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Inleiding
Algemeen
In het portfolio van TKI Urban Energy en andere programma’s onder de Topsector Energie bevinden zich meer
dan 300 innovatieprojecten, gericht op de energietransitie met en voor de gebouwde omgeving. De insteek van de
projecten loopt uiteen van techniek tot sociale betrokkenheid of combinaties hiervan. Echter, om de energietransitie
tot een succes te maken is het van groot belang dat we binnen het innovatieproces meer en bewuster aandacht
schenken aan de vraagzijde van de beoogde innovaties. Wat is maatschappelijk wenselijk en wat beweegt consumenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties om met innovaties een bijdrage te realiseren aan de energietransitie? Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan maatschappelijk verantwoord innoveren?
Zonder draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid zal de energietransitie onnodig duur worden en moeizaam
verlopen. De oplossingen (producten, diensten, processen) dienen ontworpen te worden met de belangen en dilemma’s van de consumenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties (verder “eindgebruiker” genoemd) in
het achterhoofd. Om de transitie tot een succes te maken zal er veel meer oog moeten zijn voor de rol van eindgebruikers.
Opdracht
In het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy is veel aandacht voor de technische kant van duurzame
energie-innovaties, maar naar eigen mening niet genoeg aandacht voor het ontwerpen voor eindgebruikers, terwijl
dit een cruciale succesfactor is van implementatie. TKI Urban Energy heeft Ecofys Navigant gevraagd een verzameling te maken van projecten die het belang van het ontwerpen voor de eindgebruiker aantonen. Dit is belangrijk
omdat (1) de partijen in het netwerk van TKI Urban Energy hierdoor het belang van de eindgebruiker in de energietransitie inzien, (2) de programmering van TKI Urban Energy nu hierop aangepast kan worden en (3) omdat
toekomstige innovatieprojecten hierdoor waarschijnlijk succesvoller gaan worden.
Gelukkig zijn er voldoende initiatieven en projecten waarbij, naast de techniek, aandacht is voor de eindgebruiker.
In overleg met TKI Urban Energy heeft Ecofys Navigant een lijst opgesteld van projecten uit de project-porfolio van
TKI Urban Energy en andere programma’s onder de Topsector Energie, waar sprake is van aandacht voor de
eindgebruiker. Een verzameling van 12 projecten uit verschillende innovatiethema’s en met variërende omvang
was het resultaat. Deze projecten zijn benaderd voor een uitvoerig interview, waarop de verhalen die in dit inspiratieboek staan zijn gebaseerd. In het Inspiratieboek MVI worden 12 projecten uitgelicht die op een zorgvuldige
manier met de eindgebruikers in hun project zijn omgegaan. Deze selectie van ‘best practices’ en het bundelen
van de geleerde lessen dienen als inspiratiebron voor het ontwerp van toekomstige innovatieprojecten.
Over TKI Urban Energy
TKI Urban Energy simuleert onderzoek naar energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur door initiatieven financieel
te steunen, betrokken partijen bij elkaar te brengen en kennis te delen. Hiermee versterkt zij de economische
concurrentiekracht van betrokken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.
Leeswijzer
In dit inspiratieboek worden 12 projecten afzonderlijk van elkaar beschreven, volgens een eenduidige structuur.
Aan het begin van de beschrijving staat in de grijze balk de algemene informatie over het project en de geïnterviewde persoon voor dit inspiratieboek. Meer informatie over het specifieke project is te vinden via het opgegeven
projectnummer in de projectendatabase op de website van TKI Urban Energy, of op de website van het project,
mits dat is opgegeven. De structuur van de beschrijvingen van de projecten in dit inspiratieboek is gebaseerd op
een vijftal onderdelen: (1) De context van het project, (2), de ingrediënten voor een goede communicatie, (3) drijfveren en barrières om mee te doen, (4) rol van de bewoners en (5) tips en trucs voor opschaling. In de conclusie
leest u over de belangrijkste overeenkomsten en succesfactoren van de 12 projecten die beschreven staan in dit
inspiratieboek.
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De Buurttransformator
Aanleiding en omschrijving
In sommige buurten in Nederland zien we mooie bottom-up initiatieven ontstaan om de energietransitie te versnellen. In sommige buurten probeert een partij van buiten om de bewoners van
de buurt in beweging te krijgen. Zo ook in Eindhoven, waar een
woningbouwcorporatie het initiatief nam voor verduurzaming,
met de gedachte dat de bewoners dit initiatief zouden gaan dragen op termijn.
De woningbouwcorporatie en gemeente hadden deze buurt in
Eindhoven aangewezen om wat betreft proces en uitkomsten
het schoolvoorbeeld te worden van duurzame wijkverbetering en
lokale self-governance. Dit zou tot stand moeten komen door
een sociaal transformatieproces dat zou uitmonden in meer sociale cohesie en verbeterde publieke ruimtes. Echter, de buurtbewoners werden niet op tijd betrokken bij de vormgeving van
het proces, en het werd langzaamaan duidelijk dat dit project,
dat de intentie had om ook de bewoners “mee te nemen” in het
proces, daar niet in slaagde.

Geïnterviewde(n): Sylvia Breukers (DuneWorks)
Penvoerder: TU/Eindhoven
Betrokken bedrijven:
•
Gemeente Eindhoven
•
DuneWorks
•
Brainport Development
•
IBuildGreen
•
Novesco
•
GPC
•
Ecovat
Start project: 2013
Locatie(s): Eindhoven
Projectnummer: TESA113016
Meer informatie: https://www.duneworks.nl/project-nl/stem-de-buurttransformator/

DuneWorks is met het Buurttransformatorproject aan de slag gegaan met dit probleem. Op basis van een theoretisch onderzoek en actie-onderzoek in de buurt is een raamwerk voor het evalueren en ontwerpen van verduurzamingsinterventies ontwikkeld: de Stemgever. DuneWorks gebruikt dit raamwerk nog steeds in andere projecten.
De Buurttransformator is een STEM-project. Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM) is een
sociaal innovatieprogramma binnen de Topsector Energie. Hierin werken bedrijven en wetenschappers met elkaar
aan niet-technologische innovatie uitdagingen.
Keywords: Sociale woningbouw; Communicatie raamwerk; Lokale initiatieven

De context van het project
De woningen, genaamd Aireys, zijn vernoemd naar de architect Sir Edwin Airey. Hij heeft de woningen zo ontworpen dat ze gemakkelijk op te bouwen zijn door middel van een systeem van prefab stalen kaders gevuld met beton.
In verschillende Nederlandse steden vroeg de naoorlogse behoefte aan sociale huisvesting om dergelijke bouw.
In de Airey buurt in Eindhoven werden 238 huizen en 56 appartementen gebouwd. Het is niet verrassend dat de
energie-efficiëntie van deze huizen zeer slecht is (label E). Rond 2014 was de huishoudelijke energierekening in
de Aireys gemiddeld € 145 per maand, wat hoog is ten opzichte van andere huizen in Nederland met vergelijkbare
grootte.
Waar voorheen deze wijk erg homogeen was van bewonerssamenstelling, is de wijk in de loop der jaren in diversiteit toegenomen. De eerste bewoners, de oud Phillips werknemers wonen al een lange tijd in de buurt en voelen
zich erg verbonden met elkaar. Ze maakten zich zorgen over het ongemak dat de geplande renovaties met zich
mee kunnen brengen. Daarnaast woonden er veel mensen die de woning als een soort tussenfase zien, een tijdelijke woning waarvandaan ze naar een betere buurt wilden verhuizen. Zij voelden zich niet echt verbonden met de
wijk en willen liever geen grote investeringen doen vanwege de tijdelijke aard van hun verblijf. Tot slot waren er
nieuwe bewoners die niet goed geïntegreerd zijn in de buurt.
Ingrediënten voor een goede burger participatie
Duneworks heeft in dit project een raamwerk ontwikkeld voor communicatie, evaluatie en interventies, genaamd
de Stemgever. Het raamwerk is gebaseerd op de environmantal justice theorie. Dit betekende onder andere dat
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de bewoner centraal werd gesteld door DuneWorks in plaats van de interventie, ook wel de verduurzamingsopgave, centraal te stellen. In het raamwerk zijn vijf stappen beschreven:
1. Erkenning: In deze stap ga je op zoek naar de behoefte van de bewoners door bijvoorbeeld langs de deur te
gaan om in gesprek te komen met de bewoners. In de wijk in Eindhoven waren de bewoners vooral geïnteresseerd in veiligheid en extra comfort, en niet in de energietransitie of het milieu. Daarom was het effect van
de communicatie vanuit deze onderwerpen ook minimaal.
2. Participatie: Als je iets wil bereiken moet je goed weten wie er mee moet doen en waarom die persoon mee
zou willen doen. Het is daarin belangrijk om duidelijk te communiceren wat je van bewoners vraagt.
3. Verdeling: Dit is de basis van het rechtvaardigheidsvraagstuk. Hoe zorg je ervoor dat de kosten en baten
eerlijk verdeeld worden. Vaak wordt gedacht en gecommuniceerd vanuit een gemiddelde bewoner (zie figuur
rechts), alleen zijn bijna alle bewoners niet gemiddeld waardoor ze zich niet aangesproken voelen.
4. Capaciteit: Nadenken over hoe bewoners kunnen bijdragen aan een project is belangrijk in de vierde stap. In deze
stap moet ook goed gekeken worden naar hoe bewoners
benaderd willen worden en wat ze nodig hebben aan (aan
kennis en vaardigheden) om mee te doen. Een buurtbijeenkomst werkt bijvoorbeeld in de ene buurt wel en in de andere niet.
5. Verantwoordelijkheid: Wie is verantwoordelijk voor welke
taak? In deze stap is het belangrijk dat de projectleider ook
verantwoordelijkheden uit handen durft te geven.

“Zo waren de bewoners in deze wijk niet geïnteresseerd in de energietransitie of het milieu, vanuit deze onderwerpen communiceren heeft dan ook weinig effect.”

Resultaat van het project
Op basis van de Stemgever heeft de woningbouwcorporatie de communicatie en de proposities aangepast. Dit
houdt in dat de segmentering van typen bewoners en hun behoeften heeft geleid tot het aanbieden van renovatieopties die aandacht aan comfort en veiligheid besteden; een meer persoonlijk gerichte begeleiding te bieden;
transparantie geven over de verdeling van kosten en baten; en keuzemogelijkheden t.a.v. moment van de renovatie. Van de verschillende renovatie-opties, met ieder een eigen prijs (in de vorm van huurverhoging), heeft uiteindelijk een meerderheid van de bewoners gekozen voor een verduurzamingsoptie met een hogere huur.
Kansen en barrières voor de toekomst
Het raamwerk, De Stemgever, kan partijen houvast geven voor het ontwikkelen en communiceren van interventies
die nodig zijn voor het versnellen van de energietransitie. Op dit moment gebruikt DuneWorks de Stemgever ook
in nieuwe projecten over slimme energiesystemen. Daarnaast wordt het door woningbouwcorporaties gebruikt in
een vervolgtraject en wordt er nagedacht over opschaling naar andere gebieden.
In het algemeen moeten we nog goed nadenken over de impact die de energietransitie kan hebben op de maatschappij, en met name bij buurten zoals in dit sociale woningbouwproject in Eindhoven. Sylvia Breukers: “Juist nu
de discussie over een eerlijke verdeling van de lusten en lasten in de energietransitie zo oplaait, is het des te
belangrijker om hier expliciet aandacht aan te besteden in de aanpak gericht op buurten en huishoudens. En die
aandacht voor een eerlijke verdeling is precies wat de Stemgever als raamwerk aanbiedt!”
Belangrijkste les
Zet de bewoner centraal in plaats van de interventie.
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De kracht van de buurt
Aanleiding en omschrijving
Steeds meer burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Een voorbeeld hiervan
zijn de lokale initiatieven die ontstaan om zoveel mogelijk energiebesparing te realiseren in de buurt. Enexis ondersteunt dit
soort initiatieven met Buurkracht1.

