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Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 

Energie raakt iedereen. Energiekosten kunnen een aanzienlijk deel van uw bedrijfskosten 
uitmaken. Of wilt u juist in de energiesector investeren en zoekt u een inschatting qua richting van 
de energiemarkten voor de komende tijd? Ook voor financiële partijen is het belangrijk om de 
kansen en risico’s in de energiesector of de energie-intensieve sectoren goed te monitoren. Om 
een goede inschatting te maken wat betreft uw energiekosten, risicomanagement of investering in 
de sector is goede kennis van de markt cruciaal.


Energiemarkten worden continu beïnvloed door diverse factoren. De groei van de vraag naar 
energie is bijvoorbeeld het gevolg van economische ontwikkelingen. Maar ook fiscaal en monetair 
beleid en valutakoersen kunnen van invloed zijn. Het aanbod van energiebronnen kan zomaar 
onverwachts veranderen. Onderhoud, weersomstandigheden, im- en exportcapaciteit, 
(on-)geplande veranderingen in de productiecapaciteit en andere factoren kunnen voor grote 
prijsschommelingen zorgen. Ook (geo)politieke aspecten zijn van tijd tot tijd van invloed op de 
energieprijzen. Tot slot spelen ook handelsstrategieën, waaronder arbitrage in tijd en plaats en 
marktspeculatie, een bepalende rol bij de prijsvorming van diverse energiebronnen. Deze 
marktdrijfveren zijn iedere dag weer anders, en zij verschillen continu per energiebron.


Het vergt veel tijd en ervaring om deze marktontwikkelingen dagelijks goed bij te houden. 
Publieke Zaken Energy Research & Strategy neemt deze zorg uit handen en biedt u diverse 
mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de voor u relevante 
energiemarkten.  

Publieke Zaken Energy Research & Strategy



Marktupdates 
 

In de diverse Marktupdates beschrijven en duiden we de relevante ontwikkelingen op de markten 
van natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en kolen. Deze markten, in combinatie met het 
groeiende aandeel duurzame energie, vertalen zich door in de ontwikkelingen én prijsvorming op 
de elektriciteitsmarkten. Ook de ontwikkelingen en prijsvorming van de CO2-emissierechten (EU 
ETS) zullen wij geregeld meenemen in onze publicaties. Wij nemen ook marktontwikkelingen die 
relevant zijn voor de energietransitie mee in deze service.. Uiteraard ontvangt u van ons 
tussentijds een update zodra de marktomstandigheden significant wijzigen.


Publieke Zaken volgt van oudsher de politiek op de voet. We verbinden die waarde en kennis met 
de marktupdates, met duiding van de politieke besluitvorming die betrekking – en gevolgen – 
heeft op de energiemarkten en het klimaatbeleid. Dit richt zich niet alleen op politieke 
besluitvorming op Europees niveau en in Nederland, maar ook in omringende landen – zeker 
indien deze directe gevolgen hebben op de Nederlandse markt.

 

 


Maatwerk Webinars voor uw organisatie 
 

In dit product neemt Hans van Cleef u ieder kwartaal mee langs de recente ontwikkelingen op de 
energiemarkten. In overleg bepalen we welk deel van de markt voor uw sector en bedrijfsvoering 
op dat moment het meest relevant is om te bespreken. Naast een toelichting en duiding van de 
huidige marktomstandigheden, zal hij inzoomen op de verwachtingen voor de komende 
maanden. Ook zal hij de vertaalslag maken naar wat dit betekent voor de energietransitie. Indien 
gewenst kan Publieke Zaken u tevens bijpraten over de meest recente ontwikkelingen op gebied 
van energie-gerelateerde wetgeving en andere politieke ontwikkelingen hieromtrent.
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Diner of lunch met toelichting op 
energiemarkten en politieke 
ontwikkelingen rond energie en klimaat 
 

