Vandebron viert verjaardag middels opvallende
24 uurs-marathon
Medewerkers bedanken etmaal lang klanten op ludieke wijze
Amsterdam, 6 april 2018 - Vandebron bestaat dit weekend vier jaar. In het kader
van deze mijlpaal gaat het energiebedrijf 24 uur lang live om haar klanten
persoonlijk te bedanken. De livestream is via YouTube te volgen. Op
maandagochtend trappen de oprichters de ‘bedankmarathon’ af. Daarna nemen
medewerkers het stokje over en gaan ze tot de volgende ochtend door met klanten
in het zonnetje zetten. Middels de unieke actie wil Vandebron haar klanten
prijzen voor hun bijdrage aan de missie de Nederlandse energievoorziening te
verduurzamen.
Mart Vonk, Head of Brand: “Vandebron is harder gegroeid dan we hadden durven dromen toen
de eerste klant werd ingeschreven, nu vier jaar geleden. We werken keihard om onze impact op
de energietransitie te vergroten, samen met onze producenten en klanten. We moeten en willen
nog veel meters maken, maar af en toe is het goed om stil te staan bij wat al bereikt is. We zijn
heel blij dat al zoveel mensen de keuze hebben gemaakt voor groene energie. Dat verdient een
feestje!”
De marathon wordt maandag 9 april op feestelijke wijze afgetrapt door de oprichters van
Vandebron. Om 9:00 uur start een livestream via het YouTube-kanaal van Vandebron, die
doorlopend uitgezonden wordt tot de volgende ochtend 09:00 uur. In totaal gaat een team van
zo’n vijftig medewerkers meewerken aan de ambitieuze marathon.

OVER VANDEBRON

Vandebron is een kersverse energiemarktplaats met een bijzonder doel: de energiemarkt eerlijker, transparanter
en duurzamer maken. Het idee voor Vandebron ontstond in 2013 toen Remco Wilcke, Matthijs Guichelaar en Aart
van Veller wilden weten waarom ze hun elektriciteit niet gewoon rechtstreeks van een windmoleneigenaar
konden kopen. In andere sectoren was het dankzij innovatieve startups al heel gewoon om direct te in contact
komen met de aanbieder. ‘Wat als we ouderwetse energiebedrijven overbodig zouden maken, door mensen in
staat te stellen om hun energie rechtstreeks bij een duurzame producent in te kopen?’ was de vraag. Tijd voor

een oplossing.
Wat doen we?
Heel simpel: lokale energiebronnen wekken met hun windmolen, zonnepanelen of biovergister duurzame energie
op. In plaats van een groot percentage van hun winst af te staan aan grote energiebedrijven, kunnen ze de
opbrengst nu helemaal zelf houden. Om door te investeren in nóg meer duurzame energie, bijvoorbeeld. En wat
Vandebron doet? Vandebron is de energiedienstverlener, die jou verbindt met je eigen energiebron. Je kiest als
klant dus waar je goeie energie vandaan komt én waar je geld naartoe gaat. Want zelf kiezen waar je energie
vandaan komt, dat is toch heel gewoon?
Waarom doen we dit?
De energiemarkt was geen markt waar verandering snel tot stand kwam. Ondanks het feit dat we graag willen
verduurzamen, wordt er in Nederland maar maximaal 13% duurzame energie opgewekt. De rest van de “groene
energie” wordt groengewassen met buitenlandse duurzaamheidscertificaten. Uit Noorwegen, bijvoorbeeld, waar
een groot deel van de energie al duurzaam opgewekt wordt. Aan verbetering werd niet echt gedacht.
Daarom besloot Vandebron dat het anders moest: een energiemarktplaats. Je kiest als klant waar je goeie
energie vandaan komt. En lokale, duurzame bronnen verkopen nu hun goeie energie voor een eerlijke prijs, zodat
ze kunnen doorinvesteren in nóg meer duurzame oplossingen. We zijn een bedrijf met een missie: zo snel
mogelijk naar 100% duurzame energie. Op die manier versnellen we de energietransitie en zetten we de
energiemarkt op z’n kop!
Wat hebben we al bereikt?
Met ruim 100 energiebronnen verspreid over heel Nederland en meer dan 100.000 aangesloten huishoudens
binnen drie jaar, zijn we goed op weg om onze missie te vervullen. Bij Vandebron doen we de dingen nét even
anders. Het blijft daarom niet bij dromen: we willen daadwerkelijk verandering brengen. Impact maken door de
wereld te verduurzamen. Daar werken we met z’n allen hard aan. Want om goeie energie te kunnen leveren,
moet er ook met goeie energie gewerkt worden.
Samen werken aan 100% goeie energie
Dat doen we daarom met een energiek team van 130 collega's met een duidelijke mening. We zeggen het zoals
het is en we vertrouwen elkaar. Met de handen uit de mouwen en met de kop in de wind. En daar hebben we nog
plezier in ook. Want bij Vandebron zorgen we voor een ambitieuze werksfeer, een lekkere bio-lunch, verse koffie,
veel vrijheid en verantwoordelijkheid, een feestje op zijn tijd in onze tuin en natuurlijk de állerleukste collega’s.
Doe je mee? Maak kennis met ons team en neem een kijkje op onze vacaturepagina .
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