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INTRO / AFSLUITING #2 

Voor meer informatie over het onderdeel 

‘Werken met Afbeeldingen’ ga naar: 

Bijsnijden 

Als u de afbeelding wilt schalen of verslepen,  

ga naar ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’  

en klik op ‘Bijsnijden’  

3 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. 

Klik op het pictogram om een afbeelding  

in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

  

ENERGIETRANSITIE 
INGENIEUR, PAK JE ROL 

Albert van der Molen, 1 juni 2021, Den Haag 

https://youtu.be/09yTK-OTEPA 

 

https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
https://youtu.be/09yTK-OTEPA
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Voor meer informatie over het onderdeel  

‘Werken met Tekst niveaus’ ga naar: 

Tekstniveaus staan vooraf ingesteld om het invullen van 

de presentatie makkelijker te maken. 

Je treft deze onder het tabblad ‘Start’ in de sectie ‘Alinea’, 

waar je op de streepjes met pijltje naar links en rechts 

kunt klikken (zoals de foto hieronder). 

Onderstaande niveaus zijn in deze volgorde beschikbaar 

Persoonlijke introductie (niet op persoonlijke titel) 

Rol ingenieur: deels verbreding? 

Nog onvoldoende 

Voorbeelden 

Lessen 

Tot slot 

A 

B 

C 

- 

- 
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INLEIDING 

“Imagination is more 

important than knowledge” 
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Knelpunten netten Stedin oplossen 

Congestie aanpakken 

Netaanpassingen zonder hinder 

Kennisdeling 
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GEDACHTENGANG 

ONZEKERHEID 

Diverse context-

scenario’s 
Kentallen Toekomst 
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analyses 
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VOORDELEN 

Fasering 

Minder discussie, 

breder draagvlak 

Extra dimensie: 

robuustheid 

Geen blauwdruk 
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Techniek belangrijk maar niet belangrijkst 
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