Geïnterviewde(n): Lise Jans
Penvoerder: Rijksuniversiteit Groningen
Betrokken bedrijven:
•
Hanzehogeschool Groningen
•
Fudura
Start project: 2014
Locatie(s): n.v.t.
Projectnummer: TESA114010
Meer informatie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/lokale-initiatieven/documents/publiekerapportage-kracht-van-de-buurt.pdf

Maar waarom sommige burgers betrokken willen zijn bij lokaal
energie-initiatief en anderen niet, was nog onduidelijk. Vandaar
dat dit onderzoek gestart is met als hoofdvraag: “In welke mate
kan het stimuleren van lokaal initiatief op de energiemarkt een
succesvolle methode zijn om energiebesparing en energiebewustzijn te realiseren?” Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn drie doelstellingen gesteld:
1. Inzicht krijgen in de mate waarin het stimuleren van lokale initiatieven op de energiemarkt op de korte en
lange termijn energiebesparing en energiebewustzijn in de buurt kan vergroten
2. Inzicht krijgen in de factoren die voorspellen of burgers wel of niet initiatief nemen, betrokken willen zijn
en betrokken willen blijven bij een lokaal energie-initiatief
3. Op basis van deze en bestaande inzichten, succesvolle interventies ontwikkelen en testen die betrokkenheid bij lokale energie-initiatieven, en daarbinnen energiebewustzijn en besparing, kunnen vergroten.

Het project ‘De kracht van de buurt’ is een STEM-project. Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij
(STEM) is een sociaal innovatieprogramma binnen de Topsector Energie. Hierin werken bedrijven en wetenschappers met elkaar aan niet-technologische innovatie uitdagingen.
Keywords: lokale initiatieven; energiebesparing

De context van het project
In dit project is gekeken naar lokale initiatieven die gesteund worden door Buurkracht. Buurkracht helpt buurtinitiatieven door heel Nederland met hun verduurzamingsambities. De buurten zijn divers wat betreft de samenstelling.
In deze Buurkrachtbuurten zijn deelnemers aan een initiatief vergeleken met hun niet-deelnemende buren.
Ingrediënten voor een goede communicatie
De communicatie naar bewoners stond in dit onderzoek niet centraal. Wel merkt Lise Jans op dat het belangrijk is
om de communicatie af te stemmen op de motivatie van de bewoner. Zo blijken veel deelnemers veel meer gemotiveerd te worden door duurzaamheid en verbondenheid met de buurt, dan door financiële drijfveren. “Vaak wordt
er aangenomen dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in geldbesparing, en wordt alleen dit gecommuniceerd. Uit
ons onderzoek blijkt juist dat er andere drijfveren zijn om mee te doen met energiebesparing.”
Daarnaast lijkt een persoonlijke benadering ook erg belangrijk om mensen over te halen om mee te doen. Zo is
het minder effectief om een flyer bij iemand in de bus te gooien of een poster in de buurt op te hangen. Het is
effectiever om langs de deur te gaan, zodat je direct contact hebt. Nog effectiever is het als iemand uit de eigen
buurt dit doet.

1

Https://www.buurkracht.nl/
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Het resultaat van het project
Er zit duidelijk kracht in de buurt. Het blijkt namelijk dat Buurkracht ook echt resultaten boekt op het gebied van
energiebesparing. Buurkrachtleden verbruiken minder elektriciteit en minder gas dan een controlegroep bestaande
uit een steekproef uit de Nederlandse bevolking. Deelname aan, en je identificeren met een Buurkrachtinitiatief
voorspelt duurzame energie gedragingen en intenties, bovenop de persoonlijke motivaties die burgers zelf al hebben. Verder wijst het onderzoek uit dat er verschillende factoren zijn die aan kunnen geven of bewoners geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan het Buurkrachtinitiatief. Zo zijn deelnemers zich over het algemeen erg bewust
van het milieu en meer gemotiveerd om energie te besparen, ook denken ze in iets sterkere mate dat ze een
bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van energieproblemen, en hebben ze een sterkere behoefte om erbij te
horen dan niet-deelnemers. Verder blijkt dat deelnemers zich sterker identificeren met de buurt en meer persoonlijke contacten hebben in de buurt dan niet-deelnemers. Deelnemers denken ook dat meer mensen in hun buurt
deelnemen aan Buurkracht dan niet-deelnemers en ervaren meer negatieve emoties jegens overheid en grote
energiebedrijven in vergelijking met niet-deelnemers, zie ook de resultaten in het publieke rapport2.

“Vaak wordt er aangenomen dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in geldbesparing. Uit ons onderzoek blijkt
juist dat er andere drijfveren zijn om mee te doen met energiebesparing.”

Drijfveren en barrières om mee te doen met een Buurkrachtinitiatief
Uit onderzoek blijkt dat deelname aan een Buurkrachtinitiatief vooral wordt voorspeld door de motivatie voor duurzame energie en de behoefte om erbij te horen. Mensen sluiten zich dus niet alleen aan bij een Buurkrachtinitiatief
omdat ze het belangrijk vinden om hun energiegebruik te verduurzamen, maar ook vanwege sociale redenen.
Initiatiefnemers kunnen in vergelijking met gewone deelnemers vooral worden voorspeld doordat ze zelf meer
belang hechten aan duurzame energie, maar tegelijkertijd ook denken dat andere buurtbewoners minder gemotiveerd zijn voor duurzame energie.
Belangrijkste les
Een belangrijk inzicht is dat in de communicatie meer ingespeeld moet worden op de motivatie voor duurzame
energie en de behoefte om erbij te horen in plaats van alleen de financiële voordelen.

2

https://www.rug.nl/gmw/psychology/lokale-initiatieven/documents/publieke-rapportage-kracht-van-de-buurt.pdf
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From Big Data to Personalized
Advice
Aanleiding en omschrijving
In 2012 is Eneco begonnen met de introductie van Toon, een reGeïnterviewde(n): Martijn Verbeek (Quby)
volutionaire slimme thermostaat die klanten op ieder moment van
Penvoerder: Quby
de dag inzicht geeft in hun eigen energieverbruik en in de kosten
Start project: 2017
daarvan. Al bij de introductie meldden zich 30.000 geïnteresseerLocatie(s): NVT
den aan, inmiddels is het aantal klanten ruim 10x zo groot. De
Projectnummer: DEI1160027
reden voor Eneco om deze innovatieve dienst aan te bieden, die
als doel heeft om energiebesparing te realiseren, was de duurzame strategie en de wens om naast elektriciteit en
gas ook diensten te gaan aanbieden die de relatie met klanten verstevigen.
De inzichten van de eerste Toon bleken een energiebesparing van 5-10% te realiseren bij bewoners. Een mooi
startpunt, waarvandaan in dit project op zoek werd gegaan mogelijkheden om de energiebesparing nog verder te
vergroten. “Als we de klant nog gerichter kunnen helpen is het mogelijk om de energiebesparing nog veel groter
te maker,” was het geloof binnen Quby. Daarom werd gekeken naar de mogelijkheden om naast real-time inzicht
ook persoonlijke en actiegerichte adviezen te geven. Nu kan Quby met de verspillingschecker van Toon (zie figuur
hieronder) aangeven hoeveel energie, geld en CO2 bespaard kunnen worden door bijvoorbeeld een nieuwe koelkast te kopen of door minder heet te wassen.
Keywords: Energy management system; Energiebesparing

De context van het project
Dit project is een demonstratieproject, wat betekent dat het technology readiness level (TRL) relatief hoog is. Zo werd Toon ook al voor de start van dit
project door veel (verschillende) huishoudens gebruikt.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Eén van de belangrijkste dingen om te onthouden in de communicatie met
consumenten is dat mensen veel beter luisteren naar complimenten dan naar
kritiek. Als je het gedrag van mensen wil beïnvloeden moet je ze daarom
vooral vertellen wanneer ze iets goeds doen. Martijn Verbeek: “Niet voor
niets was een van de eerste functies die Toon had een ‘thumbs up’.”
Daarnaast werd door feedback van eindgebruikers duidelijk dat het belangrijk
was om eerst bij klanten te verifiëren of een apparaat eigenlijk wel in huis
stond, voordat ze advies gingen geven. Martijn: “De algoritmes die ontwikkeld zijn kunnen nog zo goed zijn, maar ze zijn nooit 100% accuraat. En het
is voor een bewoner vreemd om gewezen te worden op iets wat je helemaal
niet hebt. Door de klant te betrekken in de identificatie van apparaten komen
adviezen hierover ook minder als een verassing”.
Verder moet je mensen ‘aan de hand’ nemen, ook wel de ‘customer journey’
(klantreis) genoemd. Alles moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden en
bedacht worden met de klant in het achterhoofd. Een klant moet met Toon
energie kunnen besparen met zo min mogelijk tijd- en comfortverlies.
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Resultaat van het project
Om conclusies te kunnen verbinden aan inzichten is een team data-scientists aan de slag gegaan met de grote
hoeveelheid energiedata die Quby had verzameld. “Quby is echt uniek in de hoeveelheid data die we hebben van
het gebruik van huishoudens,” geeft Martijn Verbeek aan. “Door de slimme algoritmes die ontwikkeld zijn door de
data-scientist kunnen we nu gebruik op apparaat niveau analyseren en nog gerichtere inzichten en adviezen delen.

“Want zeg nou zelf, hoeveel mensen zetten nu echt de verwarming lager om energie te besparen?”

Drijfveren en barrières om Toon te gebruiken
Over privacy hebben ze bij Quby nog weinig vragen gekregen. Een enkeling draait Toon nu offline, waardoor het
aantal diensten dat aangeboden kan worden verminderd wordt, maar waardoor ook de data-uitwisseling stopt.
Vaak is de aanleiding een verhuizing van een klant of overstap naar een andere energieleverancier. Verder is
comfortverlaging een belangrijke barrière om mee te doen. Martijn Verbeek: “Er is heel bewust gekozen om de
extra functionaliteit van Toon als “Verspillingschecker” in de markt te zetten. We willen namelijk niet dat mensen
inleveren op comfort door energie te besparen. Want zeg nou zelf, hoeveel mensen zetten de verwarming lager
om energie te besparen?”
De toekomst van Toon
“Als we gaan dromen over de toekomst zien we Toon als het brein in huis,” zegt Martijn. “Waar Toon nu nog gericht
is op inzicht in energieverbruik en monitoring van je cv-ketel, zou Toon in de toekomst apparaten aan kunnen
aansturen en een link kunnen maken met de rest van het energiesysteem.” Door vraagsturing kun je bijvoorbeeld
lokaal energie balanceren en de afname van het elektriciteitsnet te minimaliseren. “Daarnaast willen we het nog
makkelijker maken voor de bewoner om comfortabel én energie efficiënt te wonen. Bijvoorbeeld door bij een onderhoudsmelding voor een cv-ketel gelijk een optie aan te bieden aan de klant om online een afspraak te plannen.
We moeten beseffen dat de meeste mensen energie niet als hobby hebben en daarom willen we ervoor zorgen
dat goede acties zo laagdrempelig als mogelijk worden.”
De missie van Quby met Toon is het bieden van ‘peace of mind’ voor klanten. Behalve hulp bij energie-efficiënt
gedrag werkt Quby samen met Interpolis aan Thuiswacht, een dienst voor veiligheid in huis. Daarnaast wordt
gewerkt aan een oplossing om ouderen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Kern hierbij is het gebruik
van (energie)data. Quby kijkt samen met partners hoe deze data goed en veilig kan worden ingezet om mensen
te helpen.

“We moeten beseffen dat de meeste mensen energie niet als hobby hebben en daarom willen we ervoor zorgen dat goede acties zo laagdrempelig mogelijk worden”

Belangrijkste les
Maak het bewoners zo makkelijk mogelijk om energie te besparen.
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Grid Flex Heeten
Aanleiding en omschrijving
Om de energietransitie zichtbaar te maken is op 21 september
2018 een (2,2MW) zonnepark met 7.752 panelen in Heeten gerealiseerd. Het volledige eigenaarschap ligt, via energiecoöporatie
Endona, bij de bewoners van Heeten, waarmee alle winst lokaal
blijft. Er werd gezocht naar optimalisatie van lokaal verbruik van
de lokale opwek en naar manieren om gelden in de regio te behouden. Daarom werd door de initiatiefnemers op zoek gegaan
naar verbetermogelijkheden, wat zich uitte in de aanvraag van experimenteerruimte.
Door de gunning van experimenteerruimte kon men nieuwe lokale
oplossingen verzinnen om bovenstaande doelen te realiseren.
Het slim sturen en vraag en aanbod te matchen kan de piekbelasting van lokale opwek met zonnepanelen gereduceerd worden, en
daarmee mogelijk de Netwerk transportkosten verlaagd worden.
Samen met Enexis is daarom Grid Flex Heeten gestart.

