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De publicatie die voor u ligt, bevat 
een samenvatting van de presentaties 
en interviews die tijdens het congres 
aan bod zijn gekomen, samen met 
een aantal relevante inhoudelijke 
artikelen.

Wij wensen u veel leesplezier en 
inspiratie en hopen u bij Trends  
in Energy 2012 weer te mogen 
begroeten. 

Yvonne Brzesowsky-Ruys  
Menno van der Zalm 
Michel van Zutphen

Trends in Energy is een traditie waar-
in Capgemini betrokkenen uit de 
energiesector samenbrengt en hun 
een platform biedt voor kennisuitwis-
seling, inspiratie en netwerken. In de 
editie van afgelopen jaar stond de 
consument centraal met het thema 
‘De consument bepaalt’. 
Energiebedrijven, belangengroepen, 
overheid en consumenten zijn door-
drongen van het feit dat onze huidige 
energievoorziening niet aansluit op 
maatschappelijke duurzaamheids-
doelstellingen. Wij staan aan het 
begin van een paradigmaverschui-
ving. Illustratief hiervoor zijn initia-
tieven zoals lokale opwekking, elek-
trisch vervoer en energie-efficiency-
programma’s. Ontwikkelingen die 
nog in de kinderschoenen staan en 
daarom vaak aanlopen tegen tech-
nische, financiële en ambtelijke bar-
rières. Het initiatief en de uitvoering 
van dergelijke ‘disruptieve’ projecten 
ligt voornamelijk in het publieke 
domein, bij de netbeheerders of bij 
de leveringsbedrijven. De consument 
zelf speelt hierin geen rol. Maar  
zitten de afnemers van energie hier 
eigenlijk wel op te wachten? Wordt 
er wel voldoende aandacht besteed 
aan het creëren van vraag? Houdt de 
energiesector voldoende rekening 
met de wensen van de consument  
bij de inrichting van de keten? Per 
slot van rekening is het de consument 
die uiteindelijk de rekening van alle 
investeringen betaalt. In deze editie 
gaan wij in op de invloed van de 
consument op de veranderingen in 
de keten, de macht die hij wellicht 
krijgt en de wijze waarop de consu-
ment actief integreert in de ‘Energie-
waardeketen 2.0’.
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value chain that can change the current 
demand or utility driven energy value 
chain into a supply or consumer-
driven energy value chain.  

Consumers must not only become 
aware of their consumption but a 
larger part of them will also need to 
transfer to sustainable energy pro-
ducers. Since we do not want to 
withdraw land and resources from 
the food production chain we will 
need to optimize existing sites like 
using rooftops for placing solar cells 
as opposed to vast solar farms.

These small scale decentralized2 pro-
duction initiatives can lead to bidirec-
tional energy flows when the propor-
tions of decentralized production 
expand to larger volumes, which will 
have implications for the current grid 
and grid management. 

So far the “history” of energy transi-
tion, now let’s have a look at where 
we are in the energy transition, 
where are the controls for enabling 
or accelerating the transition and 
who are the key players.

The energy ecosystem -  
who is playing the game…
The players in the energy value chain 
can be categorized as follows: pro-
ducers, transporters (TSO), distribu-
tors (DSO), suppliers, consumers, 
government (NL and EU) and service 
providers. The last category consists 
of a wide variety of service providers 
ranging from energy technology, 
communication technology, opera-
tional technology to information tech-
nology.

A sustainable source of energy
A sustainable energy source is a source 
that will last forever, a never ending 
source of energy. The sun is suggested 
to be earth’s never ending source of 
energy, every living being on earth 
originates from and needs the sun; 
people, animals, trees and plants. 
Interesting to know is that all our 
conventional or fossil energy resources 
like coal, gas and oil are products of 
the sun, basically these resources 
originate from trees and plants that 
were transformed to coal, gas and oil 
due to high pressure during millions 
of years. 

Coal, gas and oil are the natural bat-
teries of nature, they contain large 
amounts of solar energy in a solid 
non deflating manor; the ideal bat-
tery! The only problem is that we are 
running short on these batteries and 
the energy needed to mine and drill 
them is rising, maybe somewhere in 
time it will cost more energy to mine 
and drill them then the energetic 
value they behold.

We already found out that we will 
need to make use of solar energy in  
a more direct way like solar panels, 
solar boilers and wind1 turbines do. 
But this will not fulfill our need for 
energy, it is inevitable that we need 
to change our behavior, usage pat-
terns and the perception we have 
towards energy.

