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Het jaar 2020 gaat de boeken in als het heetste jaar 
ooit. Met 35 graden in september verbrak Nederland 
alle hitterecords en in Spanje was het zelfs in de  
late herfst nog 30 graden. De VS werden geteisterd 
door een ongekend aantal natuurrampen, terwijl in 
Australië 17 miljoen hectare (vier keer de oppervlakte 
van Nederland) in vlammen op ging. En dat terwijl  
er door de lockdowns wereldwijd 7 procent minder 
fossiele brandstoffen werden gebruikt. 

Klimaatverandering dringt nu echt onze achter-
tuin binnen. Dit heeft, gek genoeg, ook een positief  
neveneffect. Meer mensen dan ooit beseffen dat  
de we echt alles op alles moeten zetten om opwar-
ming van de aarde tot anderhalve graad beperken.  

Dat gevoel van urgentie is cruciaal, want onder  
druk van de publieke opinie komen groene innovaties  
en klimaatbeleid in een stroomversnelling.

Klimaatbesef groeit door corona
Naast klimaat is 2020 natuurlijk het jaar van de  
verwoestende coronapandemie. Gelukkig werd door 
de pandemie de klimaatcrisis niet minder belang-
rijk gevonden, maar juist belangrijker. We snap-
pen nu hoeveel impact een onzichtbare dreiging 

Zonnestroom leidt hierbij de troepen met een kosten-
daling van bijna 90 procent in tien jaar. 

Dat zonnepanelen nu voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar zijn, zien we ook terug bij de verspreiding 
van zonnestroom op woningen. In de zomer van 2020 
bereikte Nederland een bijzonder record: 1 miljoen 
huishoudens met zonnepanelen, ofwel één op de acht 
huizen. In Vlaanderen kwam de meter vorig jaar uit 
op 500.000, ofwel bijna één op de vijf huizen. Daarbij 
zien we dat zonnestroom niet alleen meer is voor re-
latief rijke huiseigenaren, zoals een paar jaar geleden. 
Dankzij investeringen van woningcorporaties profite-
ren steeds meer sociale huurders nu ook van de voor-
delen van zonnestroom. 

We mogen wel spreken van een inhaalslag: inmiddels 
is één op de tien huurwoningen in Nederland voorzien 
van zonnepanelen.

Onze impact 
Sungevity leverde een forse bijdrage aan het succes 
van zonnestroom in Vlaanderen en Nederland. Zelfs 
onder de moeilijke marktomstandigheden in 2020 
steeg ons aantal installaties sinds ons vorige impact 
rapport met ruim 30 procent. Bijna de helft van de  

installaties deden we op huurhuizen van woningcor-
poraties en andere grote vastgoedbeheerders.

Onze impact op het milieu groeit met elke installatie 
die we doen. De groene stroom die onze zonnesys-
temen samen hebben opgewekt, heeft bijna 124.000 
ton CO2-uitstoot vermeden. Ongeveer gelijk aan de 
uitstoot van zo’n 60.000 retourvluchten Amsterdam 
- New York. De details lees je in dit rapport, samen  
met een beschrijving van onze klimaatvoetafdruk als 
bedrijf en de sociale impact die we maken.

Blik op de toekomst
Tot slot een korte vooruitblik. Het kostte dertig jaar 
om zonnepanelen op één miljoen huizen in Neder-
land en 500.000 huizen in Vlaanderen te leggen.  
Samen met onze partners zetten wij alles op alles om 
dit binnen vijf jaar te verdubbelen. 

Overmoedig om in vijf jaar te verdubbelen wat we  
in dertig jaar hebben bereikt? Wij denken van niet. 
Volgens wetenschappers heb je een kwart van een  
samenleving nodig om de hele groep mee te krijgen  
in een verandering. Daar zijn we al heel dichtbij.  
Als iedere zonnepanelenbezitter één vriend overtuigt, 
zijn we er! 

kan hebben. Covid-19 is kinderspel is vergeleken  
met de gevolgen van klimaatverandering als we  
niet ingrijpen. 

Een ander positief effect van corona: de razend- 
snelle ontwikkeling vaccins heeft het van de we-
tenschap hersteld. We hebben gezien hoe investe-
ren, samenwerken en doelgericht werken tot snelle 
resultaten leidt om een globaal probleem aan te  
pakken. Mooi, want dat hebben we ook nodig om de 
klimaatcrisis tegen te gaan.

Het bewustzijn leidt tot stappen in de goede richting: 
de EU schroefde het klimaatdoel op van 49 naar  
55 procent CO2-reductie in 2030. Diverse bedrijven 
spraken de ambitie uit om in 2030 CO2-neutraal  
te zijn. Traditionele beleggers investeerden massaal  
in duurzame energie. Zelfs de oude fossiele garde 
maakte onder grote druk van hun aandeelhouders 
een ‘duurzame’ draai. 

Een jaar van mijlpalen voor zonnestroom
Vorig jaar was ook op andere manieren bijzonder: 
stroom opgewekt met hernieuwbare bronnen was  
voor het eerst in de geschiedenis goedkoper dan 
stroom uit fossiele brandstoffen, inclusief kolen.  

JAN & ROEBYEM
VOORWOORD

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/08/climate-crisis-experts-2020-joint-hottest-year-ever-recorded
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/AustralianBushfires
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JAN & ROEBYEM

Roebyem Anders, 
Founder and Chief Mission Officer

ZONNESTROOM DE NORM MAKEN, 
DAT DOEN WE SAMEN. 

EN ALLE SEINEN STAAN OP GROEN OM 
DIT DOEL IN VERSNELD TEMPO TE BEREIKEN. 

WIJ HEBBEN DE MOUWEN ALVAST OPGESTROOPT!

Jan Slaghekke, 
CEO
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Sungevity is een missiegedreven organisatie en impact is onze 
belangrijkste graadmeter voor succes. Eens in de twee jaar 
maken we de balans op: welke impact, positief én negatief, 
maken wij als organisatie? Wat ging goed, wat kan er beter? 
De zonnestroomsector kan nog een stuk transparanter en daar 
leveren wij graag onze bijdrage aan.

1:  WAAROM EEN  
IMPACT REPORT?
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ONZE MISSIE EN VISIE

Wij haten de klimaatcrisis, want ze is zo onnodig! Als 
iedereen zonnestroom gebruikt, lossen we een kwart 
van ons CO2-probleem op. Bovendien raken mensen 
met zonnepanelen bewust van hun energieverbruik 
en dat motiveert ze om duurzamer te leven. Dus wil-
len wij zonnestroom de norm maken. Het liefst wekken 
we op elk geschikt dak zonnestroom op, maar met een 
kwart zijn we al blij. Want als een kwart van een sa-
menleving iets nieuws omarmt, volgt de rest vanzelf. 
Om dit te versnellen, nemen we drempels en zorgen 
weg. We maken zonnestroom voor iedereen makkelijk, 
toegankelijk en leuk. Zo bouwen we samen een nieu-
we generatie: Generatie Zon. 

Milieu-impact: impact op onze planeet
In deze categorie vallen zowel positieve als negatieve 
invloeden die wij als bedrijf hebben op het milieu. 
Denk aan CO2-uitstoot, energie, materiaal, water- 
gebruik en afval van onze mensen, ons kantoor en  
de producten en diensten die we leveren. 

Sociale impact: impact op mensen
In deze categorie vallen zowel positieve als negatie-
ve invloeden die wij als bedrijf hebben op mensen 
en de samenleving. Denk hierbij aan eerlijke lonen, 
een gezonde werkomgeving en het toegankelijk ma-
ken van zonne-energie voor minder gefortuneerde 
groepen. Ook het bouwen van sociale bewegingen  
die de energietransitie versnellen, horen hierbij.  
Denk aan lobby-activiteiten voor groener beleid  
of organisatie van evenementen voor het aanjagen  
van groen bewustzijn.

HOE METEN WE IMPACT? 
We leven in een wereld die dol is op kwantificeren. 
En onze technische genieën draaien hun hand niet 
om voor ingewikkelde berekeningen over kWh’s en 
CO2-uitstoot. Sociale impact is echter lastiger in cijfers 
te vatten. Een gemiddelde score helpt om te zien of je 
goed bezig bent, maar wát er precies aan de hand is, 
zie je niet in zo’n cijfer. 