Geïnterviewde(n):
•
Arnoud Brouwer (Enexis);
•
Dominique Doedens (Escozon);
•
Ellen van Oost (Universiteit Twente)
Penvoerder: Enexis
Betrokken bedrijven:
•
Energie Coöperatie Endona
•
Dr. Ten
•
Energie Coöperatie Endona
•
Enpuls/Buurkracht
•
ICT Automatisering Nederland
•
Universiteit Twente
•
Escozon
Looptijd: 2017-2019
Locatie(s): Heeten
Projectnummer: TEUE116230
Meer informatie: https://gridflex.nl/

Keywords: Energie-Coöperatie; Zeezout-Batterij; Lokale Energiemarkt.

De context van het project
De wijk die meedoet is relatief homogeen. De mensen die er wonen worden omschreven als ‘opwaarts mobiel’.
Veel tijd voor rust en ontspanning lijkt er in deze groep niet te zijn. “Vanwege de drukke levens is deze doelgroep
normaliter lastig te bereiken. Dit maakt het al helemaal speciaal dat 100% van de bewoners meedoen in de wijk,”
geeft Ellen van Oost aan. Een deelname van 100% betekent dat alle bewoners achter één transformator meedoen.
In het project wordt gebruik gemaakt van zeezoutbatterijen om energieoverschotten te kunnen opslaan en pieken
in de vraag te kunnen reduceren. De batterijen zijn gestuurd door algoritmes die ontwikkeld zijn door de Universiteit
Twente. In de toekomst zou het automatisch sturen van een batterij aangevuld kunnen worden met vraagsturing.
Verder wordt informatie over het elektriciteitsverbruik van de deelnemers zichtbaar via een EMS (energie managementsysteem van ICT Automatisering Nederlad in elk huishouden), website en een app. In deze fase van het
project is de nadruk op het technisch werkend krijgen van het systeem. In volgende buurtbijeenkomsten zal aan
het verbruik en de app extra aandacht gegeven worden. In het vervolg van het project wil het consortium de app
wat actiever maken met bijvoorbeeld het kunnen sturen van pushberichten.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Een van de belangrijkste ingrediënten voor het succes van dit project is het communiceren vanuit de eigen buurt
geweest. Arnoud Brouwer geeft aan dat dit een belangrijke les was vanuit een voorgaand project van Enexis, Jouw
Energie Moment. “Je moet als Netbeheerder voorkomen dat je aan de touwtjes trekt. Wanneer je als Netbeheerder
langs de deuren gaat met folders belanden die veelal in de prullenbak zonder dat hier serieus naar gekeken wordt.
Wanneer buren langsgaan wordt wel serieus geluisterd”.
Om de communicatie via de buurt te realiseren helpt het als je een ‘early supporter’ hebt met een uitgebreid sociaal
netwerk in de lokale gemeenschap, iemand die enthousiasmeert, vertrouwen geeft, en anderen weet mee te krijgen. In Heeten werd deze rol ingevuld door Loeck Tomassen, bestuurslid van energiecoöperatie Endona.
Minstens zo belangrijk was het enthousiaste buurtteam van vijf personen uit de wijk zelf. Dit team was divers van
samenstelling, waardoor de teamleden veel verschillende contacten hadden binnen de buurt en zo veel medebewoners warm maakten voor het project. Samen met het buurtteam en ondersteund door Rana Berends van Buurkracht werden verschillende buurtbijeenkomsten georganiseerd. Aangezien het buurtteam erg goed weet wat wel
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en niet aansluit bij de bewoners was hun input erg belangrijk bij het opzetten van het programma. Verder werden
de buurtbijeenkomsten door het buurtteam geopend en gesloten, aangezien dit goede bekenden waren van de
mensen in de zaal voelden zij zich meer direct betrokken bij het project. Arnoud Brouwer (Enexis), geeft aan dat
hij ook bewust niet aanwezig is geweest bij deze avonden zodat de bewoners alle vrijheid hadden om het project
te bespreken.
Binnen het project is zorgvuldig nagedacht over de boodschap die gecommuniceerd werd en eventuele vragen die
dit bij de bewoners teweeg zou brengen. Dominique Doedens: “Je moet een duidelijk en transparant verhaal vertellen. Als je ergens niet goed over hebt nagedacht, prikken bewoners daar zo doorheen en verliezen ze het vertrouwen in het project.”

“Wanneer je als Netbeheerder langs de deuren gaat met folders belanden die veelal in de prullenbak zonder
dat er serieus naar gekeken wordt. Wanneer buren langsgaan wordt er wel serieus geluisterd.”

Drijfveren en barrières om mee te doen met het project
Bewoners zijn puur vanuit sociale redenen mee gaan doen met het project. Belangrijk hiervoor was het gevoel van
eigenaarschap in de buurt, men voelde zich verantwoordelijk voor het slagen van het project. Verder was er geen
financiële vergoeding voor de deelnemers, alleen de garantie dat ze niet meer dan anders zouden betalen, het
niet-meer-dan-anders principe. Het buurtteam werd gevormd door mensen op persoonlijke titel te vragen. Door het
persoonlijk te maken was men bereid om mee te helpen. Achteraf geven de buurteamleden uit het buurtteam aan
dat ze het erg leuk vinden omdat het resulteert in meer sociale contacten in de buurt en ze daarnaast meewerken
aan een nieuwe sociale dynamiek in de wijk.
Een barrière is het verlies van comfort of overlast. Je moet daarom voorkomen dat bewoners te veel worden lastiggevallen. Een voorbeeld hiervan is de installatie van het Energy Management System (EMS). Dit moet plug&play
zijn, zodat een installateur zo min mogelijk tijd bij de bewoners thuis is.
Tips en trucs voor opschaling
“De communicatie aanpak die voor dit project is gebruikt, waarbij je communiceert vanuit de bewoners, kan zeker
ook gebruikt worden in veel andere gebieden in Nederland en voor verschillende type innovaties” geeft Ellen van
Oost aan. “Er zijn al veel actieve buurtteams aanwezig in Nederland waar we zouden kunnen beginnen, en dit
aantal blijft groeien.”
Naast communicatie is ook het design van innovatieve technieken erg belangrijk. Zo vraagt de zeezoutbatterij van
Dr. Ten ruimte en is het zoeken naar waar dit het beste past in de woning of schuur. Tijdens het designproces
moet al worden nagedacht hoe je de zeezoutbatterij met behoud van comfort bij bewoners plaatst.
”Om succesvol te innoveren moeten we leren om door de keten heen te denken,” zegt Arnoud. Zo moeten verschillende partijen, met ieder hun eigen belang, elkaar leren helpen. “Zo kan een gemeente ons helpen door zonneparken op een goede plek te zetten en kunnen wij een startup helpen door ze te betrekken bij een pilot.”

“Om succesvol te innoveren moeten we leren om door de keten heen te denken.”

Belangrijkste les
Zorg dat je communiceert vanuit de buurt, in plaats vanuit grote partijen die verder van de bewoners af staan.
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Hermans Smart Grid
Aanleiding en omschrijving
Op 15 juni 2018 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer per
brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen
vervangen wordt door een terugleversubsidie. Voorafgaand aan
dit besluit was er een lange periode met veel onzekerheid over
de salderingsregeling, wat de aanzet was voor het project ‘Herman’s Smart Grid’.
Vermoedelijk zullen bewoners door het afschaffen van de salderingsregeling meer dan 30% minder verdienen met hun zonnestroom, omdat de terugleververgoeding een stuk lager zal liggen.
Door het elektriciteitsverbruik en de opwek van de zonnepanelen
op elkaar af te stemmen kan de teruglevering van zonnestroom
naar het net worden geminimaliseerd, wat de businesscase van
zonnepanelen vergroot en de belasting op het elektriciteitsnet minimaliseert. Zonder slimme maatregelen wordt verwacht dat de
zogenaamde “gelijktijdigheid” van de productie en het gebruik van
zonnestroom minder dan 35% is. In dit project bleek zelfs voor
één van de pilots de gelijktijdigheid rond de 18% te liggen.

Geïnterviewde(n): Jim Wiese en Evert Kuiken
(LENS)
Penvoerder: LENS BV
Betrokken bedrijven:
•
BeNeXt B.V.
•
DGM
•
ECN, part of TNO
•
Generic Media
•
Mpare B.V.
•
Top Systems B.V.
•
Net2grid B.V.
Start project: 2014
Locatie(s): Amsterdam en Hoofdorp
Projectnummer: TESG114003
Meer informatie: http://lens-energie.nl/smartgrid/

In het project zijn de mogelijkheden onderzocht om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen en
daarmee de gelijktijdigheid te vergroten. Door de lange aanloopfase en gebrekkige connectiviteit tussen alle onderlinge apparaten en deelsystemen, zijn deze mogelijkheden nog niet in de praktijk getest. In dit project lag de
focus op het meten van de energiestromen en het onderzoeken van de flexibiliteit van elektriciteitsverbruik.
Keywords: Zonnepanelen; gestapelde bouw; stroomverdelers; Vraagsturing; CPO’s.

De context van het project
Het project Herman’s Smart Grid kent twee pilot locaties in de gestapelde bouw met verschillende bewonersgroepen. Beide locaties zijn nieuwbouw en VvE’s (koopwoningen). Op de eerste locatie in Amsterdam, genaamd Ons
Dorp, wonen voornamelijk jonge gezinnen. Samen hebben zij door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een oud schoolgebouw omgetoverd tot duurzame woningen. Op de tweede locatie in Hoofddorp,
genaamd Aquaradius, wonen voornamelijk vijftigplussers. Ook zij zitten samen in een CPO en hebben samen de
woningen ontwikkeld.
CPO´s worden door Jim Wiese (LENS) omschreven als het pareltje onder de VvE’s. “Door het intensieve, gezamenlijke bouwproces zijn de bewoners onderling zeer hecht en kan er snel en effectief worden geschakeld. Bij
normale VvE’s verloopt het werven van draagvlak, communicatie en besluitvormingsprocessen extreem stroperig. Doorgaans is er slechts één moment per jaar waar besluiten worden genomen: de algemene ledenvergadering (ALV). Het is helaas te vaak voorgekomen dat we met veel draagvlak en goed uitgewerkte plannen voor de
plaatsing van zonnepanelen de ALV starten. Maar dat alles in de soep loopt, omdat zich plots een discussie ontspint vanwege bijvoorbeeld een bloempot die verkeerd zou staan. Tot volgend jaar dan maar weer.” Deze bevinding komt ook naar voren in het ‘Maatschappelijk Innoveren met Energie’-project “De Duurzame VvE” [TESE115014].
Bij aanvang van het project was het de bedoeling om het concept bij sociale huurwoningen in de gestapelde bouw
te piloten. Toch bleek een smart-grid voor de deelnemende woningbouwcoöperatie minder urgent dan het aanbrengen van isolatie in het woningbestand, dus kreeg dat voorrang. Daarbij merkt LENS bij de uitrol van zonnepanelen voor woningcorporaties, dat (sociale) huurders bezig zijn met hele andere dingen. Energie is voor hen
meestal een low-interest onderwerp, waarbij het nog een flinke uitdaging gaat worden om smart-grid proposities
simpel, effectief en op grote schaal aan de man te brengen.
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Ingrediënten voor een goede communicatie
Wat betreft de communicatie is gebruik gemaakt van de sandwichmethode, zorg ervoor je alles goed voorbereid
met een trekker vanuit het bestuur, maar werk tegelijkertijd aan draagvlak onder de bewoners. Met deze methode
kun je goed geïnformeerd de communicatie aanpassen aan het type bewoners. “Bij Aquaradius regelde de VvE
alles op een erg persoonlijke manier. Voor de planning van een bewonersavond wisten ze precies wie op welke
dag thuis zou zijn en wie er wel of niet geïnteresseerd zou zijn om mee te doen. Dit was erg anders bij de jonge
gezinnen in Ons Dorp. Hier werd aangegeven dat een bewonersavond kansloos was en een mailtje voldoende
was om mensen te informeren over het project.