This is what energy transition is all 
about; consumers must become ener-
gy aware. Consumers must become 
active part(ner)s of the energy value 
chain, they are the only part of the 
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Sustainability will be the 
buzzword of 2012, but 
what does it mean in the 
context of energy transi-
tion? Is it just transferring 
to sustainable energy 
resources or is it more? 
Who will be the key play-
ers in the energy transi-
tion and what will be the 
implications for the grid 
as we know it today.

Energy Utilities & Chemicals the way we see it

Smartening the future -  
energy transition, the way we see it

1 Wind originates from the sun.
2 There are more examples and reasons for decentralized energy production (CHP, Hydro power) which are not mentioned.

Door Rudy de Blok en Yvonne Brzesowsky-Ruys, Capgemini
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What we will see in the future is mul-
tiple roles combined, for instance the 
already known combination producer 
and consumer, prosumer.3 Even 
unusual combinations like distributor 
combined with producer may be pos-
sible,4 in this case energy production 
or storage5 can be used for (local) net 
stability and net loss compensation. 
Let’s focus on the consumer and the 
new entrants.

Consumers
Consumers need to become more 
energy aware leading to more energy 
efficiency and an active role in the 
energy value chain. With the larger 
part of consumers we still notice low 
interest for energy efficiency and ener-
gy management. This is no surprise, 

Figure 1
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3 Also known as professional consumer.
4 Permitted by legislation.
5 Storage can be placed under production (for the moment).
6 Proven added value in energy management, comfort but also high gadget content are main drivers for adoption.
7 Rutte Cabinet aims for 14% renewable energy and 20% reduction of greenhouse emissions.

there is a vast amount of “sleepers” 
(consumers that have never switched 
of energy supplier) and the present 
penetration of energy management 
devices in homes is still small. The 
only initiatives we see at this moment 
to make consumers more energy 
aware, are low energy building proj-
ects and basic energy management 
devices like smart thermostats offered 
by energy suppliers.

We must realize that adoption of ener-
gy management on individual basis by 
consumers is strongly dependent on 
the energy management devices6 and 
services that are offered and the 
opportunities that legislation allows. 
Despite the fact that this adoption goes 
at a modest pace, it is a development 

that will change the market, the busi-
ness models and interaction between 
consumers and energy suppliers. In 
our vision energy awareness and man-
agement will take off in the coming 
years under the influence of price 
increases, climate concerns, security 
of supply, but also new technologies 
will push the awareness of consumers 
forward.

On top of that government regulation 
related to 20-20-20 goals7 will play a 
major role. The 20% energy efficiency 
will definitely affect consumers. 
Uncertain is yet how the financial out-
look for the coming years will affect 
the pace of energy transition.
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8 Small virtual power plant.
9 Associations of owners.
10 With the potential to develop smart home concepts. 

The power of the community
Communities are back! In the 60’s 
and 70’s communities were a common 
fact, during the economical boost of 
the late 90’s and the beginning of the 
21th century, communities almost 
disappeared. Individualism took over 
but now at the start of the second 
decennium we see communities  
arising again. 

Social communities can play an impor-
tant role in increasing awareness of 
consumers but can also give power to 
consumers; for example, united con-
sumer communities that purchase 
energy are gaining interest and posi-
tion. There is also the trend of joint 
decentralized initiatives. Communities 
of people or businesses start initiatives 
like bundled energy production8 sup-
plying themselves. The surplus they 
would like to deliver back to the net 
at a fair price and tax level. For some 
already existing communities like 
“Verenigingen van Eigenaren”9 a future 
agenda item will be energy manage-
ment and their need for extended and 
additional energy services will grow.

Local initiatives like TexelEnergie 
(see page 14) show great ambitions  
to make the whole island energy self-
sufficient. TexelEnergie is an example 
of a local community proposing itself 
as a new market party in demand and 
supply of energy; it is an example for 
other communities.

Not only energy producing commu-
nities are growing also purchasing 
consortiums which unite energy 
aware consumers on the purchase of 
for instance solar cells like ZonIQ. 

Communities are a new (energy) busi-
ness which will lead to new (energy) 
services.

Communities are also interesting in 
relation to private nets. And local ener-
gy managers, local energy markets and
energy brokers make this trend even 
more interesting; is the local energy 
community the new municipal ener-
gy company? And how will the incum-
bent utilities respond to this trend? 