Om sociale impact recht te doen, moet je het hebben 
over kwaliteit. Dit impact report bevat daarom niet  
alleen cijfers, maar ook tekst en uitleg. Wat betekenen 
die cijfers precies? En welke stappen nemen we om  
te verbeteren?

WAT BEDOELEN WE 
MET ‘IMPACT’?

De Verenigde Naties hebben zeventien Sustainable 
Development Goals (SDG’s) gedefinieerd om de wereld 
tot een betere plek te maken. Bijdragen aan deze doe-
len geldt voor ons als impact maken. Doel 7 en 13 zijn 
voor ons het belangrijkst: betaalbare en schone ener-
gie en klimaatactie. Ook SDG 5, 8, 10, 11, 12 en 17 zie je 
in dit rapport terug. Om het overzichtelijk te houden, 
onderscheiden we twee categorieën: impact op men-
sen en impact op het milieu.
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Bij Sungevity werken we hard aan onze missie om de 
klimaatcrisis te keren met zonne-energie. We helpen 
huiseigenaren en huurders om op hun eigen dak schone 
zonnestroom op te wekken, zodat hun CO2-voetafdruk 
kleiner wordt. Elk zonnesysteem dat we installeren is goed 
voor 25 jaar CO2-reductie, doordat minder fossiele energie 
wordt gebruikt zolang de zonnepanelen meegaan.

2: MILIEU-IMPACT
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ZONNESTROOMMARKT BLIJFT GROEIEN
Elk jaar maken meer mensen de overstap naar schone zonnestroom, en dat zie je terug in onze cijfers. Ook voor 
2020 maakten we ons klaar voor een nieuwe groeispurt. De eerste maanden verliepen volgens plan, maar toen 
brak Covid-19 uit. 

Door de onzekerheid die de pandemie met zich meebracht, stelden mensen de investering in zonnepanelen nog 
even uit. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis bleek dat van de 13 procent van de mensen die zonnepanelen 
wilde aanschaffen, bijna de helft de plannen in de koelkast stopte. Onze cijfers tonen dan ook minder groei dan 
we aanvankelijk hadden verwacht. Toch installeerden we ook in 2020 meer zonnepanelen dan in het jaar ervoor.

WAAR WE HET VOOR DOEN: DE CO2-BESPARING
Zoals je ziet, stijgt de zonnestroomproductie niet lineair, maar met een curve. Dat komt niet 

alleen doordat we meer zonnesystemen installeren en de panelen efficiënter worden. De 
productie van onze zonnesystemen stapelt zich op. In 2013 produceren ook de systemen 

uit 2012 nog zonnestroom. In 2014 rekenen we ook de systemen uit 2012 en 2013 mee. En 
zo verder. Zonnepanelen gaan 25 jaar mee, dus al onze geïnstalleerde zonnesystemen 
(meer dan 25.000) tellen mee voor de totale kWh-productie. En als we alles bij elkaar 
optellen, komen we uit op een besparing van: 

In 2019 en 2020 hebben we 191.804.766 kWh geproduceerd. Goed voor een besparing  
van 79.222 ton CO2. De laatste twee jaar hebben dus een groot aandeel in de totale 

CO2-reductie van Sungevity. 

58.648 
RETOURVLUCHTEN 

AMSTERDAM
-NEW YORK

4.606.840.149 
KOPJES KOFFIE

480,678 
JAAR 

GAMEN

Dat is te 
vergelijken 

met:
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kWh-productie van Sungevity-zonnesystemen

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21151/vereniging-eigen-huis-deel-huiseigenaren-stelt-investeringen-in-zonnepanelen-uit-door-coronacrisis
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VERDER VERDUURZAMEN MET ONZE PARTNERS
Mensen met zonnepanelen krijgen via hun monitoringportaal en hun energierekening inzicht in hun verbruik.  
Ze zien dat het verminderen van hun fossiele stroomgebruik een besparing oplevert en raken gemotiveerd om 
verder te verduurzamen voor een grotere besparing. Daarom noemen wij zonnepanelen ook wel ‘de aankoop van 
een duurzaam bewustzijn’. 

Om onze klanten te helpen bij hun volgende verduurzamingsstappen, slaan we de handen ineen met een aantal 
betrouwbare partners. Op deze manier bieden we isolatie, warmtepompen, radiatorventilatoren, waterbesparende 
douchekoppen en laadpalen tegen een aantrekkelijke Sungevity-prijs. Zo kochten onze klanten bijvoorbeeld:

270 
RADIATOR-

VENTILATOREN

99 
WATERBESPARENDE 

DOUCHEKOPPEN

41 
ISOLATIE
BEURTEN

43 
WARMTE-
POMPEN
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Grote productiereuzen houden ons niet tegen om  
kritische vragen te stellen. Als meer inkopers hetzelfde 
doen, verhogen we samen de standaarden van onze 
markt.

TROTS OP ONS REC-PANEEL
Een hoogtepunt op inkoopgebied is het REC Alpha 
Series 360 Wp paneel, dat we in mei 2020 hebben 
toegevoegd aan ons assortiment: het meest circulaire 
paneel op de markt. In vergelijking met andere fabri-
kanten, stoot REC tot wel 90 procent minder CO2 uit 
bij het productieproces. 

Dit paneel is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook 
van topkwaliteit. Anno 2020 staat het in de top 5 best 
presterende modules en heeft het een baanbrekende 
innovatieprijs op zijn naam staan.

DUURZAME INKOOP
Ook bij de inkoop van zonnepanelen 
willen wij negatieve impact op mens 
en milieu minimaliseren. We kiezen 

daarom bewust voor samenwerkingen met leveran-
ciers die in het topkwadrant van de Solar Scorecard* 
van de Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) staan. De 
SVTC moedigt SVTC elektronicafabrikanten aan om de 
levenscyclusverantwoordelijkheid voor hun produc-
ten te nemen. Van het beschermen van werknemers 
tegen blootstelling aan giftige stoffen tot het voorko-
men van het dumpen van gevaarlijk elektronisch afval.

Een fabrikant in de top van de Solar Scorecard: 
>  Neemt de verantwoordelijkheid voor de milieu-  

en gezondheidseffecten van zijn producten 
tijdens hun levenscyclus en leeft een verplicht 
beleid voor verantwoorde recycling na;

>  Implementeert en bewaakt rechtvaardige  
milieu- en arbeidsnormen in de productieketens;

>  Streeft ernaar om giftige chemicaliën bij de  
fabricage van PV-modules te verminderen.

Lang niet alle bedrijven doen mee aan het Solar  
Scorecardsysteem. Bij bedrijven die niet op de Solar 
Scorecard staan, vragen we alternatief bewijs dat de 
producent zijn negatieve impact tot een minimum  
beperkt. Denk aan de ISO 9001 (de internationale 
norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en de 
ISO 14001 (de internationaal geaccepteerde standaard 
met eisen voor een milieumanagementsysteem). 

REC Alpha Series 360Wp
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* De Solar Scorecard is te vinden in de bijlage.

https://www.prosin.no/media/905959/david-verdurec-solar-taking-a-big-step-in-making-solar-industry-circular-1108-prosin-2020.pdf
https://www.prosin.no/media/905959/david-verdurec-solar-taking-a-big-step-in-making-solar-industry-circular-1108-prosin-2020.pdf
http://www.solarscorecard.com/2018-19/
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DE SCHADUWKANT  
VAN ZONNEPANELEN
Bij het maken van ons vorige Impact Report ontdekten 
we dat we nog weinig wisten over de schaduwkant van 
zonnepanelen productie, -verzending en -afval. We 
konden daarom niet hard maken dat zonnepanelen 
meer milieuwinst opleveren dan ze kosten. Inmiddels 
hebben we dit uitgebreid onderzocht. Spoiler alert: 
zonnepanelen compenseren zichzelf ruimschoots.

DE VOETAFDRUK VAN ZONNEPANELEN
Als je de fossiele emissies van grondstofwinning tot 
transport bij elkaar optelt, stoot de productie van een 
gemiddeld zonnesysteem 5.860 kilogram CO2-equi-
valent uit. Dat is even schrikken, want dat staat gelijk 
aan gemiddeld anderhalf jaar autorijden op fossiele 
brandstof. 