“Ondanks veel draagvlak en goede voorbereiding rondom plaatsing van (slimme) energievoorzieningen, kan
het zo zijn dat op de jaarlijkse VVE-vergadering alles in de soep loopt door een ruzie over een bloempot die
verkeerd zou staan…”

Om bewoners mee te nemen in de energietransitie dient energiedata allereerst op aantrekkelijke wijze inzichtelijk
gemaakt te worden. In de pilot is daarom gebruik gemaakt van een userinterface waar mensen hun verbruik en
opwek kunnen zien. Naast het totale verbruik dat je met behulp van een slimme meter kunt meten, is in het project
ook gekeken naar het verbruik per apparaat met behulp van slimme stekkers.
Ondanks de mooie inzichten die deze metingen hebben gegeven aan de deelnemers, moet wel worden opgemerkt
dat bewoners al snel hun interesse verloren in de huidige userinterface en nooit hebben gereageerd op de updates
per mail. Hier ligt nog een flinke uitdaging om de zogenaamde ‘user commitment’ te kunnen verhogen. Om bewoners betrokken te houden en uiteindelijk ook te sturen in hun gedrag moet het erg duidelijk en zichtbaar voor een
bewoner zijn wat ze moeten doen. Hierbij kun je denken aan een lamp die nu wordt gebruikt in een ander project
“Standard Grids, Smart Homes”, die een rood licht geeft wanneer er te veel energie wordt verbruikt en een groen
licht wanneer er meer energie verbruikt kan worden.
Met het sturen van het gedrag en energieverbruik van bewoners kunnen flink meters gemaakt worden, maar het
consortium zet eerst in op vergaande automatisering om de bewoners te ontzorgen/ondersteunen. Een goed voorbeeld daarvan is een bewegingssensor voor het licht in een gebouw; één keer plaatsen, daarna heeft niemand er
omkijken naar maar bespaar je wel 80% energie. Voor verschillende soorten bewoners zullen verschillende automatiseringsprofielen nodig zijn, van een comfortprofiel tot aan het profiel ‘warme trui’. In het comfortprofiel worden
apparaten alleen aangestuurd als de bewoner daar geen “last” van heeft, terwijl bij het ‘warme trui’-profiel de infrarood panelen in de woonkamer uitgaan als er te weinig goedkope (zonne)stroom beschikbaar is.
Drijfveren en barrières voor opschaling
Het ‘Internet of things’(IoT) staat op het gebied van energy smart-grids nog in de kinderschoenen. Er moeten flink
wat apparaten en deelsystemen aan elkaar gekoppeld worden, die onderling vaak nog niet of zeer beperkt interoperabel gemaakt kunnen worden. Daarbij is de apparatuur die je nodig hebt nog erg gebruiksonvriendelijk. Het
pakketje dat in een woning geïnstalleerd moet worden bestaat nu nog uit veel losse stukken en een lange gebruiksaanwijzing (die niemand wil lezen). Daarnaast moet er, zoals eerder al gezegd, gewerkt worden aan een goede
userinterface. Deze zal ontworpen moeten worden met de bewoner in het achterhoofd, waarbij gerealiseerd moet
worden dat ieder type bewoner anders is.
Wat betreft het sturen van apparaten heeft het consortium in dit project veel tijd gestopt in het analyseren en
aansturen van witgoed. Echter de koppeling hiermee blijkt erg lastig, en het vergt (te) veel van de gebruiker en
tools om een wasje “slim” te laten draaien. Verder blijkt vooral dat de impact van het sturen van witgoed veel minder
impact heeft dan bijvoorbeeld het sturen van een omvormer, warmtepomp of opslag in een accu. Het is daarom
wellicht zinvol om eerst het energiegebruik van deze apparaten flexibel te maken, voor er naar witgoed gekeken
wordt.
Belangrijkste les
Ontwerp producten met de bewoner in het achterhoofd.
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Jouw Energie Moment 2.0
Aanleiding en omschrijving
Jouw Energie Moment 2.0 is een vervolg op het succesvolle pilotproject Jouw Energie Moment (JEM 1), dat liep van 2012 tot en
met 2015. Uit het eerste project bleek dat het gedrag van huishoudens te beïnvloeden is; meer dan de helft van de deelnemende
huishoudens verschoof namelijk zijn elektriciteitsvraag.
Dankzij JEM 1.0 en soortgelijke pilots werd duidelijk dat een drietal
barrières het ontstaan van een nieuwe energiemarkt op basis van
dynamische elektriciteitstarieven in de weg staan:
1. Er is nog geen goed verrekenings- of factureringsproces.
2. Met de huidige businessmodellen is werken met dynamische elektriciteitstarieven niet rendabel voor energieleveranciers.
3. Door de huidige wet- en regelgeving is flexibilisering van
de elektriciteitsprijzen slechts beperkt mogelijk.3

Geïnterviewde(n): Daphne Geelen en Jaap
Kohlmann (Enexis Netbeheer)
Penvoerder: Enexis Netbeheer
Betrokken bedrijven:
•
Enpuls
•
Shifft BV
•
Technolution BV
•
TNO
•
Senfal
Start project: 2015
Locatie(s):
•
Breda (2x)
•
Etten-Leur
Projectnummer: TES2SG114004
Meer informatie: http://www.jouwenergiemoment.nl/resultaten/

De bovenstaande barrières met het inzicht over de potentie van
vraagsturing waren aanleiding om een vervolgproject te starten, JEM 2.0. Gedurende JEM 2.0 is gekeken of er
met dynamische elektriciteitstarieven een werkend businessmodel kan worden gecreëerd voor de verschillende
actoren in de energiemarkt.
Keywords: Dynamische tarieven; Businessmodel

De context van het project
In deze pilot deden drie verschillende buurten mee. Easy Street en Meulenspie in Breda hadden al meegedaan in
JEM 1.0, waarbij ze in 2012 als een van de eersten in Nederland meer inzicht kregen hoe ze hun energieverbruik
aan konden passen op de beschikbaarheid van duurzame energie. Ze beschikten daarom al over een slimme
meter, een energiecomputer met speciale software, een slimme wasmachine en zonnepanelen. De woningen in
Meulenspie werden daar bovenop uitgerust met een warmtepomp. In Etten-Leur werd een nieuwe deelnemersgroep geworven, deze groep had nog geen ervaring met dynamische tarieven.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Een belangrijk verschil met JEM 1.0 was dat mensen geen display meer in huis hadden hangen. In interviews
gaven deelnemers die ook meegedaan hadden aan JEM 1.0 aan dat ze het jammer vonden dat de display niet
meer werkte. Een van de deelnemers vertelde: “Als je het aan de muur hebt hangen, is het een fysieke herinnering.
Opbrengst en totaalverbruik, en wat de warmtepomp deed ten opzichte van het totaalgebruik. En heel simpel: wat
het weerbericht was. Het was wel heel prettig ja.”
Voor veel deelnemers bleek het tijdens JEM 2.0 een barrière om voor inzicht in het energieverbruik een telefoon,
laptop of tablet erbij pakken. Deelnemers vonden de webapplicatie bovendien vaak te traag en weinig informatief,
terwijl ze het display van JEM 1 hadden ervaren als een handig, continu aanwezig geheugensteuntje, “de oppas
kon zelfs rekening houden met de verschillende energietarieven”. Bij veel deelnemers verschoof daardoor de flexibiliteitsdienst wat naar de achtergrond en werd er minder verschoven.
Voor JEM 2.0 was er minder budget beschikbaar om mensen te werven voor de pilot en lag er een minder grote
focus op communicatie. Zo was het idee “als het businessmodel klopt en de techniek werkt, dan komen de bewoners vanzelf”. Al snel merkte het consortium dat dit niet het geval was. Zo waren er voor JEM 2.0 minder aanmeldingen dan ze hadden verwacht.

3

http://www.jouwenergiemoment.nl/pdf/1_JEMWHITEPAPER_BUSSINESMODELLEN.pdf
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Voor de deelnemers uit de wijken Meulenspie en Easy Street in Breda die hadden aangegeven door te willen gaan
met JEM 2.0 zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd om de deelnemers bij te praten over de ontwikkelingen rondom de pilot en vragen te beantwoorden. Aangezien het project een tijdje stil had gelegen was het lastig
om mensen weer opnieuw enthousiast te maken.
In de nieuwe buurt, Etten-Leur, is op diverse manieren contact gezocht met de bewoners. Zo ontvingen alle wijkbewoners van De Keen een mailing (1500 brieven) en werd een ansichtkaart gestuurd naar bewoners in en rondom
de wijk (7000 adressen). Deze manier van benaderen leverde nog niet veel respons op. Pas toen samenwerking
werd gezocht met een lokale organisaties en mensen gebeld werden begon het deelnemersaantal wat op te lopen.

“Met een in-home display kan zelf de oppas rekening houden met de verschillende energietarieven”