New players in the market -  
new entrants, new powerbase…
In the coming ten years the playground 
will change. Decentralized production, 
growing energy awareness and world-
wide energy efficiency regulations will 
lead to new rules, new entrants and a 
new powerbase. 
When we look at the new market en-
trants we distinguish usual suspects; 
the telco and cable companies but we 
also see other parties stepping in like 
local communities and construction 
companies.

For telco’s the big fish is the third net, 
the communication platform through 
which energy companies will transfer 
information from the IT backbone to 
the operational grid, enabling them to 
smartly control their grid. But the bot-
tom of the grid, the consumer homes, 
is also interesting for telco’s. Home en-
ergy management is a way to secure 
the access to the home with new con-
tent and generate extra traffic on their 
networks.10

Telco’s have the capabilities, the assets 
and they have the ambition to go into 
value added services in energy. In this 

game they can be either a partner or 
competitor for the energy supplier.

Also large construction firms are start-
ing initiatives to gain position in the 
home energy management market. 
They have two main drivers:

n Customer value growth
 Building constructors have suffered 

severely during the crisis, house-
building market totally collapsed 
and the current crisis in real estate 
is also affecting them, as a (con-
tracted) service provider for energy 
services (as part of managed living 
concepts) they can compensate the 
loss of growth in the house-build-
ing market.  

n Energy efficiency regulations
 To comply with increasing energy 

efficiency regulations in construc-
tion (EPC - Energy Performance 
Coefficient), construction methods 
like insulation are no longer suf-
ficient or too expensive, energy 
management can help them to  
meet regulations at lower cost. 

They are interested in these innova-
tions and the gateway to manage those 
innovative technologies in-home. As 
an extra service they can offer man-
agement of several subcontractors and 
installation companies to serve com-
munities of houses in their mainte-
nance needs. They will claim an inter-
mediary role in this new game. 

But it is also not imaginary that con-
struction companies will be the grid 
operator and/or grid service provider 
of private nets.
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Where are we…
To realize where we are in the energy 
transition we need to analyze the 
state of consumer awareness, smart 
grid maturity and government legis-
lation.

When we use the customer adoption 
model and plot the current state of 
consumers and utilities (see figure 2), 
we estimate that the first consumers 
are entering the passive interest 
phase of adoption. As already stated 
most part of the consumers is still in 
the unaware phase, they never 

Figure 2: Passive consumers become well informed consumers and actively involved producers that unite in order to optimize 
energy usage, decrease energy costs and increase benefits of local generation.

n    Low energy lighting 
n    Efficient heating 
n    Insultion 
n    Supplier comparison 
n    Selfservice 

n    Green energy
n    Renewable sources 
n    Energy labels 
n    Energy efficiency 

  advice

n    Energy conservation 
   programs 

n    Smart meters 
n    Energy management 

    tools 
   (driven by increasing cost 
    and environmental 
    awareness)

n    Local generation 
n    New pricing models 
n    Demand response 

programs
n    Customer analytics 
n    Consumer prosumer 

n    United consumers 
  communities 

    (Production and consumption 
    local smart frid)

n    Demand shift 
n    Consumer storge 
n    Advance energy 

  management 
    (home smart grid)

Aware 

Unaware 

Passive interest 

Active involved 

Interactive involved 

Community involvement 

Consumer-driven market

Utilit
y-driven market

switched their supplier, reasonable 
part of the consumers is in the aware 
phase.  
And some front-runners are in the 
active involved phase, experimenting 
with in-home energy management 
mostly offered by construction firms 
or in pilot projects. 
And we have even some pioneers in 
the interactive involved and commu-
nity involvement phase; Texel-Energie 
is an example of a pioneering com-
munity.
Utilities are offering services in the area 
of passive interest (green energy, 

renewable sources) and active in-
volved (smart meters, basic energy 
management tools). Pilot projects are 
in the area of “interactive involved” 
and in “community involved” area. 
Utilities are key players in creating 
energy awareness and enablers of 
energy management for consumers. 
We can state that consumers are on 
their way but some acceleration is 
needed since the road is long and 
tough, and competition is ready to 
battle.
Government plays a major role in 
stimulating and enabling energy effi-
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ciency by means of legislation and 
regulation. In the ‘Second national 
energy efficiency action plan for the 
Netherlands’ (30 June 2011) the 
objectives and measures of the  
Dutch government are presented.