Dit is vaak het moment dat de sceptici hun hoofd 
schudden: zie je wel, die zonnepanelen zijn gewoon  
een vieze boel. Maar dat is te kort door de bocht.  
Zonnepanelen wekken minimaal 25 jaar schone ener-
gie op. En in Nederland en België duurt het gemid-
deld 4 jaar om de productie van een zonnesysteem  
van 12 panelen volledig te compenseren met schone  
zonnestroom. Dat betekent dat er gemiddeld 21 jaar 
positieve, uitstootvrije stroom overblijft. 

WAT DOEN WE MET AFGEDANKTE PANELEN?
Wat ons meer zorgen baart, is de dreigende afvalberg die ontstaat als de levensduur van zonnepanelen is  
afgelopen. De International Renewable Energy Agency (IRENA) denkt dat afgeschreven zonnepanelen in 2050  
zo’n 10 procent van de jaarlijkse stroom elektronisch afval uitmaken. Miljoenen ton aan afval per jaar. 

Het goede nieuws? Volgens de International Energy Agency (IEA) is het met huidige technieken goed haalbaar 
om 90 tot 95 procent van alle materiaal van oude zonnepanelen te hergebruiken. Daar heb je wel dure, gespecia-
liseerde machines voor nodig. En daar wil niemand vooralsnog in investeren. Waarom niet?

1 Materialen leveren te weinig op
  76 procent van een zonnepaneel is glas,  

en dat heeft een relatief lage verkoopwaarde. 
Sterker nog: het kost geld om glas te recyclen.  
Aluminium is wel lucratief, maar maakt slechts  
8 procent uit van een zonnepaneel. 

2 Moeilijk te demonteren
  Zonnepanelen zijn ontworpen om extreme weers-

omstandigheden decennialang te doorstaan.  
Door deze robuustheid zijn de zonnepanelen 
moeilijk te demonteren. 

3 Te kleine schaal
  Recycling van zonnepanelen is alleen lucratief  

als het op grote schaal gebeurt. Dan pas verdient 
de investering in gespecialiseerde machines  
zichzelf terug. Maar de huidige afvalstromen  
zijn nog beperkt, waardoor een vicieuze cirkel 
ontstaat. De afvalberg is te klein voor grote  
investeringen in gespecialiseerde machines,  
waardoor herwonnen materialen van zo’n lage 
kwaliteit zijn dat het commercieel nauwelijks 
interessant is om zonnepanelen te recyclen.

12 
PANELEN

4 JAAR
COMPENSATIE

21 JAAR
GROENE 
STROOM

8% Aluminium 
(frame)

76% Glas 
(voorkant 

paneel)

10% Plastics 
(laminaat 
folie)

10% Plastics 
(laminaat 

folie)

5% Siliconen 
(zonnecellen)

1% Overige metalen 
(koper, zilver lood, tin)

MATERIALEN ZONNEPANEEL
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NEEM EEN VOORBEELD AAN BELGIË
België doet het stukken beter. Hier wordt recycling 
van zonnepanelen vooraf gefinancierd, door een re-
cyclingbijdrage van een paar euro per zonnepaneel. 
Dit geld gaat in een speciaal fonds, waar inzameling 
en recycling uit worden betaald. Zo is er zekerheid  
dat alle zonnepanelen op adequate manier worden 
gerecycled.

Sungevity adviseerde de Nederlandse overheid  
via NRC Handelsblad om het Belgische model te  
kopiëren. Na publicatie werden kamervragen over  
dit onderwerp gesteld, maar helaas heeft de overheid 
nog geen actie ondernomen om het beleid aan te  
passen. Sungevity blijft zich de komende jaren hard 
maken om de kwaliteit van het recyclingsysteem in 
Nederland te verbeteren. 

Het liefst zien we dat zonnepanelen volgens circulaire 
principes worden ontworpen, zodat de producent ook 
verantwoordelijk is voor het hergebruiken van grond-
stoffen. De komende jaren gaan we ons best doen om 
zo circulair mogelijke geproduceerde panelen in ons 
assortiment op te nemen en het bewustzijn hierover 
te vergroten.

ONZE EIGEN VOETAFDRUK
We geloven in ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en 
nemen de milieu-impact van ons kantoor, hoe klein 
ook, serieus. Helaas staat onze huurbaas niet toe dat 
we zonnepanelen installeren. We blijven proberen om 
hier verandering in te brengen en ondernemen onder-
tussen acties die wel binnen onze macht liggen. 

>  We plaatsten 100 ledlampen;
>  We plaatsten isolerende raamfolie; 
>  We gebruiken slimme radiatorventilatoren; 
>  We tekenen contracten online - geen papier meer!; 
>  We plaatsten recycle-afvalbakken;
>  Bijna alle medewerkers (94%) komen met de trein 

en de fiets (en werkten veel thuis in 2020). 

NEDERLANDSE RECYCLINGBELEID  
IS PROBLEMATISCH
Op papier is het recyclingbeleid van zonnepanelen 
niet slecht. In de Europese richtlijn voor elektronisch 
afval (WEEE-richtlijn) staat dat EU-landen 80 procent  
van alle oude zonnepanelen moeten verzamelen en  
85 procent van het gewicht moeten omzetten in  
herbruikbaar materiaal. Maar wie betaalt dat? 

Vroeger betaalde je een speciale verwijderingsbijdra-
ge als je een elektronisch apparaat kocht. Die bijdrage 
was in de prijs verwerkt. Sinds 2014 is dit veranderd 
naar een omslagsysteem waarbij de recyclingkosten 
pas gefinancierd worden als de inzameling en verwer-
king daadwerkelijk plaatsvinden. Dat betekent dus dat 
de producent van morgen de recyclingkosten betaalt 
voor de producent van gisteren. 

Wie het paneel de EU in brengt, draait op voor de re-
cyclekosten. Dat zijn meestal de fabrikanten of de im-
porteurs. Sommige proberen deze kosten te omzeilen, 
door hun panelen niet aan te melden bij het nationale 
WEEE-register. De panelen ‘bestaan niet’, en dus kan 
er ook niet worden gecontroleerd op naleving van de 
wet. Maar als een inzamelingsbedrijf deze panelen bij 
de afvalverwerking aanbrengt, worden ze geweigerd.

65% 
FIETS

75% 
THUISWERKEN

29% 
OV

9% 
OV

14% 
FIETS

4% 
AUTO

2% 
LEASE

2% 
(LEASE) AUTO
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https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/16/leg-recyclingkosten-zonnepaneel-bij-koper-a3984002
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We willen dat zonnestroom de norm wordt. En snel! 
Volgens wetenschappers heb je slechts een kwart van een 
samenleving nodig om die te veranderen. En in Nederland 
zijn we al over de helft van dit doel. Meer dan 1 miljoen 
huishoudens hebben al zonnepanelen, en dat betekent 
dat één op de acht mensen al leeft op zonnestroom. 
Hoopgevend, nietwaar? 

Het heeft dertig jaar gekost om tot die 1 miljoen te 
komen. We willen binnen 5 jaar naar de twee miljoen toe. 
Verdubbelen, jawel. Het kan ons niet snel genoeg gaan. 

Elke overstap telt. Enthousiasme telt, want dat werkt 
aanstekelijk. Op de buurvrouw. Op haar vriend. Op zijn 
familie... Zo komt de zonnesneeuwbal in beweging en 
bouwen we samen een nieuwe generatie: Generatie Zon.

In dit hoofdstuk lees je hoe wij steeds meer mensen welkom 
heten bij Generatie zon, om samen sterk te staan tegen 
klimaatverandering.

3: SOCIALE IMPACT
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TEVREDEN EN TROTSE 
KLANTEN
Wij geloven dat zonnestroom alleen de norm kan wor-
den, als de overstap makkelijk, zorgeloos en leuk is. 
We hechten dan ook veel waarde aan de kwaliteit van 
onze zonnesystemen en installaties, zodat ze jaren-
lang vlekkeloos blijven werken. Maar ook alles erom-
heen vinden we belangrijk. Van goede uitleg bij de of-
ferte tot vriendelijke klantenservice. Uiteindelijk moet 
de klant een goed gevoel hebben bij zijn aankoop. 