Drijfveren en barrières om mee te doen
Zoals al eerder gezegd was het lastig om in dit project deelnemers te werven. Van de voordelen die deelnemers
in het eerste project hadden, zoals een in-home-display en slimme wasmachine, bleven in het tweede gedeelte
nog maar weinig over. Hiervoor was bewust gekozen, aangezien in JEM 2.0 gekeken werd naar een realistischer
businessmodel. Wel waren er nog dynamische tarieven, die meer varieerden dan tijdens het eerste deel van de
pilot. Dat hier een hogere winst mee behaald kon worden sloeg niet echt aan bij de bewoners, wat beter werkte
was de boodschap dat de deelname een bijdrage voor de inrichting van het toekomstige energiesysteem betekende.
Veranderende rol van de bewoners in het energiesysteem
Over het algemeen zijn de meeste bewoners op dit moment nog niet erg betrokken bij het energiesysteem. Doordat
steeds meer bewoners een home energie managent systeem (HEMS) en slimme energietechnieken installeren
wordt hun rol in het energiesysteem anders. Om ervoor te zorgen dat bewoners snappen welke rol ze hebben in
het energiesysteem en vertrouwen houden in de werking van deze nieuwe apparaten is het belangrijk om mensen
inzicht te geven en dingen uit te leggen. In het JEM 2.0 project gaven bewoners bijvoorbeeld het volgende aan
over de batterij: “Laden, ontladen, laden, ontladen…Ik snap er helemaal niks van. Want de prijs zakt. Hij zou
gewoon moeten laden momenteel.” Waar voor energieprofessionals een proeftuin zoals JEM 2.0 wordt gezien als
een interessant spel waarbij er interactie is tussen de vermindering van de belasting in het net en de prijsprikkels
uit de energiemarkt, wordt dit door bewoners heel anders ervaren. Voor veel van hen spreekt lokaal uitwisselen
van energie veel meer tot de verbeelding.
Tips en trucs voor opschaling
Op de vraag of Enexis deze aanpak wil en kan uitrollen over de rest van Nederland hebben Daphne Geelen en
Jaap Kohlmann wat twijfels. “Een aanpak zoals we hebben gehanteerd in dit project zou een effectief middel kunnen zijn om congestieproblemen in het netwerk op te lossen, maar kost veel tijd en moeite om uit te voeren.
Gelukkig hebben we niet overal een congestieprobleem. Je zou dit kunnen toepassen om gericht in te grijpen.”
Ook zien ze veel potentie in het plaatsen van sensoren in de netten. Daarmee heeft de netbeheerder veel beter
inzicht in de lokale situatie in het net en zou je gericht kunnen ingrijpen.
Belangrijkste les
Het is belangrijk om te beseffen dat er technisch heel veel mogelijk is. De uitdaging zit hem vooral in het meenemen
van de klant. Voor succes in de toekomst moet het duidelijk zijn wat de baten zijn voor de klant wanneer een slim
energiesysteem introduceert. Om dat duidelijk te maken moet je ook weten wat de klant belangrijk vindt, dus de
klant centraal zetten.
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OROSL
(Onbalansreductie door het ontsluiten en slim laden van elektrische auto’s in de blockchain)
Aanleiding en omschrijving
Ondanks de positieve effecten van de energietransitie, zorgt het ook
Geïnterviewde(n): Fardau van der Galiën
voor een toenemende druk op het huidige elektriciteitssysteem. AllerPenvoerder: Vandebron
eerst door de toename van elektriciteitsverbruik, met name door elekBetrokken bedrijven:
trificatie van vervoer en verwarming. Daarnaast door de toename in
•
TenneT
fluctuerende (lokale) duurzame energiebronnen die weersafhankelijk
•
IBM
zijn. Dit resulteert in grotere onbalans in het energiesysteem. VoorLooptijd: 2016-2017
alsnog is TenneT voor het opvangen van de onbalans op het net nog
Locatie(s): n.v.t.
grotendeels afhankelijk van grote conventionele, fossiele elektriciProjectnummer: TEUE117068
teitscentrales zoals kolen- en gascentrales. Deze zijn echter vervuilend en kunnen maar een beperkte hoeveelheid flexibiliteit leveren. TenneT ziet een mogelijkheid om netstabiliteit
te garanderen en de maatschappelijke kosten van onbalans te reduceren door de regel- en reservemarkt open te
stellen voor gedecentraliseerde flexibiliteit. Dit wil TenneT mogelijk maken door kleinschalige FlexDevices via de
blockchain te koppelen aan de reguliere TenneT Biedladder en systemen voor balanceringsvermogen. Blockchain
geeft TenneT hierbij de mogelijkheid om te checken of er ook echt flexibiliteit is geleverd door de FlexDevices. De
eerste fase van het project is opgezet in samenwerking met Vandebron. In deze fase zorgt Vandebron voor de
FlexDevices in de vorm van elektrische auto’s. Een elektrische auto staat vaak aan de laadpaal van het moment
dat de bestuurder thuiskomt totdat de bestuurder weer naar werk gaat, dit is kan zo’n 14 uur zijn. Om de auto te
laden is vaak maar 3 uur nodig, wat flexibel kan worden ingedeeld over die 14 uur.
Keywords: Elektrisch vervoer; Onbalansmarkt; Blockchain
De context van het project
Je kunt de laadcyclus van een elektrische auto vanuit verschillende actoren sturen, bijvoorbeeld vanuit de laadpaal
of de auto. In dit project is vanwege de toen mogelijke sturingsopties van Vandebron ervoor gekozen om vanuit de
auto te sturen, en dan specifiek vanuit een Tesla aangezien de API (de ‘application programming interface’ voor
de communicatie tussen computerprogramma’s) van Tesla geschikt is voor het stoppen en starten met laden op
afstand en omdat het marktaandeel van Tesla erg hoog is in Nederland. Opvallend is dat Tesla-bestuurders veel
kennis hebben over de energiemarkt en daardoor ook erg geïnteresseerd zijn in het project.
Een gevolg van de resulterende selectiecriteria was dat de pool van potentiële deelnemers klein werd. Vooral
omdat de bestuurders thuis een energiecontract en een laadpaal moeten hebben én een slimme meter. Van de in
totaal ongeveer 8000 Teslabezitters in Nederland zijn er 100 deelnemers gevonden.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Wat betreft het overhalen van deelnemers om mee te doen aan de pilot had Vandebron een voordeel met het grote
bereik van de aankondiging van de pilot in de media. In alle persberichten werd meteen een oproep gedaan aan
alle Tesla rijders van Nederland om mee te doen. Deze oproepen bracht Vandebron al geschikte potentiële deelnemers. Daarnaast zijn een aantal verkopers die Vandebron op straat heeft staan gericht geplaatst bij de super
chargers van Tesla, om mensen door middel van face2face contact over te halen om mee te doen met de pilot.
“Op een dag kan iemand op straat toch enkele Tesla rijders enthousiasmeren om mee te doen met de pilot.” Tot
slot heeft Vandebron bedrijven met veel Tesla’s benaderd om mee te doen. Doordat deze bedrijven erg positief
waren over het project konden ook via deze route deelnemers geworven worden.
Om deelnemers op de hoogte te houden van het project is voornamelijk gecommuniceerd via nieuwsbrieven. Daarnaast is door het hoofd van de afdeling big data een podcast opgenomen om mensen te informeren over hoe de
algoritmes om de flexibiliteit aan te bieden, werken. “Er is een delicaat evenwicht in het geven van updates over
het project,” zegt Fardau van der Galiën. “Je wil de verwachtingen van mensen goed managen, maar ze ook zeker
niet overladen met berichten. Toen we een tijdje niks hadden laten weten hoorden we ook wel van de deelnemers
dat ze graag wilde weten hoe het met het project ging.” Ook heeft Vandebron een app waar bestuurders het laadgedrag kunnen instellen. Fardau van der Galiën: “In deze app is er bewust voor gekozen om laten zien hoeveel
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mensen hebben verdiend in plaats van bespaard, verdienen is namelijk veel leuker dan besparen.” Via de app kun
je jezelf laten uitbetalen voor je inkomsten.

“Er is een delicaat evenwicht in het geven van updates over het project. Je wil de verwachtingen van mensen
goed managen, maar ze ook zeker niet overladen met berichten.”

Drijfveren en barrières om mee te doen met het project
“We hadden wel onderschat hoe moeilijk het is om deelnemers te werven,” geeft Fardau van der Galiën aan. “Door
de eisen die aan een deelnemer werden gesteld werd de pool een stuk kleiner. We hebben daarom de drempel zo
laag mogelijk gemaakt om mee te doen. Zo krijgen mensen een korting op de energierekening en Vandebron
betaalt de prioriteitsaanvraag voor een slimme meter. We wilden voorkomen dat men dacht dat het een commerciële truc zou zijn om mensen te werven als energieklant.”
Verder wijst een interne berekening uit dat als alles helemaal goed gaat in de pilot en er succesvol gehandeld kan
worden een gemiddelde lease rijder (25.000 km per jaar) €250 kan verdienen. “Al zal het nog wel een tijdje duren
voordat we daarvoor genoeg biedingen doen,” geeft Fardau van der Galiën aan, “dit is ook eerlijk gecommuniceerd
naar de deelnemers.” Het verdienen van geld is voor de huidige deelnemers niet de grootste drijfveer, veel belangrijker is het duurzame en innovatieve aspect van het project. Wanneer naar andere doelgroepen gekeken gaat
worden kan dit veranderen.
Vandebron gelooft dat je er vooral voor moet zorgen dat het gebruiksgemak niet minder wordt voor een bestuurder
voor het slagen van een project. Daarom is de app zo ontworpen dat de bestuurder kan aangeven hoeveel de auto
meteen opgeladen moet worden, voor het geval de bestuurder onverwachts weg moet. Verder geeft de bestuurder
aan wanneer de auto volledig opgeladen moet zijn. De bestuurder hoeft dit maar één keer in te stellen voor de hele
week. Om het gebruik van de app te stimuleren zit Vandebron erover na te denken om een vorm van gaming toe
te voegen. Bijvoorbeeld door aan te geven wie de grootste verdiener is. Hierbij is het doel dat mensen hun instellingen ruimer zetten, zodat er meer flexibiliteit geleverd kan worden.
Wat is er nog allemaal mogelijk in de toekomst?
We zijn nog maar net begonnen met het bieden op de onbalansmarkt met decentrale flexibiliteit. Technisch gezien
zijn er nog veel mogelijkheden om de businesscase van decentrale FlexDevices te verbeteren. Zo kun je denken
aan het ontladen van een elektrische auto; dit wordt ook wel Vehicle2Grid genoemd. Een andere mogelijkheid is
het regelbaar maken van het laadproces waarbij de laadsnelheid en het laadmoment veranderd kunnen worden.
Naast het goed inzetten van een FlexDevice kunnen er behalve de elektrische auto nog veel meer verschillende
devices worden toegevoegd, zoals een warmtepomp of elektrische boiler. Dit zal in het vervolg van dit project ook
worden gedaan.
“Het is mooi om te zien dat de rol van de eindgebruiker in de energiemarkt aan het veranderen is,” geeft Fardau
van der Galiën aan. “Eerst was het alleen een consument van energie, nu zie je al steeds vaker dat de consument
ook gaat produceren, dit wordt ook wel een prosument genoemd. Met behulp van slim laden is de eindgebruiker
ook gaan handelen in energie.” Om deze transitie te versnellen is het belangrijk dat er open standaarden komen
zodat verschillende apparaten met elkaar kunnen gaan communiceren.
Belangrijkste les
Er zijn nog heel veel mogelijkheden om de businesscase van decentrale FlexDevices te verbeteren.
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Smart Energy Collective
Hoog Dalem
Aanleiding en omschrijving
Geïnterviewde(n): John Hodemaekers
Aangezien we afscheid gaan nemen van onze traditionele warmPenvoerder: Stedin
tevoorziening met aardgas en er lokaal steeds meer duurzame
Betrokken bedrijven:
elektriciteit geproduceerd wordt door de installatie van zonnepa•
Stedin
nelen zal er een aantal interessante uitdagingen ontstaan door
•
ABB
hogere energiestromen in het distributienet. Een van de moge•
Heijmans
lijke oplossingen is een slim energiesysteem waarbij vraag en
•
KPN
aanbod van elektriciteit wordt afgestemd op elkaar. De vraag is
Locatie(s):
Hoog Dalem
dan natuurlijk: hoe kan zo’n slim energiesysteem werken, niet alProjectnummer: leen technisch, maar ook in nauwe interactie met de klant?
Meer informatie: https://www.stedin.net/overOm dit in de praktijk te testen is Stedin begonnen aan een pilot
stedin/~/media/files/stedin/projecten/eindrapin Hoog Dalem met als belangrijkste vragen4:
port-hoog-dalem.pdf?la=nl-nl
•
Wat is de impact op het elektriciteitsnet van het overgaan op elektrisch verwarmen en het lokaal opwekken
van elektriciteit?
•
Hoe kunnen accu’s in combinatie met een slimme sturing de nadelige impact op het net minimaliseren?
•
Kan het - mede door Stedin ontwikkelde - Universal Smart Energy Framework een rol spelen in de sturing van vraag en aanbod in de wijk?
•
Hoe kijkt de bewoner aan tegen de veranderingen waarmee hij in een slim energiesysteem wordt geconfronteerd?
In dit rapport ligt de focus op de bewoner, dus voornamelijk de bevindingen van de laatste vraag zijn relevant om
te behandelen.
Keywords: USEF; Vraagsturing; All-electric

De context van het project
Al voordat dit project was gestart wilde Stedin weten wat voor typen klanten
in hun verzorgingsgebied wonen. Met dit inzicht kunnen ze namelijk hun
communicatie aanpassen tijdens de introductie van nieuwe ontwikkelingen
in het energiesysteem, zoals bijvoorbeeld de uitrol van de slimme meter.
Motivaction heeft daarom in opdracht van Stedin vier verschillende segmenten gedefinieerd, gerelateerd aan hun houding tegenover verduurzaming en
nieuwe technologieën en op postcodeniveau mensen ingedeeld in deze vier
klantsegmenten. De vier segmenten zijn:
1. Onbewuste Energiegebruikers,
2. Pragmatische Comfortzoekers
3. Milieubewuste Verbeteraars
4. Plichtsgetrouwe Milieubewusten.
Volgens het onderzoek van Motivaction was er duidelijk een dominant segment in de wijk Hoog Dalem. Meer dan
95% van de bewoners van de wijk valt binnen het segment van “de Pragmatische Comfortzoeker”, mensen die
van comfort houden, open staan voor nieuwe technologie en hier eventueel ook extra voor willen betalen.
De reden voor dit hoge aandeel is waarschijnlijk dat de wijk nog erg nieuw is en ook nog eens een van de eerste
all-electric wijken is en er veel relatief grote en dure woningen staan, Zulke woningen trekken bewoners die interesse hebben in technologie en die comfort belangrijker vinden dan de kosten.

4

https://www.stedin.net/over-stedin/~/media/files/stedin/projecten/eindrapport-hoog-dalem.pdf?la=nl-nl
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Ingrediënten voor een goede communicatie
De aanbevelingen uit het onderzoek voor communicatie met de Pragmatische Comfortzoeker werd gebruikt in de
werving van- en de communicatie met potentiële deelnemers. De communicatieboodschap was vooral gericht op
meedoen aan nieuwe ontwikkelingen en technologieën en op toegevoegde waarde (financieel, comfort) en niet
primair op duurzaamheid. Een van de eerste contactmomenten was op een koude avond in november toen Stedin
langs de deur is gegaan. Vooraf had Stedin het bezoek al aangekondigd via een brief. Die actie werd opgevolgd
met een avond voor belangstellenden. Het hogere elektriciteitsverbruik ten opzichte van hun vorige huis dat met
gas werd verwarmd, bleek die avond een collectief vraagstuk dat hen bezighield. Tijdens deze avond liet Stedin
een paar inzichten uit de buurt zien die zij konden halen uit de al beschikbare energiedata. John Hodemaekers:
“Zoiets zorgt meteen voor een leuke interactie met de bewoners en gaf een stukje extra waarde door meer inzicht
in de stap van gas naar all-electric.”