Afstand nemen van de waan van de dag kan lastig zijn, zeker in een drukke agenda. Maar de 
ervaring leert dat op gezette tijden te reflecteren op de gehele externe omgeving helpt om de 
effectiviteit van uw organisatie te vergroten. Met dit product biedt Publieke Zaken Energy 
Research & Strategy u aan om halfjaarlijks tijdens een lunch of diner in gesprek te gaan over de 
ontwikkeling op gebied van energie en klimaat. Tijdens deze bijeenkomsten geven René Leegte 
en Hans van Cleef u een toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen zes maanden en 
blikken zij vooruit. René geeft zijn duiding over de politieke ontwikkelingen, Hans zal zijn visie 
geven op de energiemarkten en zijn vooruitzichten delen voor de korte en middellange termijn. 
Deze bijeenkomst bent u samen met andere genodigden op directieniveau (maximaal twee 
genodigden per organisatie). Uiteraard geldt tijdens de bijeenkomsten de Chatham House rule. 

 

 

Publieke Zaken Energy Research & 
Strategy als uw sparringpartner 
 

Heeft u vragen over uw eigen aannames, analyses en inzichten in de energiemarkten of wilt u dat 
wij deze met een kritische blik bekijken? Ons team van analisten kijkt en denkt graag met u mee! 
Onze kennis op het gebied van economische- en marktanalyses vertalen wij graag naar de 
situatie voor uw bedrijf of sector. Eventueel kunnen wij deze kennis intern aanvullen door de inzet 
van teamleden met specialistische kennis op gebied van energie-technologieën of politieke 
ontwikkelingen. U kunt zowel incidenteel als structureel een beroep op ons doen.
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Cursussen inzicht energiemarkten 
 

Publieke Zaken Energy Research & Strategy biedt diverse keren per jaar cursussen aan waarmee 
u uw kennis en inzichten in de energiemarkt kunt vergroten. Deze cursussen kennen verschillende 
deelonderwerpen zoals:


-       Hoe werken de elektriciteitsmarkten / inzicht in de elektriciteitssector

-       Inzichten in de olie- en gasmarkten

-       Hoe werkt het EU ETS?

-       Biobrandstoffen

-       Waterstof

-       Kernenergie 

-       Energie en klimaat in de politiek


 

De cursussen zullen gegeven worden door de teamleden van Publieke Zaken Energy Research & 
Strategy en van Publieke Zaken met de meest recente kennis op hun vakgebieden, eventueel 
aangevuld door externe sprekers. De cursussen kennen een open inschrijving en zijn voor 
iedereen toegankelijk. Zij bestaan uit 1 of 2 dagdelen en zullen plaatsvinden in Den Haag (inclusief 
lunch). Naast de cursussen met open inschrijving kan Publieke Zaken deze cursussen ook op 
maat voor uw interne organisatie verzorgen.

 

 


Hans van Cleef als key-note speaker 
 

De onderwerpen energie en energietransitie leven als nooit tevoren. Zoekt u daarom voor uw 
evenement of online webinar een ervaren spreker over energiemarkten? Hans van Cleef neemt u 
tijdens een interactieve lezing mee in de recente ontwikkelingen op de energiemarkten. Naast een 
duiding van de huidige ontwikkelingen schetst hij een beeld van de verwachtingen voor de 
komende periode. Tevens vertaalt hij de huidige marktsituatie naar de gevolgen voor de 
energietransitie. Ook bespreekt hij de meest recente politieke ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de energiemarkten. De onderwerpen en de lengte van de lezing kunnen in overleg worden 
vastgesteld. 

Publieke Zaken Energy Research & Strategy



Publieke Zaken Energy Research & Strategy

CONTACT 
Neem contact op met Hans van Cleef of Bart van der 
Pas om te kijken wat PZ ERS voor u kan betekenen.


Telefoon Hans: +316 30 90 33 76


Telefoon Bart: +31 6 36 52 95 51


Mail: info@publiekezaken.eu
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