DE CIJFERS
Pas bij een geweldige ervaring, die men een 9 of 10 
zou geven, kun je ervan uitgaan dat mensen je aan-

HOE WE DE KWALITEIT VERBETEREN
MONITORINGSPROBLEMEN MET WIFI
Er ontstonden problemen met omvormers die via wifi 
hun data verzenden naar een monitoringplatform. 
Het probleem was tweeledig: allereerst is wifi niet  
25 jaar stabiel. Zodra er een storing is, of een wissel- 
ing van provider, is de connectie tussen de omvormer 
en de monitoring verbroken. De panelen blijven  
werken, maar er is geen zicht meer op de opbrengst. 

Ten tweede stuurde de omvormer opbrengstgegevens 
naar een platform van de eigen fabrikant, en dus niet 
direct naar het monitoringsportaal van Sungevity. 
Als een fabrikant besluit de software niet meer  
te ondersteunen, valt de monitoring weg. Dit  
heeft ons een belangrijke les geleerd: we kunnen  

niet afhankelijk zijn van een ander voor wat betreft  
monitoring. 

Dus stuurden we op twee manieren bij: we gaan weg 
van wifi en installeren alleen nog gprs-meters. Deze 
werken op een telefoonverbinding, die veel stabie-
ler is. Zonder gprs-meter verkopen we geen SunSure  
opbrengstgarantie meer. Data wordt naar Sungevity 
gestuurd, zodat we altijd een oogje op systemen  
kunnen houden. In de toekomst hopen we zelfs  
proactief een klant te kunnen waarschuwen dat we 
geen gegevens meer binnenkrijgen. Bijvoorbeeld als 
er na een storm een stop is uitgevallen en weer moet 
worden omgezet. 

raden bij vrienden en kennissen. En dat is precies wat  
wij willen bereiken: klanten die blij aan de buurvrouw 
vertellen dat ze net een wasje hebben gedraaid op 
hun eigen, schone zonnestroom en haar aansteken 
met hun enthousiasme.

Of onze klanten zo blij zijn dat ze ons aanraden,  
meten we met een Net Promoter Score* (NPS).  
Deze score kan variëren van -100 (niemand raadt  
Sungevity aan) tot 100 (iedere klant raadt Sungevity 
aan). We streven naar een 25 of hoger.

Het liefst rapporteren we dat onze NPS- score beter 
wordt. Helaas was dit in 2020 niet zo. En ook een  
dalende lijn van reviews op Google en Trustpilot  
trokken we ons erg aan. We onderzochten direct  
waar de problemen zaten en gingen aan de slag  
om die op te lossen. En met succes, eind 2020  
scoorden we 10% meer 5-sterren reviews en 60%  
minder 1-sterren reviews on Trustpilot. Hieronder de 
belangrijkste verbeteringen.

2019

NET PROMOTER 
SCORE SUNGEVITY

25,87 

2020 19,14
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* Benieuwd hoe de NPS wordt berekend? Zie de bijlage
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ONZE KLANTENSERVICE
We hebben bij de Nederlandse Sungevity-tak afde-
lingen samengevoegd om processen te versimpelen  
en de beleving voor de klant te verbeteren. Helaas ging 
dat ten koste van de bereikbaarheid en het service- 
niveau en dat hebben we ook gemerkt in onze NPS  
en andere klanten review site scores in 2020.

In de zomer van 2020 begon onze klantenservice 
aan een gigantische inhaalslag. We keken kritisch 
naar processen en bedachten manieren om slimmer 
en efficiënter te werken. Door bijvoorbeeld in shifts 
de telefoon te bemannen, willen we telefoontjes  
binnen 30 seconden kunnen opnemen. We meten onze  
bereikbaarheid en proberen dagelijks de 90 procent 
te halen. Zodra dit lukt, schroeven we het doel op naar 
100 procent.

Voor veel vragen hebben wij derde partijen nodig,  
zoals leveranciers of installateurs. Wij spraken met 

WAARSCHUWING: 
ZONNEPANELEN HUREN IS DUUR

Eind 2019 hielden we een kwalitatief en kwan-
titatief onderzoek naar de grootste drempels 
voor aanstaande klanten. Een belangrijke 

vraag bleek: ‘Hoe kom ik aan het geld?’ Niet iedereen 
kan zomaar drie- tot vijfduizend euro neerleggen. 
Juist de mensen die het kunnen gebruiken, krijgen 
hierdoor niet de kans om geld te besparen met zon-
nepanelen.

Met verhuur van zonnepanelen springen aanbieders 
in dit gat. Huurders hoeven niet te investeren en kun-
nen toch profiteren van zonnestroom. Dat lijkt mooi, 

en dus wilden wij ook zonnepanelen te huur aanbie-
den. Maar hoe we ook rekenden, we zagen niet hoe het 
de klant optimaal voordeel oplevert.

Net als in de woningmarkt, zijn huurders veel duurder 
uit dan kopers, omdat je nooit eigenaar wordt. Hier-
door lopen ze fiscale voordelen mis, zoals teruggave 
van honderden euro’s BTW. Ook de besparing op de 
energierekening wanneer zonnepanelen zichzelf heb-
ben terugverdiend gaat aan hun neus voorbij. Een 
huurcontract loopt gemiddeld 10 jaar, terwijl zonne-
panelen 25 jaar meegaan en juist de laatste jaren het 
rendement opbrengen.

hen af dat er binnen 48 uur moet worden gereageerd. 
Dit versnelt de afhandeling van vragen en problemen. 
Ook met onze interne afdelingen verbeterden we de 
communicatie en konden we meer afhandelen. Het 
aantal onopgeloste vragen van klanten daalde van 
600 naar 10. We hebben er alle vertrouwen in dat we 
in 2021 weer back on track zijn. 

In België wilden wij zoveel mogelijk klanten helpen 
om voor 31 december panelen te installeren. Vanaf 
1 januari 2021 kan men in België namelijk niet meer 
profiteren van de ‘terugdraaiende teller’ (het Vlaam-
se equivalent van salderen). Het liep dan ook onge-
kend storm. Terwijl onze collega’s al vol zaten, gingen 
wij door. Wij vinden impact maken het belangrijkst, 
en daarom bleven wij klanten ‘aannemen’ die ner-
gens anders meer terecht konden, ook al ging dat ten  
koste van onze eigen planning, rust en wellicht ook 
ons serviceniveau.
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SALDEREN EN DE TERUGLOPENDE TELLER
In zowel Nederland als België mag je de stroom die je teruglevert aan het net een-op-een aftrekken van je  
gebruikte stroom op je energierekening. Dit wordt ‘salderen’ genoemd in Nederland en ‘teruglopende teller’  
in België. Helaas komt hier verandering in. 

In België stopt de teruglopende teller helemaal, voor iedereen die vanaf 2021 zonnepanelen aanschaft.  
Mensen die al panelen hebben mogen nog 20 jaar blijven terugleveren tegen het geldende tarief. In Nederland 
wordt de salderingsregeling vanaf 2023 langzaam afgebouwd. De hoeveelheid stroom die men mag salderen, 
wordt elk jaar 9 procent kleiner, tot er niets meer gesaldeerd mag worden in 2031. 

We vinden het belangrijk om de juiste verwachtingen te wekken. Een te rooskleurig aanbod trekt een klant 
misschien wel over de streep, maar levert op de lange termijn alleen maar teleurstelling op. Wij zijn dan ook  
de eerste (en voor zover we weten de enige) in Nederland die de afbouw van de salderingsregeling direct in de 
offerte heeft doorgerekend. 

De Belgische overheid compenseert het gemis aan een teruglopende teller met een subsidie per kilowattpiek op 
de aankoopprijs van zonnepanelen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor een batterij. Zeer interessant, want 
daarmee wordt zonnestroom optimaal benut. Wij zijn er dan ook trots op dat wij eind 2020 al meer dan vijftig 
Belgische klanten hebben geholpen aan een zonnesysteem met batterij. 

Dus zetten we in op een derde optie: zonnepanelen 
kopen met een groene lening. In België lukte het ons 
om bij Beobank een lening met 1,6% rente af te spre-
ken. Dit is zeer voordelig. In Nederland zijn er diverse 
opties met gunstige rentepercentages. Doordat de ko-
per direct bespaart op de energierekening, kan hij of 
zij de maandelijkse afbetaling compenseren. In som-
mige gevallen valt de besparing zelfs hoger uit dan de 
maandelijkse afbetaling. 