“Wanneer het project bijvoorbeeld niet verloopt volgens planning moet je niet met oogkleppen op gaan doorwerken, maar juist ervoor zorgen dat je dit communiceert.”

Om de deelnemers actief te houden is gebleken dat regelmatig contact noodzakelijk is. Dit is gedaan in de vorm
van deelnemersavonden en nieuwsbrieven. De deelnemers bleven veel interesse houden in hun eigen energiegebruik en hoe ze presteren ten opzichte van de rest van de buurt. Daarom is halverwege en als afsluiter van het
project per deelnemend gezin een persoonlijke jaarrapportage gegeven, waarbij het energiegedrag tevens werd
gerelateerd aan het gemiddelde van de deelnemers.
Ook zijn er momenten ingericht waarbij ze mee konden denken over onderdelen van het project. Denk bijvoorbeeld
aan het bemeten van diverse apparaten in huis, deelnemersvergoedingen en inzicht in de energieaspecten van
hun woning via een webportal. Tot slot merkt John Hodemaekers op dat voorspelbaarheid erg belangrijk is. “Wanneer het project bijvoorbeeld niet verloopt volgens planning moet je niet met oogkleppen op gaan doorwerken,
maar juist ervoor zorgen dat je dit communiceert.”
Drijfveren en barrières om mee te doen met het project
Er stond een kleine financiële bijdrage voor het aanschaffen van zonnepanelen tegenover het meedoen met het
project. Deze bijdrage was bedoeld om te zorgen dat voldoende mensen een prikkel kregen om gelijktijdig in de
panelen te investeren en zo een pilot van voldoende omvang te verkrijgen. Verder kregen ze extra inzichten in hun
energieverbruik.
Rol van de bewoners
Bij deelname aan het project werd het slimme systeem in de woning geplaatst en ging de bewoner akkoord met
het beschikbaar stellen van bepaalde data. Daarnaast werd er van de bewoners verwacht ervaringen met de projectgroep te delen tijdens de bewonersavonden. Een belangrijke les hierbij is dat het informeren over de werking
van de apparatuur cruciaal is voor een optimale interactie en gebruik.
Tips en trucs voor opschaling
De communicatie-aanpak die in dit project is gebruikt was erg intensief en kost daardoor veel tijd en aandacht. Het
bleek ook belangrijk aan te haken bij wat er verder in een wijk speelt, zoals in dit project het elektriciteitsverbruik
van de warmtepomp en de interesse om zonnepanelen aan te schaffen. Om dit soort veranderingen te communiceren heb je daarom een partij nodig die nog dichter dan de netbeheerder bij de bewoners en hun lokale vraagstukken en problematiek staat, zoals bijvoorbeeld een gemeente.
Belangrijkste les
Zorg dat je communicatie aansluit bij het type bewoner en bij wat er speelt in de wijk.
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Smart Grid User Interface
Aanleiding en omschrijving
In dit project is een online interactieve documentaire ontwikkeld
Geïnterviewde(n): Jeroen Bode (USEF)
om het begrip van geïnteresseerden in energiemarkten, enerPenvoerder: Stichting USEF
giesystemen en van de energietransitie te verbeteren. Om deze
Betrokken bedrijven:
documentaire te ontwikkelen is gebruik gemaakt van een klank•
Alliander
bordgroep die met name inhoudelijke feedback gaf. De leden
•
Stedin
van deze klankbordgroep kwamen voor een deel uit de energieStart project: 1 januari 2016
branche, maar ook uit andere branches (niet energie gerelaLocatie(s): n.v.t.
teerd). In het spel word je door middel van een interactieve, op
Projectnummer: TEID215023
Meer informatie: www.game.energy
een film gebaseerd, spel blootgesteld aan de uitdagingen die de
transitie veroorzaakt in de energiesector. Deze uitdagingen zijn
erg complex, en mensen binnen de energiesector maken het er in hun uitleg vaak niet makkelijker op. Daarom is
dit spel ontwikkeld, zodat mensen op een simpele manier deze uitdagingen uit te leggen. Om de energie transitie
te versnellen is het namelijk van groot belang dat meer mensen deze uitdagingen begrijpen. In de game ben je
een journalist die de minister van energie filmt tijdens haar ambitie om president te worden. In het proces worden
realistische dilemma’s voorgelegd over de toekomst van het elektriciteitssysteem. Je hoort een duurzame ondernemer, een energieleverancier en een netbeheerder praten over de toekomst, waarbij iedereen erg verschillende
motivaties heeft. Jij moet er in het spel voor zorgen dat de minister van energie de juiste keuzes maakt zodat een
black-out of protesten voorkomen worden.
Keywords: Energy game; Marktmodel

Het ontstaan van stichting USEF
USEF (Universal Smart Energy Framework) werd in 2014 opgericht door zeven partijen, allen actief in de smart
energie-industrie. Het is ontstaan uit het Smart Energy Collective (SEC), een Nederlandse samenwerking met
meerdere partners, waarbij slimme energietechnologieën en -diensten worden ontwikkeld en samengebracht in vijf
grootschalige proefprojecten voor slimme energie. Dit werk toonde een dringende behoefte aan een gemeenschappelijke norm voor slimme energieontwikkeling om interconnectiviteit in een toekomstige geïntegreerde markt te
verzekeren.
USEF’s Founding Partners hadden één gezamenlijk doel: versnellen van de oprichting van een geïntegreerd slim
energiesysteem dat alle belanghebbenden ten goede komt, van energiebedrijven tot consumenten. De voortdurende ontwikkeling van het USEF wordt vandaag beheerd door de USEF Foundation, een toegewijd kernteam dat
is belast met het coördineren van expertise, projecten en partners en tegelijkertijd de integriteit en doelstellingen
van USEF bewaakt.
Omschrijving van de doelgroep
Het spel is door USEF ontwikkeld voor iedereen die geïnteresseerd is in energie, de energietransitie en flexibiliteitsmarkten. Met name beleidsmakers en besluitvormers uit de branche worden aangesproken. Het is ook ontworpen voor mensen die geen technische achtergrond hebben én mensen die niet in de energiesector zitten.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Jeroen Bode: “Om te zorgen dat je boodschap goed wordt overgebracht is het van cruciaal belang om het af te
stemmen op je publiek. Soms zit ik met beleidsmedewerkers die nog niets weten over het energiesysteem, dan
moet je niet meteen met allerlei moeilijke termen aan komen zetten. Of wanneer je eindelijk die afspraak hebt
geregeld met een hoge baas, dan weet je dat je echt niet meer tijd gaat krijgen dan er is afgesproken.”
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Waarom het spel ontwikkeld is
Met een communicatietool, zoals dit spel, wil
USEF er op de eerste plaats voor zorgen dat
beleidsmakers de juiste keuzes maken en er
een eerlijk speelveld wordt gecreëerd in de
energiesector. “Wanneer je nu kijkt naar het
ontwerp van het Winterpackage (officieel bekend als “Clean Energy for all Europeans”),
een beleidsvoorstel van de Europese ComSchermafbeelding van het spel
missie om transitie naar een duurzaam energiesysteem te faciliteren en de Europese elektriciteitsmarkt te verbeteren, dan zie je belangrijke punten van USEF
terugkomen,” geeft Jeroen aan. Zo komt de beslissingsbevoegdheid van hoe flexibiliteit van de eindgebruiker ingezet gaat worden ook bij de eindgebruiker te liggen. Dit geeft de eindgebruiker de vrijheid om mee te doen in het
energiesysteem.
Op dit moment hebben eindgebruikers die vrijheid nog niet. Denk bijvoorbeeld aan de programmaverantwoordelijkheid die je in het algemeen over moet dragen aan een energieleverancier. Hierdoor kunnen consumenten bijvoorbeeld maar één energieleverancier hebben en wordt het erg lastig voor aggregators om te handelen met de
flexibiliteit die je hebt. In Frankrijk is de discussie over flexibiliteit al in alle hevigheid aan gang. En in Amerika is er
zelfs al één geaccepteerde methode ontwikkeld om flexibiliteit af te rekenen. Misschien is de methode niet perfect,
maar er is in ieder geval wel duidelijkheid. In Nederland lopen we wat dat betreft nog wat achter.

“Om je boodschap over te brengen is het van cruciaal belang om het af te stemmen op je publiek”

Hoe ziet de toekomst van USEF eruit?
USEF ziet zichzelf als het marktmodel voor na de energietransitie. In het begin had USEF nog als doel om de
standaard voor de energiemarkt in Europa te worden, maar dit bleek tijdens de verdere ontwikkeling erg lastig
aangezien in ieder land de energiemarkt verschillend geregeld is. Vandaar dat het doel is bijgesteld en het nu
vooral als model ofwel framework wordt ingezet in smart-grid projecten.
De eindgebruiker zal waarschijnlijk niet vaak iets horen over USEF. Het model is namelijk gericht op de actoren in
de markt en niet zozeer op klanten die erachter zitten. Zelfs in sommige pilots waar USEF is getest, is bewust niks
hierover gecommuniceerd naar de bewoners: het model blijft op de achtergrond. Waar USEF zich wel mee bezig
houdt is het uitleggen van de energiemarkt aan de klant, vandaar dat ook dit spel is ontworpen.
“Waar we heel erg goed in zijn geslaagd bij USEF is de promotie, zowel in Nederland als in het buitenland,” zegt
Jeroen. “Het is eigenlijk niet meer bij te houden wie allemaal gebruik maakt van USEF. Zo hoorde ik laatst dat ze
bij een college over energiemarkten zelfs een hele reader over USEF hebben.”
Belangrijkste les
Laat mensen ervaren wat de dillema’s zijn in de energie transitie, dit vergroot het begrip.
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Standard grids, smart homes
Aanleiding en omschrijving
In dit project is gekeken hoe met een slim huis ervoor gezorgd kan
Geïnterviewde(n): Shivant Jhagroe
worden dat je geen aanpassingen aan het net hoeft te doen en
Penvoerder: TU Eindhoven
dus het standaardnet kunt behouden. De grootste uitdagingen
Betrokken bedrijven/organisaties:
hierbij zijn de toename van decentrale elektriciteitsbronnen en de
•
Alliander;
toenemende druk op het elektriciteitsnet door de transitie van fos•
Eandis
siele brandstoffen, voor ruimteverwarming en autorijden, naar
•
Ores
elektriciteit.
•
Laborelec;
Het huidige elektriciteitsnet kan naar verwachting op sommige
•
Technolution
plekken deze extra belasting van duurzame energietechnieken
Start project: 2014
niet aan in de nabije toekomst. Daarom is in dit project in drie verLocatie(s): Lochem, Nederland en 2 locaties in
schillende gebieden gekeken of het mogelijk is om op bij huishouBelgië (Oost en West Vlaanderen, en Baisy-thy
and Stambruges)
dens het energieverbruik te sturen, zowel automatisch als door
Projectnummer: TESG114001
gedragsverandering, en hiermee de benodigde capaciteit van de
netaansluiting tot een minimum te beperken.
Naast het technische onderzoek is er ook gekeken hoe huishoudens de gedragssturing ervaren. En er is gekeken
naar de waarde creatie en nieuwe rollen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een businessmodel en de identificatie van eventuele barrières die er zijn om dit op grote schaal uit te rollen, zoals bijvoorbeeld wettelijke barrières.
Keywords: Vraagsturing; Congestiemanagement