Besides usual measures like increasing 
energy taxes, increasing EPC (Energy 
Performance Coefficient), advice and 
counseling there is a focus on enabling 
new initiatives by means of “Green 
deals with society for energy”: “With 
this initiative the government wants to 
stimulate energy saving and local gener-
ation of renewable energy. The intention 
is to help projects and initiatives to solve 
problems in a variety of ways, for exam-
ple by giving advice, bringing parties into 
contact with each other and removing 
obstacles in legislation and regulations.” 
This is the first step to legislation and 
regulation that is “energy transition” 
enabling.

We can conclude that we have made 
a start in energy transition but we 
need to speed up, all of the players; 
consumers, utilities and government 
to reach the 20-20-20 targets in 
2020, but especially and actually to 
make this world sustainable and fit 
for future challenges.

Smartening the future…
Facing the new challenges in utilities 
there is generally spoken a need for 
smart; smarter behavior, smarter use, 
smarter management, smarter legisla-
tion, smarter grid…

A much discussed subject is smart 
grids, a necessary part of a sustain-
able world. As mentioned before 
from either point of view, idealistic 

or economical, smarter grids are a 
necessity. Decentralized production, 
nomadic consumption (EV), local 
energy demand-supply management 
and the consequent bidirectional 
energy flows need smarter grid man-
agement. The transformation from 
utility/demand-driven to consumer/
supply-driven energy market is en-
abling the intermediate stage; demand
response.

Discussing the business case of smart 
grids is not relevant since certain 
aspects of the ecosystem called smart 
grids are already being implemented; 
for instance distributed management 
system (DMS). There can only be dis-
cussion about the scope11 of smart 
grids and more importantly on the 
standardization and interoperability  
of this first generation of smart grid, 
also referred to in literature as Smart 
grid 1.0. 
Thinking and discussing Smart grid 
2.0 needs to be started. Where Smart 
grid 1.0 starts with implementing an 
application (AMI, DMS) Smart grid 
2.0 will be about the architecture of 
the grid.
Scope and consequent planning of 
smart grid is partly determined by the 
consumer adoption at the moment, 
but in time scope and planning will 
be set by consumer demand. Consum-
erization might be an (un)expected 
accelerator, forcing utilities to adopt 
new information technology.

Smarter business model…
Energy transition means a total busi-
ness model transition, nowadays cer-
tainties will disappear and rethinking 
company mission and strategy must 
be prioritized in the board. It all starts 

with defining the role and position 
organizations choose to play.

For example based on longstanding 
experience and efficient processes, 
incumbents can create opportunities 
to support new entrants and decen-
tralized initiatives with general serv-
ices like billing, trading and CRM, 
thus realizing economies of scale. 
On the other hand non-legacy compa-
nies can move with great agility and 
develop and exploit “the cash market 
behind the smart meter”. With firm 
and bold decisions and a clear strategy 
many opportunities to grow can be 
realized.

Smarter IT utilities…
The new utility company is the infor-
mation utility as Gartner stated in 
2009! Information, information 
exchange, information exchange stan-
dards and excellent, robust and secure 
communication platforms are funda-
mental for enabling a smart managed 
energy system. 
Challenges are in the area of informa-
tion technology, communication tech-
nology, operational technology and 
energy technology; these technologies 
need to integrate seamlessly. 
Not only information exchange will 
increase, but the information chain 
will expand into the customer homes, 
integrating the consumer in the energy 
value chain. Business IT alignment 
will be expanded to Business -IT-OT 
alignment in which the customer will 
be a fundamental player (or maybe 
the enabler).
This requires a re-orientation of plat-
forms and standards tailored to the 
goals and ambition of the parties in-
volved. But also the role of CIO’s and 

11 Finance is a major restriction with respect to scope.
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IT departments will change; funda-
mental organizational issues will need 
to be answered.

Not only aspects such as cyber security 
for grids will be new for utilities but 
risk management will need to pene-
trate on questions like: “Who is really 
operating the third grid?”, when utili-
ties contract telco’s for the third grid 
and the telco’s have sourced technical 
operations to specialized service pro-
viders, how can utility companies 
secure their responsibilities if it is not 
clear to them who is running the third 
grid? And what contractual agreements 
are made among telco’s and service 
providers?  

