
feiten en cijfers

Het is tijd
De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde 
ruimte willen we steeds meer doen. Je weet dat het de 
hoogste tijd is om in beweging te komen. Werk te maken 
van de leefbare stad, van elektrisch vervoer, van een 
vitaal platteland en van zonne-energie en aardgasvrije 
wijken. Je ziet de mogelijkheden en de voordelen. Je 
weet alleen nog niet hoe je het zo simpel maakt dat 
iedereen geïnspireerd raakt om mee te doen. 

Zullen we?
Wij zijn Over Morgen. Mensgericht, creatief, realistisch 
en thuis in duurzame gebiedsontwikkeling. We 
maken haalbare plannen en stellen heldere, meetbare 
doelen. Doen terwijl we denken. Zijn transparant en 
aanstekelijk. Brengen de juiste mensen bij elkaar. 
Kijken verder dan geld. Nemen verantwoordelijkheid. 
Zijn goed in tegengestelde belangen. Organiseren 
funding en ondernemen zelf ook mee, want we zijn 
pas gelukkig als plannen werkelijkheid worden.

Kijk maar eens
Naar de warmtetransitievisies die we maken voor 
grote Nederlandse gemeenten. Naar onze Prognose 
Elektrisch Vervoer. Naar onze omgevingsvisies. 
Stuk voor stuk inhoudelijke, inspirerende,
verbindende en uitvoerbare projecten. Gebaseerd 
op feiten en data. Projecten waarmee we samen 
duurzame impact maken. Een slimmere, groenere, 
betere wereld. Elke dag weer.

Over Morgen begint nu.

Tijdlijn

2001
Gerwin Hop, Maurits Materman, Ruben Visser, 
Jeroen Roeloffzen en Erik Tissingh gaan samen 
aan de slag als adviseurs in de wereld van de 
gebiedsvernieuwing.

2012
De oprichters zien de duurzame ontwikkelingen 
in de gebiedsvernieuwing en energietransitie en 
besluiten het adviesbureau de naam Over Morgen 
te geven.

2015
Oprichting van venture PARKnCHARGE. Iinvesteert 
zelf in laadpleinen voor elektrische auto’s in zowel 
de publieke ruimte, als bij bedrijven en instellingen.

2017
Oprichting van venture Social Charging. Deze app 
verbindt elektrische rijders met elkaar en met 
slimme systemen.

2018
Oprichting van venture MorgenZon. Realiseert 
de opwek van zonne-energie door het huren van 
daken.

2017
Over Morgen verhuist naar de herbestemde en 
circulair ingerichte voormalige Zeepfabriek in De 
Nieuwe Stad in Amersfoort. 

2019
Over Morgen staat in de Top250 groeibedrijven als 
één van de 14 adviesbureaus met 75+ adviseurs.

Wij werken aan deze 8 expertise-
gebieden bij publieke en private 
partijen zoals gemeenten, 
provincies, rijksoverheid, 
vastgoedontwikkelaars, 
woningcorporaties en industrie.

Energie & Klimaat

Warmtetransitie

Duurzame mobiliteit

Gebiedsvernieuwing

Omgevingswet

Gebiedseconomie

Vastgoed

Hét adviesbureau dat werkt aan een duurzame leefwereld met een integrale aanpak op het snijvlak 
van gebiedsontwikkeling en energietransitie.
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