De context van het project
Het project is uitgevoerd met drie verschillende netbeheerders in drie verschillende gebieden, waarvan één in
Nederland en twee in België. In totaal deden er zestien huishoudens mee. Deze huishoudens werden gekenmerkt
door een boven gemiddeld kennisniveau van het energiesysteem. Dit kwam omdat ze bij een netbeheerder werkten
of omdat ze al eens eerder hadden meegedaan met een pilotproject. De type huizen van de bewoners die meededen waren allemaal verschillend. Verder zijn de apparaten in de huizen ook anders. Een paar bewoners hebben
een elektrische auto, andere bewoners slim witgoed en bij sommige bewoners is een batterij geïnstalleerd. Deze
variatie was bedoeld om verschillende constellaties te onderzoeken.
Gedrag sturen van bewoners
Sturing van het gedrag werd gedaan door middel van een lamp met twee kleuren, groen en rood. Het groene licht
betekent dat mensen direct meer energie mogen gebruiken en het rode licht betekent dat mensen energiegebruik
moeten uitstellen, dit om de belasting van het net te verminderen. Deze manier van feedback geven aan bewoners
is erg simpel en direct, soms zelf iets te direct blijkt uit de gesprekken met de bewoners.
Shivant Jhagroe: “Een bewoner legde een tijdschrift op de lamp, omdat hij vond dat de lamp te fel brandde. Daarnaast vonden deelnemers het erg lastig om met de directe feedback om te gaan wanneer ze graag wel energie
wilden gebruiken op momenten dat de lamp rood licht gaf.” Zo gaf de lamp meer dan eens reden voor wat discussies en onderhandelingen in huis, over bijvoorbeeld de temperatuur, maar ook over het gebruik van de waterkoker
voor een kopje thee ‘s ochtends. Het lastige van de lamp met twee kleuren is dat het geen planning kan aangeven.
Zo willen de meeste mensen best hun gedrag wat aanpassen, maar het is niet mogelijk binnen een paar seconden
met een stofzuiger in je hand te staan als de lamp groen brand.
Wanneer je naar het gedrag van de bewoners gaat kijken merkte Shivant Jhagroe het volgende op: “Er is een
groot verschil tussen flexibel gedrag en niet flexibel gedrag. Zo vinden mensen het niet erg om bijvoorbeeld hun
was-gedrag aan te passen, maar vinden ze het wel erg om “s avond geen tv te kijken. Het meest inflexibele gedrag
wordt vertoond tijdens sociale activiteiten, bijvoorbeeld wanneer er gasten zijn. Op dat moment lette niemand meer
op de kleur van de lamp. Wanneer we gedrag willen gaan sturen moeten we ons daarom vooral richten op flexibele
routines”.
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Ook zat er een groot verschil in de type bewoners. Sommige mensen waren namelijk meer thuis dan anderen en
konden daarom ook flexibeler omgaan met de tijd dat ze energie gebruikten. Automatisering en op afstand kunnen
sturen zal het voor dit soort bewoners makkelijk maken om ook mee te doen met gevraagde gedragsverandering.

“Er is een groot verschil tussen flexibel gedrag en niet flexibel gedrag. Zo vinden mensen het niet erg om bijvoorbeeld hun was-gedrag aan te passen, maar vinden ze het wel erg om “s avond geen tv te kijken.”

Ingrediënten voor een goede communicatie
Shivant Jhagroe heeft op veel verschillende manieren met de bewonersgroepen gecommuniceerd. Allereerst heeft
hij vier keer in ruim één jaar een digitale survey en korte interviews gedaan met de bewoners. “Tijdens deze interviews komen veel onverwachte lessen,” zegt Shivant Jhagroe.” Zo was er een bewoner die in een rosse buurt
woonde en ineens vragen kreeg van zijn buren omdat er elke keer een rode lamp bij hem ging branden.”
Verder was er een WhatsAppgroep aangemaakt om snel te kunnen communiceren wanneer iets fout ging en
bewoners de kans te geven om met elkaar te communiceren. Voor dit laatste werden er ook gebruikersbijeenkomsten georganiseerd.
Shivant Jhagroe: “In het begin van het project had ik ook een digitaal dagboek geïntroduceerd. Hierin hebben
sommige bewoners bijgehouden wat opviel, of wanneer iets niet werkt en wat ze daarvan vonden. Je merkte wel
dat dit dagboek in de loop van het project steeds minder gebruikt werd.”
Tips en trucs voor opschaling
Hoewel bewoners een webinterface hadden met achtergrondinformatie, werd deze als hoogdrempelig ervaren. In
de toekomst is het daarom misschien slimmer om een simpele in-home display te installeren waarop iets meer
informatie gegeven kan worden. Daarnaast willen mensen ook snappen waarom de lamp rood wordt. Het is daarom
belangrijk dat mensen kunnen herleiden wat de reden van je advies is.
Het opschalen van het smart home concept voor het verminderen van de belasting op het net is erg lastig aangezien er momenteel nog geen business case is voor de bewoner. Een grote vraag daarbij is waarom bewoners
überhaupt zouden investeren in iets wat de problemen van een netbeheerder minder groot maakt. Een aantal
belangrijke economische en politieke ontwikkelingen zijn nodig voor een succesvolle business case.
Shivant Jhagroe heeft daarom drie toekomstige modellen ontwikkeld, in dialoog met de projectpartners en deelnemers:
1. Commercieel model, waarbij huishoudens het product zelf kopen en het duidelijk (financiële) winst oplevert.
2. Publiek model, huishoudens krijgen het systeem tegen laag tarief (of gratis) van de netbeheerder.
3. Community model, hier zijn bewoners gericht op het met elkaar uitwisselen van energie. Dit wordt ook
wel peer2peer genoemd.
“Al wordt het waarschijnlijk een combinatie van de drie,” geeft Shivant Jhagroe aan.
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Strijp-S Blok: Smart DC Lofts
Aanleiding en omschrijving
Al sinds 2002 transformeert Strijp-S zichtbaar tot een nieuw dynamisch hart van Brainport Eindhoven. Na lang in handen te zijn
geweest van Philips, wordt het gebied nu vormgegeven door vele
innovatieve projecten voor bewoners en bezoekers.
Dit innovatieve project wordt geleid door VolkerWessels. Als eerste in Nederland hebben zij slimme woningen gerealiseerd met
gelijkstroomnetten. Het voordeel van gelijkstroom is dat de door
de zon opgewekte energie zonder omzettingen kan worden gebruikt of worden opgeslagen in accu’s. Hierdoor worden energieverliezen tot een minimum beperkt. Verder is in de lofts getest
hoe de optimale energiehuishouding geregeld kan worden door
middel van zelflerende en interactieve systemen die onderling en
met bewoners communiceren.

Geïnterviewde(n): Barry Storm en Wouter
Beelen (VolkerWessels)
Penvoerder: VolkerWessels Icity
Betrokken bedrijven:
•
Bouwinvest
•
ABB
•
HOMIJ
•
Enervalis
•
Openremote
•
Chematronics
•
Van Mierlo Ingenieursbureau
•
Direct Current
Start project: 2016
Locatie(s): Eindhoven
Projectnummer: DEI2160117

Het doel van dit project is voor VolkerWessels om te leren hoe
het bouwproces van een woning kan worden aangepast zodat het klaar is voor de toekomst. Op dit moment zie je
namelijk dat het voor de aannemer ophoudt bij de oplevering van een appartement. Het plaatsen van zonnepanelen
is wat dat betreft vaak alleen een vinkje in de lijst van criteria om het energieprestatie certificaat (EPC) te halen.
Om klaar te zijn voor de toekomst wil VolkerWessels verder gaan dan dat, door te onderzoeken hoe deze zonneenergie beter gebruikt kan worden en wat daarvoor nodig is in de bouw. Daarnaast wil VolkerWessels in contact
blijven met bewoners om te achterhalen in hoeverre systemen aansluiten bij behoeften van bewoners en wat de
impact is van het gedrag van bewoners op de het slimmer maken van de systemen en beperken van de energievraag.
Keywords: Gelijkstroom; Smart Homes

De context van het project
In tegenstelling tot andere projecten in dit rapport, waar bewoners overgehaald moesten worden om mee te doen,
waren het in dit project de deelnemers die een motivatiebrief moesten schrijven om te mogen deelnemen. Aangezien er in totaal meer aanmeldingen waren dan woningen, moest er zelfs geselecteerd worden.
In het appartementencomplex Blok 61 op Strijp-S zijn uiteindelijk in 14 Smart DC Lofts mensen komen te wonen
met diverse achtergronden.
Ingrediënten voor een goede communicatie
Het was misschien niet zo gepland, maar uiteindelijk bleek een medewerker van het installatiebedrijf erg belangrijk
voor de communicatie. Hij liep vaak rond in het gebouw waardoor mensen hem makkelijk konden aanschieten.
Verder moest hij ook bij mensen thuis dingen installeren. Hierdoor bouwde hij een persoonlijke band op met de
bewoners, zo wist hij zelfs van diverse bewoners hun hobby’s.
Ook zaten er in dit project een paar “whizzkids”, die het leuk vonden om mee te denken over eventuele verbeteringen in de woning. Door hen te betrekken in het ontwerp werd het echt een gezamenlijk en interactief project.
Wouter Beelen: “Op een gegeven moment kwam een van de bewoners naar ons toe met de mededeling dat hij
iets in het systeem had “gehackt”, en de data gebruikte om het product te verbeteren.” Deze bewoner is nu samen
met de productontwikkelaar aan het kijken wat ze nog meer kunnen doen. Een klassiek voorbeeld van open innovatie.
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Verder werden via bijeenkomsten (zowel on- als offline) over en weer ervaringen gedeeld en de systemen verder
doorontwikkeld. Voor alle partijen was het zo mogelijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van deze smart
home toepassingen op duurzaamheid en het wooncomfort van de huurder.

“Daarnaast moeten we de eindgebruiker centraal zetten, want hoe wil die eigenlijk wonen? Wanneer is iets een
leuke woning? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woning nog een lange tijd leuk blijft?”

Wat te doen bij tegenslagen
In tegenstelling tot de leuke en leerzame ervaringen die het project nu met zich brengt was in het begin nog niet
iedereen erg enthousiast over de woning. “Door wat vertraging in de oplevering van de woning hadden we namelijk
nog niet alle slimme apparatuur kunnen installeren, dan sta je al meteen met 10-0 achter. Wanneer bewoners een
rondleiding gaven aan hun visite dan konden ze nog niks slims laten zien, alleen een extra gat in de muur waar
later de USB-contactdoos geïnstalleerd zouden worden.
Vooral met dit soort tegenslagen merk je hoe belangrijk het is dat je de juiste verwachtingen schept en blijft communiceren. Zo kwamen we er tijdens een interview achter dat mensen een heel ander idee hadden bij een Smart
DC Loft. Sommigen dachten dat ‘smart’ betekende dat alles automatisch zou gaan en alle nieuwste producten
gekoppeld zouden kunnen worden. En bij het woord proeftuin dachten anderen weer dat hier alleen bestaande
producten in zouden komen te staan, terwijl in dit project voornamelijk nieuwe producten getest worden.
Drijfveren en barrières om mee te doen
Een belangrijke drijfveer waarom huidige bewoners zich hebben ingeschreven voor deze woning is dat ze het leuk
vonden om mee te helpen met de woning van de toekomst. Naast de mooie woning waarin ze terecht kwamen op
een fijne locatie kregen ze daarom ook allerlei nieuwe gadgets, zoals een USB-contactdoos, vloersensoren, bewegingssensoren, CO2 sensoren en een centrale batterij. Barry Storm: “De reden dat niet iedere bewoner een
eigen batterij kreeg is omdat deze niet meer in de woningen bleek te passen, een goede les voor ons om dit dus
voortaan mee te nemen in het ontwerp van de woning. Verder hebben we de bewoners ook gevraagd of ze camera’s wilde ophangen, maar hier waren de huidige bewoners nog niet enthousiast over.”
Naast deze technische snufjes is het ook leuk om te zien dat het project ervoor heeft gezorgd dat de bewoners
elkaar beter leren kennen. Waar in andere gebouwen het gebruik van een gemeenschappelijke ruimte nog niet
echt op gang komt, merk je dat door samen ergens in deel te nemen de publieke ruimte veel beter gebruikt wordt
Rol van de bewoners in het project
De bewoner werd zich door middel van een app bewust van alle slimme gadgets in het huis. Zo zorgde de app
voor beter wooncomfort, voor een gezondere woning, maar ook voor een verbeterde veiligheid. Bewoners konden
bijvoorbeeld via de app de temperatuur instellen, zien wat de CO 2 concentratie in de woning was en op afstand
zien of er iemand in hun woning is. Daarnaast konden bewoners problemen van de geïnstalleerde systemen terugkoppelen en aangeven wat ze nog meer zouden willen zien op de app.
Tips en trucs voor opschaling
Met dit project heeft VolkerWessels een mooie proeftuin ontwikkeld waarin nog wel een tijd in door geïnnoveerd
kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld nu ook gedacht aan een deurbel op de app zodat je je deur op afstand kunt
opendoen. Barry Storm: “Het belangrijkste is dat we door de keten heen gaan denken. We moeten ervoor zorgen
dat we een integrale aanpak krijgen, in plaats van het denken in losse apparaten en functies. Daarnaast moeten
we de eindgebruiker centraal zetten, want hoe wil die eigenlijk wonen? Wanneer is iets een leuke woning? En hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de woning nog een lange tijd leuk blijft?”
Voor VolkerWessels is het belangrijk om niet alleen na te denken over de woning, maar hoe het gebied er omheen
ontwikkeld wordt. Strijp-S is wat dat betreft een succesvol voorbeeld.
Belangrijkste les
We moeten door de keten heen gaan denken. We moeten ervoor zorgen dat we een integrale aanpak krijgen, in
plaats van het denken in losse apparaten en functies.
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Monitoring en Beheer van
Gebouwen voor een Smart Grid
Aanleiding en omschrijving
De uitrol van de slimme meter begon in Nederland in 2015. Een
van de belangrijkste reden om hiermee te starten was de energiebesparing die een slimme meter teweeg zou brengen. Echter, er blijkt uit een onderzoek van PBL dat de energiebesparing
nog erg tegenvalt. In plaats van de beoogde drie procent energiebesparing, halen we namelijk nog niet eens één procent.5

