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Trillende huizen en boze Groningers waren ervoor nodig om ook de politiek in te laten zien dat de gaswinning in 

Nederland een halt moet worden toegeroepen. Bij Daikin Nederland zijn ze zich al jaren bewust van de transitie 

die moet worden ingezet. ‘Ik sta er niet gek van te kijken wanneer wij als, voornamelijk, airco-leverancier over 

vijf jaar zijn veranderd in een verwarmingsfabrikant die ook airco verkoopt.’

EDWIN HOOGERWERF VAN DAIKIN NEDERLAND 

Het klimaatakkoord van Parijs in 2015 had de ogen in politiek Den Haag 

moeten openen, maar pas bij de protesten tegen de gaswinning tijdens de 

Tweede Kamerverkiezingen begon het onderwerp ook voor de rest van 

Nederland echt te leven. Dat is de mening van Edwin Hoogerwerf, deputy 
managing director bij Daikin Nederland. ‘Al die moeilijke termen in dat 

energieakkoord zei de gemiddelde Nederlander niets, maar de emoties 

rondom de trillende huizen in Groningen, en president Poetin die een 

steeds grotere smile op zijn gezicht krijgt omdat Nederland steeds meer 

gas importeert, maakte het ineens wel tastbaar voor de consument. In 

ieder geval kan de politiek er nu ook niet meer omheen. We vinden het 

mooi dat er eindelijk zoveel beweging in zit, nadat we jarenlang aan de 

poort van de traditionele verwarmingsmarkt hebben staan rammelen 

maar deze potdicht bleef.’

De blik op 2030
In een eerder stadium sprak Hoogerwerf in dit magazine de hoop en 

verwachting uit dat verwarming van woningen door gas in 2050 helemaal 

verdwenen is, maar anno 2018 denkt hij dat Nederland dat punt al eerder 

gaat bereiken. ‘We zien groeipercentages van 300 procent als het gaat om 

warmtepompen ter vervanging van cv-ketels en het einde is nog niet in 

zicht. Ik voorzie dus mooie tijden en sta er niet eens gek van te kijken 

wanneer wij als airco-leverancier over vijf jaar zijn veranderd in een 

verwarmingsfabrikant die ook airco verkoopt. Oud PvdA-voorman 

Diederik Samson is nu voornemens twee miljoen huishoudens vóór 2030 

van aardgas af te helpen en, als het aan hem ligt, mag al vanaf 2021 geen 

enkel nieuw gebouwd huis meer met gas verwarmd worden. Een goed 

teken, want met 7 miljoen huishoudens die nu nog wel met gas verwarmen 

zijn we in de Europa allesbehalve het braafste jongetje van de klas. 

Sterker nog, we bungelen ergens onderaan in de lijst met meest duurzame 

landen. Ik snap dat je, wanneer je in een woning uit de jaren 70 woont, niet 

direct de ketel van je muur trekt, maar een combinatie met een 

warmtepomp is dan wel weer het overwegen waard. 

Dan gebruik je de ketel alleen bij een heel strenge winter of als een 

gezinslid ineens een kwartier wil douchen. Ja, ik spreek uit ervaring, haha.’

Scheepsbel
Hoogerwerfs kantoor bij Daikin is omgeven met glazen wanden, waardoor 

hij afgesloten maar toch ook in contact blijft met de mensen 

op de werkvloer. Ook hangt er op de afdeling een grote scheepsbel die 

flink wat kabaal maakt zodra er een mooie order wordt binnengesleept. 

‘Het vieren van onze successen vinden we ontzettend belangrijk en het 

toetsen van de manier waarop we werken ook. Om die reden hebben we 

ook deelgenomen aan een groot onderzoek van Great Place To Work, een 

organisatie die in 6.000 landen bij zo’n 140 bedrijven elke medewerker 

dezelfde vijftig vragen voorlegt. Dit heeft ons de titel Best Workplace 2018 

opgeleverd. Iets waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn.’

IJVV De Zwervers
Maar er zijn meer plekken waar Hoogerwerf het overzicht bewaakt en 

een goede samenwerking stimuleert. Als voorzitter van voetbalvereniging 

IJVV De Zwervers in IJsselmonde is hij regelmatig op de velden te vinden 

en loopt het contact voornamelijk via vrijwilligers. ‘Tja, dat is toch net 

even anders. Tegen hen zou je weleens willen zeggen: en nu doe je het 

zoals afgesproken want anders zoek ik gewoon een ander. Dat kan bij 

Daikin, maar niet bij IJVV De Zwervers. Aan de andere kant zijn de passie 

en inzet natuurlijk ook wel weer bijzonder. Iets wat je nergens anders zult 

tegenkomen. Op de club kan ik me eventjes met iets anders bezig-houden, 

maar helemaal afsluiten voor Daikin lukt me niet. Ik merk dat ik ook daar 

toch regelmatig mijn telefoon check op inkomende berichten. Voor een 

complete afzondering moet ik toch verder weg, zoals een paar dagen 

skiën met vrienden. Bovenop een besneeuwde bergtop is het toch lastiger 

zaken doen dan achter je bureautje.’

‘WE ZIJN NIET HET 
BRAAFSTE JONGETJE 
VAN DE KLAS’

‘Op de club kan ik me 
eventjes met iets anders 
bezighouden, maar 
helemaal afsluiten voor 
Daikin lukt me niet’
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