets-Industry, de stuurgroep Routekaart Elektrificatie, de 

stuurgroep Extra Opgave, het Koplopersoverleg, en industrie-overleg over de invulling van de 

SDE++ en Innovatie, en deelname aan het ISPT Warmteplatform.  

Een speciale plaats nemen in het Project 6-25, dat zich richt op energiebesparing om op korte 

termijn al significant emissies te reduceren, en het Platform Verduurzaming Industrie (PVI) dat uit 

oogpunt van kennisdeling inspireert en informeert vanuit gerealiseerde praktijktoepassingen. 

 

Samenwerking 
Project 6-25 is een uniek samenwerkingsprogramma van industriële energie(eind)gebruikers, 

technologieleveranciers, engineering- en installatiebedrijven en financiers. Het programma van 

onder meer FME, VEMW en PDC wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het 

samenwerkingsprogramma heeft de ambitie om in de industrie in 2025 zes Mton CO₂ minder uit 

te stoten. Door onder meer slim gebruik van sensoren, data en kunstmatige intelligentie. Door 

warmte doelmatiger in te zetten en terug te winnen, elektrificatie van de warmtevraag (hybride- 

en e-boilers, warmtepompen), energie efficiënte magneetkoppelingen en predictive 

maintenance (nieuwe inzichten met data),  

 

Kennisdeling 
Informatie, inspiratie én oplossingen samenbrengen in een toegankelijke, online omgeving voor 

en door ondernemers. Dat behelst in het kort het platform Verduurzaming Industrie (PVI), 

ontwikkeld door VEMW, RVO en netwerkpartner Fedec. Het platform deelt kennis en expertise, 

bevordert samenwerking en ondersteunt de industriesector bij het verduurzamen en het 

realiseren van de klimaatdoelstellingen. 

https://www.vemw.nl/kennisbank-detail/2016/06/16/VEMW-Studie-Samen-op-weg-naar-minder
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https://www.6-25.nl/
https://www.6-25.nl/
https://verduurzamingindustrie.nl/default.aspx
https://verduurzamingindustrie.nl/default.aspx


 

Een van de manieren om kennis te delen is de Inspiratietour van RVO, VEMW en NVDE. Met 

bijeenkomsten waarin eindgebruikers uit de industrie met adviseurs, toeleveranciers, 

kennisinstellingen en subsidieverstrekkers praktijkverhalen presenteren. Vanuit – industriële - 

toepassingen van innovatieve en duurzame technologie, vanuit zowel een technische, 

economische als juridische insteek. Onder het motto: ‘de transitie is al begonnen!’ organiseert het 

PVI regiobijeenkomsten om in de zes industrieclusters gericht kennis te delen vanuit de 

industriële sectoren die daar goed vertegenwoordigd zijn. 

 

VEMW draagt ook bij aan de Masterclass CO2-reductie van RVO en KWA, en organiseert samen 

met RHDHV workshops om te komen tot emissiereductie.  

 

https://verduurzamingindustrie.nl/inspiratiere/webinars/default.aspx
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