Inmiddels koopt in Nederland ongeveer 15% van  
onze klanten zonnepanelen met een dergelijke lening 
en in België 20%. 

Wij vinden het belangrijk om mensen bewust te 
maken van de nadelen van huren en ze te wijzen  
op andere opties. Dus hebben we tot op de bodem  
uitgezocht wat elke optie gemiddeld kost en oplevert. 
De belangrijkste inzichten delen we op onze website 
en in ons gratis te downloaden onderzoekswhite- 
paper. Het AD vond dit interessant en besloot onze 
commercieel directeur Jasper Hörmann te intervie-
wen. In het artikel Snelle groei zonnepanelen zet 
door: ‘Als je ze niet hebt ben je dief van je eigen por-
temonnee’ vraagt Jasper aandacht voor de groene 
lening en waarschuwt hij de lezers voor zonne- 
panelen huren. 
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https://www.sungevity.nl/zonnepanelen-lenen-altijd-beter-dan-huren
https://www.sungevity.nl/zonnepanelen-lenen-altijd-beter-dan-huren
https://www.ad.nl/wonen/snelle-groei-zonnepanelen-zet-door-als-je-ze-niet-hebt-ben-je-dief-van-je-eigen-portemonnee~aec2d7a4/
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WONINGCORPORATIES
Waarom zouden alleen huiseigenaren profiteren van zonnestroom? Juist sociale huurders kunnen elke euro be-
sparing goed gebruiken. Daarom zetten we vol in op partnerships met woningcorporaties en vastgoedbedrijven. 
Ongeveer de helft van de zonnesystemen die we in de afgelopen twee jaar hebben geïnstalleerd, liggen dan ook 
op huurdaken van woningcorporaties en vastgoedbeheerder Amvest. 

We merkten dat collectieve acties van meerdere woningcorporaties samen veel voordelen hebben. Je hoeft  
dan maar één keer alles uit te zoeken en iedereen deelt de kennis die wordt opgedaan. Bovendien kun je  
voordeliger inkopen, naarmate je grootschaliger werkt. Onze regionale samenwerkingen in Noord-Holland  
met zeven woningcorporaties is een goed voorbeeld van hoe we het voor woningcorporaties makkelijker  
maken om te verduurzamen met zonnestroom. 

MET DEZE WONINGCORPORATIES WERKTEN WE IN 2019 EN 2020 SAMEN: 

Bij woningcorporaties krijgen wij de kans om een  
grote groep mensen aan te spreken. Daar maken we 
graag een feestje van. Bij ons geen saaie informatie- 
avonden, maar Open Dak Dagen vol persoonlijk 
contact en gezelligheid. We komen langs met onze  
oranje caravan en zetten koffie op zonne-energie  
voor de wijk. Mensen kunnen vragen stellen of bij  
demonstraties kijken hoe zonnepanelen werken. Deze 
vrolijke aanpak leidt tot veel enthousiasme bij zowel 
de buurtbewoners als onze Solar Warriors. 

Door de corona-uitbraak hebben we helaas vanaf 
maart 2020 geen Open Dak Dagen meer kunnen 

organiseren. We nemen wel persoonlijk telefonisch 
contact op met huurders, verbeteren ons online  
proces en zetten in op ambassadeurs, die hun buren 
overtuigen van de voordelen van zonnepanelen.  
En gelukkig hebben we de foto’s nog. 
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PARTNERSHIPS: 
SPREADING THE  
SOLAR LOVE

Samen staan we sterker tegen klimaatveran-
dering. Daarom zoeken we altijd naar gelijkge-
stemde partners, om een steeds grotere groep 

bewust te maken van de voordelen van zonnestroom. 
Zo werken we al vier jaar samen met NRC webwinkel, 
met wie we al meer dan 1.100 installaties hebben ge-
realiseerd! 

We zijn ontzettend dankbaar voor onze partners van 
het eerste uur: 

We zijn ook erg trots op onze nieuwste aanwinsten, 
met wie we een steeds breder publiek aanspreken: 

STICHTING HUURDAKREVOLUTIE
In 2017 richtte Sungevity met gebouwenverduurzamer Innax de onafhankelijke Stichting Huurdakrevolutie 
op. Hier kunnen woningcorporaties hun succesrecepten rondom verduurzaming met elkaar delen, zodat 
iedereen van elkaar leert en we zo de verduurzaming versnellen. In samenwerking met Stichting Urgenda 

organiseert de Huurdakrevolutie ieder kwartaal regionale inspiratiesessies voor directeur bestuurders en sessies 
voor vastgoed- en duurzaamheidsmanagers. Deze sessies leiden tot inspiratie, kennisdeling en tot samenwerking 
rond gezamenlijke inkoop en innovaties.

Begin 2018 had maar 2 procent van de huurders in Nederland zonnepanelen, tegenover 10 procent van de huisei-
genaren. De stichting stelde zichzelf tot doel om in 2020 ook 10 procent van de huurders aan de zonnestroom te 
hebben geholpen. Hoewel dit als bijna onhaalbaar werd gezien, is het gelukt om dit doel te bereiken in november 
2020! Op naar de 25 procent in 2025.

Tot slot zoekt Huurdakrevolutie-medeoprichter Roebyem Anders regelmatig de media op om te pleiten voor beter 
beleid rondom zonnepanelen in de huursector. Zo riep ze op om de verhuurdersheffing in te zetten voor verduur-
zaming en lobbyde ze voor behoud van de saldeerregeling.

MEDERWERKERSREVOLUTIE
We spotten een nieuwe trend: binnen bedrijven groeit 
het duurzame bewustzijn. Medewerkers ondernemen 
stappen om zowel hun bedrijfspand als hun eigen wo-
ning en die van collega’s te verduurzamen. Zo droom-
den vijf KPN-medewerkers van een groener KPN. ‘We 
zijn een van de grootste energieverbruikers van Ne-
derland en een groen bedrijf. Daar horen zonnepane-
len bij!’

Om de KPN-board te inspireren, organiseerden de 
medewerkers samen met Sungevity, CollAction en 
ZonnepanelenDelen een collectieve actie. Medewer-
kers konden aangeven of zij interesse hadden in ver-
duurzaming met zonnepanelen. Bij 150 aanmeldingen, 
kreeg iedereen een mooie korting op zonnepanelen. 
Het resultaat? Een groene golf van maar liefst 464 
enthousiaste aanmeldingen! 

DUURZAAMHEID HAPKLAAR GESERVEERD 
Tot slot zijn we trots dat we deel uitmaken van Samen 
Sneller Duurzaam.nl, een initiatief van Urgenda.  
Deze website staat boordevol tips voor consumenten 
en bedrijven om hun werk- en leefomgeving te  
verduurzamen. Hapklaar, overzichtelijk en concreet, 
zodat de bezoeker 

3
: S

O
C

IA
L

E
 IM

P
A

C
T

https://fd.nl/opinie/1351033/zorg-dat-huurhuizen-sneller-kunnen-verduurzamen
https://www.trouw.nl/nieuws/gebruik-zonne-energie-juist-op-sociale-woning~b6a9ca5d/
https://groenegolf.nu/zonrevolutie/
https://samensnellerduurzaam.nl/
https://samensnellerduurzaam.nl/


Beste rector, schoolbestuur, mentor, leraar
Wij hebben onze zonnebrillen op omdat wij willen leren 
in een duurzaam schoolgebouw! We willen schone stroom 

van eigen schooldak. We willen af van fossiele energie. We 
willen een zuinig en gezond gebouw. En we willen het nu! En dat kan! Daarom zijn wij hier de schooldakrevolutie 
gestart. Er is voor schoolbesturen kennis, begeleiding en 
financiering beschikbaar. Dus laten we morgen beginnen. En het kost ons niets. Sterker nog, het levert uiteindelijk 

geld op. En we doen écht iets voor het klimaat. Dan zijn we 
toch gek als we het niet doen?!

Wij zetten pas onze zonnebrillen af als jullie “ja” zeggen 
tegen een dak vol zonnepanelen. Dus, Hey school, zeg ja!

En met “ja” bedoelen we geen “ja maar”. Oftewel geen:

Vind alle informatie en alle hulp die je nodig hebt op: heyschoolzegja.nl

Ja maar we hebben geen geld.Er is een gunstige lening (de Scholen Energiebespaarlening) beschikbaar. 