Geïnterviewde(n):
•
Steven Boerma (IPSUM)
Penvoerder: Enexis
Partners:
•
Universiteit Twente
•
IPSUM
Looptijd: 2013
Locatie(s): Digitaal
Projectnummer: TESG113018
Meer informatie: https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5a0/483/31c/5a048331c62e8188514227.pdf

IPSUM wil door middel van persoonlijke energieadviezen in een
app, waarvan de ontwikkeling is begonnen in dit project, ervoor
zorgen dat alle huishoudens meer energie kunnen besparen. De
verwachting is dat het mogelijk is om door middel van persoonlijke energieadviezen tot 20% energiebesparing te realiseren.
Wanneer iedereen dit doet, dan halen we hiermee al 75% van
het klimaatakkoord van Parijs. IPSUM is daarom verder gegaan en maakt de slimme meter wél slim. Inzicht via je
slimme meter blijft nu beperkt tot het weten van je verbruik op totaalniveau. Hierdoor blijft het nog onduidelijk waar
de grootste energieverspillers zitten en hoe je daarop kan besparen. Op basis van de totale energiedata van de
slimme meter wordt door IPSUM met slimme algoritmes elektrische apparaten herkend en kan hiermee op apparaatniveau persoonlijk advies gegeven worden.
Keywords: Energy Management System; Energiebesparing; Gedragsverandering

De doelgroep van IPSUM
Tijdens het eerdere project was het nog niet gelukt om de Slim Inzicht dienst te testen in de praktijk. Bij IPSUM
wilden ze er zeker van zijn dat de alles technisch goed zou werken voordat huishoudens ermee aan de slag zouden
gaan, aangezien het belangrijk is dat het imago van het bedrijf meteen goed neergezet wordt. Nu ze een aantal
jaar verder zijn, staat IPSUM sinds september in de markt met de eerste gebruikers. Reacties zijn positief en er
zullen er dus snel meer gebruikers bij komen.
IPSUM wil het namelijk mogelijk maken voor iedereen in Nederland om inzicht te krijgen in hun eigen energieverbruik en door middel van persoonlijke adviezen het energieverbruik sterk te verlagen. Daarom heeft IPSUM ervoor
gekozen om de app zo voordelig mogelijk te maken, en zit er bijvoorbeeld in tegenstelling tot sommige andere
energy-management-systems daarom ook geen in-home-display. Alle feedback gaat via de app op de mobiele
telefoon of iPad.
Ingrediënten voor een goede marktintroductie
Om IPSUM te introduceren bij de huishoudens wordt voornamelijk gebruik gemaakt van partners die ook het belang
inzien van energiebesparing. Zo kun je denken aan woningbouwcorporaties, met een focus op de sociale woningbouw, of aan duurzame banken en/of verzekeraars. Door de samenwerking op te zoeken met andere partners kan
IPSUM sneller aan een groot publiek worden geïntroduceerd.,
Ontwerp met de eindgebruiker in het achterhoofd
Tijdens de afgelopen jaren is IPSUM verder ontwikkeld. In deze ontwikkeling is het erg belangrijk om te begrijpen
wat de gebruiker voor informatie wil krijgen, en hoe deze informatie gegeven moet worden. Er is bijvoorbeeld een
fijne lijn in de balans tussen te veel informatie, waardoor het te complex wordt, en te weinig informatie, waardoor
het geen toegevoegde waarde heeft. Deze balans verschilt zelfs ook per individu.

5

https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2016/slimme-meter-energiebesparing-blijft-achter-bij-verwachting
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Om de wensen van de eindgebruiker te verzamelen heeft IPSUM een testgroep opgericht waar feedback van werd
verzameld door zowel telefonische interviews als van enquêtes.
Adviezen van IPSUM
IPSUM heeft twee verschillende diensten. Met de dienst ‘Slim Inzicht’
geeft IPSUM precies aan hoe de consument zijn persoonlijke gedrag kan
veranderen om te besparen. Heel concreet wordt er aangegeven op
welke apparaten het meest te besparen valt, hoeveel en hoe. Een advies
kan bijvoorbeeld zijn om de afwasmachine op het eco-programma te gebruiken en deze niet direct na het avondeten aanzetten maar later op de
avond vanwege het daltarief. Daarnaast kun je denken aan adviezen om
sluipverbruik te verminderen door apparaten die continue op stand-by
staan uit te zetten met bijvoorbeeld een stand-by killer. Daarnaast heeft
IPSUM een tweede dienst ontwikkeld die het mogelijk maakt voor consumenten om over te stappen van energieleverancier; IPSUM Slim Switchen. Er wordt dan ook, naast een besparing op verbruik, ook bespaard
op de energieprijs; dat is IPSUM Dubbelslim! Als consumenten overstappen via IPSUM dan is de Slim Inzicht dienst zelfs geheel gratis voor een
jaar. Zo wil IPSUM huishoudens maximaal laten besparen en de drempel
voor apparaat inzicht helemaal wegnemen
Ideeën voor de toekomst
Steven Boerma is erg optimistisch over de toekomst van IPSUM. De algoritmes werken ook op slimme meters in het buitenland en maakt dat
de IPSUM-oplossing zeer schaalbaar is. Zo zijn er al contact met partijen
in Groot-Brittannië waar gekeken wordt of IPSUM daar ook geïntroduceerd kan worden. Bovendien kan de data van IPSUM in de nabije toekomst ook worden gebruikt voor andere functies, zoals in de zorg en veiligheid, in en om het huis. Denk bijvoorbeeld
aan het op afstand kunnen zien of oma, die nog alleen thuis woont goed is opgestaan Wel een fijn gevoel; voor de
kinderen én voor oma. Ook wordt het aansturen van apparaten toegevoegd in de nabije toekomst. Zo levert IPSUM
met de twee huidige diensten een bijdrage aan de CO2 en woonlasten besparing, maar die ook een start is van de
route naar het uiteindelijk doel; een Smart Home toepassing die voor íedereen toegankelijk én begrijpelijk is.
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Conclusie
Algemeen
In het portfolio van TKI Urban Energy en andere programma’s onder de Topsector Energie bevinden zich meer
dan 300 innovatieprojecten, gericht op de energietransitie met en voor de gebouwde omgeving. De insteek van de
projecten loopt uiteen van techniek tot sociale betrokkenheid of combinaties hiervan. Echter, om de energietransitie
tot een succes te maken is het van groot belang dat we binnen het innovatieproces meer en bewuster aandacht
schenken aan de vraagzijde van de beoogde innovaties. Zonder draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid van
de consumenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties (verder “eindgebruiker” genoemd) en inleving in haar
positie vanaf het ontwerp van een innovatie zal de energietransitie onnodig duur worden en moeizaam verlopen.
In dit inspiratieboek zijn een aantal projecten uit de afgelopen jaren uitgelicht om de geleerde lessen op dit vlak te
bundelen. Hieronder volgt daar een overzicht van.

Lokale betrokkenheid
Wat betreft de ingrediënten voor een succesvolle communicatie wordt veelal het belang van lokale betrokkenheid
erkend. Dit is bijvoorbeeld een initiatiefnemer in de buurt, een buurtteam of lokale bedrijven die meedoen met een
project. De ondersteuning van lokale partijen is belangrijk voor het overhalen van anderen, of voor het vergroten
van het vertrouwen in de plannen. Verder kunnen lokale partijen helpen om de communicatiestijl aan te passen
aan de ‘taal’ van de doelgroep en ervoor te zorgen dat de communicatie aansluit bij de behoeftes van de doelgroep.

De boodschap
Het overbrengen van de boodschap is erg belangrijk; zo werkt een ‘wijzend vingertje’ bijvoorbeeld erg slecht. Wat
goed werkt is aangeven wat mensen wél goed doen, wat ze beter kunnen doen en hoe ze beloond kunnen worden.
Verder houden mensen ervan om ‘aan de hand’ meegenomen te worden door het advies zo actiegericht mogelijk
te maken. Keuzevrijheid is daarnaast erg belangrijk, omdat het gebrek aan opties of keuzes weerstand op kan
wekken, omdat mensen zich al snel gedwongen kunnen voelen. Vrijwel geen enkele eindgebruiker voelt zich aangesproken door een ‘gemiddelde’ oplossing. Door de communicatie zo duidelijk mogelijk te maken (niet te lang,
geen moeilijke woorden) zullen mensen eerder overtuigd zijn van de boodschap. Wat betreft de energietransitie
lijkt men het belang en voordelen van verduurzaming van huizen al redelijk (snel) te begrijpen, echter, wanneer
het over een slim energiesysteem gaat, is dit niet zo. Om mensen hiervan te overtuigen is ‘face to face’-communicatie vaak het meest effectief, echter is dit lastig op te schalen voor veel partijen. Verder is eerlijkheid en transparantie essentieel, juist wanneer dingen niet goed gaan. De boodschap moet ook aansluiten bij de doelgroep. Hierbij
kun je ervan uitgaan dat de doelgroep de energietransitie niet op prioriteit één heeft staan.

Meer drijfveren dan energie en geld
Uit de interviews blijkt dat het van belang is om bij het ontwerp van een innovatie uit te gaan van een bredere
context dan alleen energie en/of geld uit nieuwe producten en diensten op energiegebied. Energie is vaak een
‘low-interest’ thema. Andere aspecten (‘higher interest’) dan energie zijn de veiligheid, de gezondheid, het comfort
(zie hieronder “Comfort verlies vermijden”), de verbinding met de buurt, het verbeteren van de woning en de leefomgeving, het langer thuis kunnen wonen van ouderen, het gevoel mee te werken aan een toekomstig energiesysteem en de beveiliging van gegevens (privacy en security). Met betrekking tot kostenbesparing of geld uit
nieuwe producten en diensten op energiegebied geldt iets vergelijkbaars. De aanname dat geldbesparing de belangrijkste drijfveer is voor een verandering vraagt om meer nuancering. Er zijn verschillende voorbeelden waarbij
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consumenten bereid zijn om te betalen, niet alleen om geld terug te verdienen uit een investering, maar ook voor
bovengenoemde ‘higher interest’ aspecten, die niet direct in geld zijn te kwantificeren. Een sluitend verdienmodel
voor een nieuwe dienst betekent nog niet dat deze nieuwe dienst aanslaat. Om de kans op succes van innovaties
te verhogen is het advies daarom om bij het ontwerp ervan en in de communicatie uit te gaan van een bredere
context dan die van energie en geld.

Comfort verlies vermijden
Een gemene deler onder de geïnterviewden is de overtuiging dat mensen niet (veel) aangetast moeten worden in
hun comfort en dat de installatie en het onderhoud van (nieuwe) apparatuur geen hinder mogen geven. Vooral op
het laatste punt zijn er nog veel verbeteringen mogelijk in zowel de techniek als de bedrijfsprocessen. Een succesvolle manier van innoveren kan zijn om eerst een product of service te testen op kleine schaal, bij enthousiastelingen, waarna het opgeschaald wordt naar een grotere doelgroep.

Samenwerking
Als laatste wordt opgemerkt dat partijen ook op een nieuwe manier zullen moeten gaan samenwerken. ‘Door de
keten heen denken’ is meerdere keren genoemd in de interviews. In deze nieuwe manier van samenwerken zullen
partijen opnieuw uit moeten vinden wat een zinvolle taak- en rolverdeling is en hoe kosten en baten verdeeld gaan
worden. In het vormgeven van deze nieuwe samenwerking is het belangrijk dat de klant centraal blijft staan.
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