Ja maar we weten niet waar we moeten beginnen.
Daar is de schooldakrevolutie voor. Die helpen je van A tot Z.

Ja maar we hebben geen tijd.Geen tijd is een slecht excuus. We moeten nu gaan handelen! En er is hulp.

Ja maar zonnepanelen zijn hartstikke duur.Nee! Het kost je uiteindelijk helemaal niets. Sterker nog, het 
levert geld op! De energierekening gaat direct omlaag en 
na circa 15 jaar zijn ze afbetaald of terugverdiend. Vraag 
een schooldakcoach om de business case te berekenen. 

Ja maar het geld moet naar het onderwijs niet naar het gebouw.
Dat hoeft ook niet! Je kunt, zonder dat het je geld kost, 
investeren in zonnepanelen. Of uit de reservepot, of via 
een lening.
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STICHTING SCHOOLDAKREVOLUTIE
Over stichtingen gesproken… Sungevity is ook medeoprichter van de Stichting Schooldakrevolutie.  
De schooldakrevolutie is ontstaan vanuit het idee dat er te weinig aandacht is voor duurzaamheid  
in het onderwijs. Terwijl kinderen de toekomst zijn! 

De Schooldakrevolutie wil op alle schooldaken zonnestroom opwekken en kinderen leren hoe belangrijk de  
energietransitie is. Om scholen hierin te helpen, brengt de Schooldakrevolutie voor duizenden schoolgebouwen  
in Nederland het ideale moment voor zonnepanelen in kaart. Als een gebouw aan de beurt is voor een aanbouw 
of een renovatie, is dat bijvoorbeeld perfecte timing om ook zonnepanelen te installeren. 

Net als de Huurdakrevolutie, werkt ook deze stichting aan het verlagen van drempels. Is er bijvoorbeeld  
geen geld? Dan kan de school gebruik maken van een Energiebespaarlening voor scholen. Zes scholen maken  
hier al gebruik van. De Stichting Schooldakrevolutie zoekt daarnaast samenwerking met gemeenten en deelt  
kennis en slimme oplossingen voor veel voorkomende obstakels. Zo zijn er geen zorgen meer en hoeft het  
schoolbestuur alleen nog maar ja te zeggen. 

LUDIEKE ACTIE: HEY SCHOOL, ZEG JA
Met ludieke acties trekken leerlingen hun scholen zelf over de streep. De cam-
pagne ‘Hey school, zeg ja’, is hier een goed voorbeeld van. Kinderen houden hun 
zonnebril op in de klas, totdat het schoolbestuur JA zegt tegen zonnepanelen. 
Dertien scholen registreerden zich.

2.358
Scholen hebben zich aangemeld 

bij de Schooldakrevolutie en weten 
wanneer hun ideale overstapmoment 

is in de komende vijf jaar

634
Scholen kunnen binnen 

anderhalf jaar gaan installeren!

2.068
Scholen hebben al zonnepanelen

HET RESULTAAT
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VEILIGHEID OP HET WERK
Bij sociale impact horen ook veilige werkomstandigheden. Wij voelen ons hierbij niet alleen verantwoordelijk voor 
onze eigen medewerkers, maar voor iedereen met wie we een samenwerking aangaan.

 VEILIGE WERKOMSTANDIGHEDEN BIJ PRODUCTIE
In sommige fabrieken die zonnestroomproducten produceren, werken mensen onder erbarmelijke omstandig- 
heden. Wij doen met hen geen zaken. Om hier zeker van te zijn, kopen we alleen producten in bij fabrikanten die 
in het topkwadrant van de eerder genoemde Solar Scorecard staan. Zonnepaneelproducenten moeten binnen 
hun eigen bedrijf zorgen voor aantoonbaar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, internationaal erkende 
arbeidsrechten naleven en meer dan het minimumloon betalen. 

Ten tweede moeten de fabrikanten ook hun toeleveringsbedrijven gestructureerd controleren op gezonde  
werkomstandigheden, redelijk loon en naleving van internationaal erkende arbeids- en mensenrechten.  
Hierbij is met name de uitbuiting, gevaarlijke werkomstandigheden en het gebruik van kinderarbeid in veel  
mijnen met bijzondere metalen een groot punt van zorg. Doet een bedrijf niet mee aan het Solar Scoresysteem, 
dan vragen wij andere bewijslast. Zonder bewijs gaat de deal niet door. 

VEILIGHEID BIJ INSTALLATIE
Ook in Nederland is de veiligheid van werknemers een 
issue. Niet in fabrieken, maar op het dak. Je hebt geen 
diploma nodig om jezelf zonnepanelen-installateur 
te mogen noemen. Daardoor kan iedereen, zonder de 
juiste training of kennis van veiligheidsvoorschriften, 
ongezekerd en wel, het dak op. 

Sungevity werkt alleen met installateurs die een 
VCA-certificaat op zak hebben. Dit betekent dat 
zij werken volgens de laatste veiligheidseisen. Ook 
het NEN 1010 en NEN 3410 vragen we op. Hiermee  
garanderen we dat installateurs de nodige kennis  
en kunde bezitten om veilig zonnestroomsystemen  
te installeren. Al onze installateurs ontvangen ons  
installatiehandboek, waarin ze de regels kunnen  
nalezen. Zelf zijn we Zonnekeur-, VCA- en ResCert- 
gecertificeerd, hebben we InstallQ erkenning en zijn 
we lid van Techniek Nederland. 

Daarnaast voeren wij onaangekondigde controles uit 
bij installaties. Zien we dat er niet veilig wordt gewerkt, 
dan waarschuwen wij en geven we tips hoe het beter 
kan. Als we bij de derde keer nog geen verbetering zien, 
dan moeten we een punt achter de samenwerking  
zetten. Alleen zo kunnen we kwaliteit van installatie 
en de veiligheid van onze installateurs garanderen. 

LATEN WE DE LAT HOGER LEGGEN
Oprichter Roebyem Anders en CF/OO Edwin Ver-
meulen riepen in een opiniestuk in NRC Handelsblad  
op om de Nederlandse regelgeving te verbeteren 
naar Belgisch model. Daar gaat namelijk geen enkel 
zonnesysteem ‘live’, zonder door een onafhanke-
lijke partij gekeurd te zijn. Naar aanleiding van dit  
artikel stelde GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee  
kamervragen over deze kwestie.
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https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/18/op-het-dak-ligt-een-probleem-a3973784
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ONZE SOLAR WARRIORS
Onze Solar Warriors zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder hun toewijding en energie zou Sungevity niet  
zijn waar ze nu is. Bedankt, Solar Warriors én oud-Solar Warriors! 

Onze missie en onze mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom vinden we het ontzettend  
belangrijk dat onze Solar Warriors blij zijn met hun werk. Ons Happiness Team doet er alles aan om het Solar  
Warrior werkgeluk te vergroten.

HAPPINESS SCORE
Elke maand geven onze Solar Warriors op  
een schaal van 1 tot 5 aan hoe blij ze zijn  
met hun werk bij Sungevity. We gaan natuurlijk 
voor een zo hoog mogelijk cijfers, maar heb-
ben ook een minimum afgesproken van 3,5.  
Daar bleven we de afgelopen jaren inderdaad 
boven, maar we streven naar een vier. 
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2019

GEMIDDELDE HAPPINESS SCORE 
VAN SOLAR WARRIORS

3,51 

2020 3,61 
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en daarvan kun je altijd iets nieuws oppakken. In een 
groeiende organisatie groeien rollen mee. 

Ook investeerden we in verbetering van ontwikke-
lingsmogelijkheden. Managers en teamleads kregen 
leiderschapstraining en alle Solar Warriors kregen 
toegang tot U-learn, het digitale leerplatform van  
ENGIE. Hier is een rijk cursusaanbod te vinden,  
inclusief huisgemaakte Sungevity-trainingen. 
In 2019 brachten we meer rust in de kantoortuin  

met akoestische wandpanelen. Door de uitbraak van 
Covid-19 werkten we in 2020 voornamelijk thuis. 
Daarmee verschoof de focus van het verbeteren  
van ons kantoor, naar het betrokken houden van  
medewerkers op een digitale manier. De Lunch & Learn 
werd Watch & Learn. De Climate College Tour werd  
een webinar. We bleven investeren in het samenzijn, 
door digitaal successen samen te vieren, cadeautjes 
op te sturen en kookcursussen, virtuele sportklasjes, 
bingo en pubquiz digitaal te organiseren.

MEDEZEGGENSCHAP
Om zeker te weten dat de belangen van onze Solar 
Warriors goed worden meegewogen bij belangrijke 
beslissingen, hebben we in 2019 een OR opgezet.  
Onze zeven nieuwe OR-leden kregen training en heb-
ben kunnen meedenken over aantal organisatiewijzi-
gingen, de commissiestructuur voor onze salesmen-
sen en hebben het MT goed geïnformeerd over wat 
er speelde bij medewerkers. Zeker met de Covid-19- 
uitbraak heeft de OR zich als erg waardevol bewezen. 

SHINE ON! 
Onze Solar Warriors noemen vooral de omgang  
met elkaar als positief punt. Er worden snel vriend-
schappen gesloten, we zijn open en eerlijk met el-
kaar en mensen kunnen echt zichzelf zijn. Waarom 
we geen 5 halen? Uit (exit)gesprekken blijkt dat er 
grofweg drie dingen een rol spelen: salaris, pensioen, 
doorgroeimogelijkheden en de start-up-sfeer van een 
snelgroeiend bedrijf, waardoor het druk is op kantoor 
en er nog niet overal vastomlijnde processen zijn.  
Op alle terreinen hebben we actie ondernomen. 

Salarissen brachten we waar nodig meer in lijn met 
de markt en we regelden Sungevity-pensioen met  
Be Frank. Met resultaat: salaris wordt bijna niet meer 
genoemd als negatief punt. 

Aangezien wij een platte organisatie zijn, is door-
groeien zoals in de corporate wereld niet zomaar 
mogelijk. We werken in netwerk teams aan projecten, 
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3.7.2  DIVERSITEIT
We zetten ons in voor gelijke kansen op werk en gelijke behandeling voor alle gekwalificeerde personen 
- ongeacht ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, leeftijd, religie, burgerlijke staat, handicap, seksuele 
geaardheid of andere factoren die niet met werk te maken hebben. De toegang tot banen moet strikt  
gebaseerd zijn op iemands capaciteiten en prestaties. Dit is hoe ons medewerkersbestand eruitziet: 

VERTROUWENSPERSOON EN KLOKKENLUIDERSPOLICY
In ons vorige Impact Report zeiden we dat we een klokkenluiderspolicy en een vertrouwenspersoon in het leven 
zouden roepen. Dat is dan ook gebeurd. Gelukkig heeft nog niemand een van beide nodig gehad.

DIVERSITEIT SUNGEVITY DECEMBER 2019

DIVERSITEIT OP 
GEBIED VAN TOTAAL MANAGEMENT TEAM BOARD

GENDER 
(man/vrouw)

30% vrouw
70% man

61% <30, 
33% 30-50

6% >50

0% <30
 40% 30-50

 60% >50 

0% <30
 50% 30-50

 50% >50

33% vrouw
67% man

100% Nederlands

25% vrouw
75% man

62.5% NL
73.5% BE

17 nationaliteiten
63% Nederlands, 9% Italiaans, 

9% Frans, 4% India’s, 3% Belgisch, 
12% Anders (Amerikaans, 

Peruviaans, Zuid-Afrikaans, 
Iraans, Brits, Nepalees, 

Nieuw-Zeelands, Macedonisch, 
Indonesisch, Grieks, Fins, Duits)

NATIONALITEITEN

LEEFTIJD

DIVERSITEIT SUNGEVITY DECEMBER 2020

DIVERSITEIT OP 
GEBIED VAN TOTAAL MANAGEMENT TEAM BOARD

GENDER 
(man/vrouw)

33% vrouw
67% man

40% <30, 
52% 30-50

8% >50

0% <30
 40% 30-50

 60% >50 

0% <30
 50% 30-50

 50% >50

33% vrouw
67% man

100% Nederlands

25% vrouw
75% man

62.5% NL
73.5% BE

16 nationaliteiten
71% Nederlands, 8% Frans, 

5% India’s, 5% Belgisch, 
3% Italiaans, 

8% Anders (Amerikaans, Cypriotisch, 
Braziliaans, Chinees, Zuid-Afrikaans, 

Iraans, Brits, Nepalees, 
Nieuw-Zeelands, Macedonisch, 
Indonesisch, Grieks, Fins, Duits)

NATIONALITEITEN

LEEFTIJD
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VLUCHTELINGEN WORDEN  
INSTALLATEURS

In ons vorige Impact report schreven 
wij over onze ambitie om vluchte-
lingen op te leiden tot installateurs.  

Samen met de Refugee Company en Urgenda heb-
ben we 12 mensen een VCA-opleiding aangeboden  
en een werkplek voor ze gevonden. Zelf namen 
wij twee mensen in dienst, die inmiddels het nest  
verlaten hebben om een opleiding te volgen. 

DE LEERPUNTEN
We hebben de ambitie om meer vluchtelingen te hel-
pen aan een duurzame baan. Van de eerste groep 
hebben we veel geleerd. Dit zijn de drie belangrijkste 
lessen: 
1 De taalbarrière is niet te onderschatten. 
2  Door van tevoren meeloopdagen te organiseren, 

verkleinen we uitval achteraf.
3  De integratie op de werkvloer vraagt meer tijd en 

aandacht dan er beschikbaar is in commerciële 
bedrijven.

SOLAR HERO’S
Met de leerpunten in ons achterhoofd, richtten we een 
sociale onderneming op: Solar Hero’s. De onderneming 
heeft een duidelijke propositie richting gemeenten en 
woningcorporaties: laat zonnesystemen installeren 
door statushouders uit jouw regio. Door ‘wie komt in-
stalleren’ onderdeel van de propositie te maken, kiest 
de klant bewust voor het werken met statushouders. 

Er is dan meer begrip en geduld, waardoor we een vei-
lige werkomgeving creëren. 
 
STAND VAN ZAKEN
De gemeente Arnhem stelde in 2020 een miljoen euro 
beschikbaar om honderd mensen op te leiden. Vijftig 
in de horeca, vijftig in zonne-energie. Sungevity zou 
klanten zoeken, de gemeente zou statushouders zoe-
ken die wilden meedoen. Super! 

We waren goed op weg, toen corona alles op losse 
schroeven zette. De Refugee Company begon een 
mondkapjesfabriek met de 35 statushouders. Vanaf 
juli 2021 pakken we de draad weer op en kunnen  
deze mensen overschakelen naar installatiewerk. Niet 
alleen in de zonnepanelensector, maar verduurzaming 
in het algemeen.
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4:  DE HIGHLIGHTS

2020
Jan:  Roebyem wint award: BNR  

Ondernemer van het jaar 2019
Mrt:  Uitbraak Covid-19, zonne- 

paneelplannen worden  
uitgesteld (13% → 7%). 

Aug:  1 miljoen huishoudens met  
zonnestroom in Nederland

Okt:  Schooldakrevolutie begint  
te lopen: 11% van de scholen 
zegt ja tegen zonnepanelen.

   Tweede coronagolf, tweede 
lockdown.

Nov:  10% huurdaken van woning- 
corporaties met zonnepanelen. 

Dec:   500.000 huishoudens met 
zonnepanelen in Vlaanderen. 

   Meer dan 25.000 zonne- 
systemen geïnstalleerd.

2019
Mei:  Sungevity lanceert regionaal 

inkoopcollectief voor  
woningcorporaties. PreWonen 
en Woonwaard starten, 5 andere 
doen mee. 

Dec:  Bijna 20.000 zonnesystemen 
geïnstalleerd.

   Huurdakrevolutie groeit: van 
2% naar 6% van de huurdaken 
met zonnepanelen.

2018
Jun:   1.000 Beyond Panel sales 

(warmtepompen, isolatie etc.) 
   10.000 zonnesystemen  

geïnstalleerd.
   150e Solar Warrior aangenomen.

2017
Jan:   Nieuw kantoor in Amsterdam 

Noord (met 40 Solar Warriors).
Feb:   Eerste Climate College Tour  

met Boyan Slat.
Mei:  Sungevity International wordt 

onderdeel van ENGIE.
Jun:   Vluchtelingen opgeleid tot 

installateur.
Nov:  Start Huurdakrevolutie.

2016
Jan:   Eerste samenwerking met 

woningcorporatie: Woonbedrijf 
Westvoorne.

Aug:  Eerste zonnepaneel op  
Belgisch dak geïnstalleerd.

Dec:  Start Schooldakrevolutie. 

2015
Dec:  Eerste Beyond Panels- 

campagne om verder  
verduurzamen te promoten. 

2014
Mei:  Zonline gaat samen met  

Sungevity US: Sungevity  
International.

Sep:  1.000 zonnesystemen  
geïnstalleerd.

2013
Feb:  Verhuizing naar Amsterdam 

IJburg (met 9 Solar Warriors).
Aug:  Eerste partnership met NGO: 

De Vogelbescherming.
Dec:   Eerste partnership met  

energiebedrijf: Nuon.

2012
Jul:  Zonline gaat live! De eerste  

die met een online dakscan  
in Nederland.

Okt:  100 zonnesystemen 
geïnstalleerd.

Nov:  Eerste ‘Solar Warrior’  
aangenomen.

 
2011
Sep:  Roebyem en drie anderen  

starten Zonline in haar  
tuinhuisje.

20192011

sep
start 
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nov

 eerste 
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Warrior’ 

jul
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leerd
aug
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jan
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Sungevity NL
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van ENGIE

2018201720162015201420132012
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aug
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daken 
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stroom

okt

11% van 
scholen zegt ja 
tegen zonne-
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SUNGEVITY IN DE MEDIA
Iedereen heeft baat bij zonnepanelen, zowel milieutechnisch als financieel. En met de huidige lage prijzen, ont-
wikkelde techniek en gunstige leningen, zijn zonnepanelen bereikbaarder dan ooit. Dit willen wij de wereld laten 
weten. En niet alleen in doelgroepen die duurzaamheid al hoog in het vaandel dragen, maar juist naar de mensen 
die nog niet zo duurzaam bewust zijn. 
 
Met meer dan 300 publicaties in uiteenlopende media heeft Sungevity in 2019 en 2020 niet alleen aan haar ei-
gen zichtbaarheid gebouwd, maar ook aan die van zonnepanelen in het algemeen. We schreven opiniestukken, 
werkten mee aan interviews en maakten zelf headlines met het nieuws dat het aantal daken in Nederland met 
zonnepanelen de 1 miljoen aantikte. Een paar highlights: 

18 september in NRC Handelsblad: 
Dit opiniestuk van Roebyem Anders en Edo van Berkel, waarin zij 
vraagtekens zetten bij het recyclingbeleid van zonnepanelen in 
Nederland, leidde tot kamervragen.

31 december in Duurzaam Bedrijfsleven: 
Roebyem Anders vertelt in de podcast Green Leaders 
over duurzaam leiderschap en hoe Sungevity de  
energietransitie wil versnellen. 

2020

8 mei in het AD: Onze Chief Commercial Officer Jasper Hörmann 
vertelt over de mogelijkheid van groene leningen, waarmee 
zonnepanelen ook voor mensen met weinig spaargeld bereikbaar zijn. 

8 juni op Nu.nl: Een diepgaand interview 
over de carrière en missie van Roebyem, 
naar aanleiding van haar titel BNR 
Ondernemer van het jaar. 

23 augustus op het NOS Journaal: 
Het aantal huizen in Nederland met 
zonnepanelen tikt de 1 miljoen aan. 
Sungevity was hier als een van de 
eersten bij en Roebyem vertelt hoe 
zonnepanelen zo populair zijn geworden. 

2019

26 maart in Trouw: 
Opiniestuk van Roebyem Anders en Rosalinde Klein Woolthuis van  
Wocozon. “We slaan twee vliegen in één klap door de 2,4 miljoen sociale 
huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Dat verlaagt de woonkosten 
van lage inkomens en krikt de CO2-reductie op.”

https://www.trouw.nl/nieuws/gebruik-zonne-energie-juist-op-sociale-woning~b6a9ca5d/
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/greenleaders/32941/roebyem-anders-sungevity
https://www.ad.nl/wonen/snelle-groei-zonnepanelen-zet-door-als-je-ze-niet-hebt-ben-je-dief-van-je-eigen-portemonnee~aec2d7a4/
https://nos.nl/artikel/2345132-aantal-huizen-met-zonnepanelen-tikt-1-miljoen-aan.html
https://www.nu.nl/ondernemen/6056574/roebyem-anders-onderneemt-voor-een-mooiere-wereld-en-snel-graag.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/18/op-het-dak-ligt-een-probleem-a3973784
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/18/op-het-dak-ligt-een-probleem-a3973784
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/greenleaders/32941/roebyem-anders-sungevity
https://www.ad.nl/wonen/snelle-groei-zonnepanelen-zet-door-als-je-ze-niet-hebt-ben-je-dief-van-je-eigen-portemonnee~aec2d7a4/
https://www.nu.nl/ondernemen/6056574/roebyem-anders-onderneemt-voor-een-mooiere-wereld-en-snel-graag.html
https://nos.nl/artikel/2345132-aantal-huizen-met-zonnepanelen-tikt-1-miljoen-aan.html
https://www.trouw.nl/nieuws/gebruik-zonne-energie-juist-op-sociale-woning~b6a9ca5d/
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APPENDIX

BEREKENING CO2-BESPARING
Om te berekenen hoeveel emissies onze zonnesystemen in 2019 en 2020 hebben bespaard, hebben we gekeken 
naar het verschil in emissies tussen zonnestroom en grijze stroom. Grijze stroom wordt gehaald uit fossiele  
brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas. Elk kilowattuur (kWh) dat een Sungevity zonnepanelensysteem 
genereerde, vervangt een kilowattuur dat de klant anders aan grijze stroom zou hebben ingekocht.

We komen op de totale bespaarde CO2 door alle door ons opgewekte kilowatturen te vermenigvuldigen met  
de CO2 die grijze stroom uitstoot per kWh. Dit verschilt echter erg per land. In Nederland bijvoorbeeld wordt  
er maar liefst 451 g CO2 bespaard per kWh, terwijl er in België en Italië zo’n 222 en 229 g CO2 per kWh wordt  
bespaard. Nederland is namelijk meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. België en Italië maken meer gebruik 
van kernenergie.

BEREKENING NET PROMOTER SCORE

Voorstanders (promotors) geven een score van 9 of 10 en zijn zeer enthousiast over de organisatie. Passives 
(passief tevreden) geven een score van 7 of 8. Deze mensen zijn tevreden over de organisatie. Tegenstanders 
(distractors) geven een score tussen de 0 en 6 en zijn hoogstwaarschijnlijk ontevreden over de organisatie.

Voorbeeld:  
Vraag aan de klant: ‘Hoe waarschijnlijk is het 
dat u Sungevity aan iemand anders 
aanbeveelt op een schaal van 0 tot 10?’
24 klanten hebben in Q1 de vraag beantwoord. 
20 klanten zijn met hun systeem online
gegaan in Q1. 4 klanten beantwoordden de 
vraag met een 6 of minder, 6 klanten 
beantwoordden de vraag met een 7 of 8. 
10 klanten beantwoordden de vraag met 
een 9 of 10

2113 kg CO2

per retourvlucht 
(Schiphol-JFK)

TON CO2

2.113

BRON

link

18.7 g CO2 per 
wasbeurt (water-
verbruik 55 liter)
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0.0000187
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https://www.greentripper.org//default.aspx?cl=nl
https://www.krnwtr.nl/bronwater-geeft-500-keer-meer-co2-uitstoot/
https://tweakers.net/pricewatch/331792/philips-32pfl3258h-zwart/specificaties/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/korter-douchen/
https://ev-database.nl/informatie/opladen-elektrische-auto
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_philips-hp8230-00-thermoprotect-f%C3%B6hn-zwart-1225060.html
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energiezuinig-koelen/airco-en-ventilatoren/
https://tweakers.net/reviews/5059/2/playstation-4-pro-wat-kun-je-met-die-extra-rekenkracht-verbruik-geluid-en-temperatuur.html
https://www.milieucentraal.nl/media/5463/infographicdranken_web_def.png
https://www.onemorething.nl/2019/09/iphone-11-pro-teardown/?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/wasmachine/
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