“No electricity means no operational 
third grid”, modern telecommuni-
cation exchanges are not always pro-
vided with power failure back-up  
systems. How to re-start the grid when 
the communication platform is down? 

But also “action-is-reaction”, DSO’s 
and TSO’s will be confronted with real-
time processes that are more dynamic 
than ever before. Consumers will be-
come more unpredictable, the intro-
duction of energy management in-home 
not interconnected to utilities energy 
management will make consumption 
and (home) production even more 
unpredictable. By introducing infor-
mation technology in the domain of 
energy management we aim for a smart 
managed grid, but we must be aware 
that integrating IT with OT also intro-
duces new risks for the stability of the 
grid. IT must strengthen OT and not 
introduce a new weak(est) link.

Smarter consumers...
When we look at traffic management 
we see a similar transition taking 

place as in energy transition; smart 
road infrastructure, smart road man-
agement, smart use of the road infra-
structure, smart choice in means of 
transport. Focus on efficient usage of 
the available resources by means of 
information management (hence, key-
word is information).

The smart approach worked because 
the road users adopted the concept of 
smart road efficiency and became 
smart road users; they learned to plan 
their trip before or after peak hour, 
choose their route smart and avoid 
road construction, consider their 
means of transportation and use infor-
mation on smart road signs and navi-
gation system.
It was however inevitable that the road 
infrastructure needed to be expanded, 
the load on the road system kept on 
growing. Lesson to be learned is that 
road users became smarter in using 
the road system, but were not willing 
to lower their “road consumption”.
If we transpose this to energy transi-
tion, expansion of net capacity is inev-
itable eventually, but till that time we 
will focus on efficient use of the avail-
able net capacity by using information 
management to integrate the consum-
ers in the energy value chain and 
making them smarter consumers. 

Resume...
As consumers we can wait and see 
what utilities will offer us. That is 
what will happen with the larger part 
of consumers, the front-runners and 
pioneers will clear the road for them. 
They are the ones that need to be sup-
ported, encouraged, and stimulated. 
They are the ones that will make the 
difference and will make the energy 
transition work. 

The energy transition is continuously 
evolving; mainly entrepreneurs and 
pioneers are leading the way. IT will 
be the enabler in this evolution. 
Despite this it will take decades to 
make energy supply sustainable.
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In sectoren met lage 
marges, toenemende 
concurrentie en veran-
derde klantverwach-
tingen is het beheersen 
van de marketingkosten, 
cost to acquire en cost 
to serve essentieel voor 
winstgevendheid.

De hoofdbevindingen van de Europese 
multi-client utilities B2C-benchmark
Door Robert-Jan van den Berg, Capgemini Consulting

Figuur 1: Participerende leveranciers op de kaart
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In de Europese multi-client utilities 
B2C-benchmark analyseert Capgemini 
Consulting de drie drijfveren voor de 
winstgevendheid van B2C-leveranciers: 
cost to serve (CtS), cost to acquire 
(CtA) en marketingkosten. Het doel 
van de multi-client studie is om de 
leveranciers te helpen hun huidige 
positie te beoordelen en zich te ver-
gelijken met de best presenterende 
bedrijven in Nederland en Europa.  
Inzicht in de prestaties helpt om de 
groeiende verschillen en bijbehoren-
de strategieën te begrijpen en geeft 
een aantal handvatten om lagere CtS, 
CtA en marketingskosten te realiseren. 

In 2011 namen 39 Europese 
leveranciers deel aan de derde 
editie van het benchmarkonder-
zoek en profiteren van de resul-
taten en aanbevelingen die 
individueel worden besproken.

Bij de eerste editie in mei 2009 deden 
twintig leveranciers mee aan het onder-
zoek. De deelnemers van de laatste 
editie zijn afkomstig uit zeventien 
landen, die overigens op verschillende 
niveaus van competitie verkeren. De 
geselecteerde bedrijven verschillen in 
omvang, naast incumbents zijn ook 
kleinere spelers en nieuwe toetreders 
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meegenomen. Samen komt dat neer 
op 90 miljoen contracten in de B2C-
retailmarkt.

Vechten voor het behoud van 
marge
De nettomarges in de huishoudelijke 
markt zijn erg laag. Uit het Europese 
onderzoek blijkt dat het een op de 
drie retailers niet lukt om winst te 
genereren in het huishoudelijke seg-
ment. Bovendien kan in de meest 
competitieve omgevingen, zoals het 
Verenigd Koninkrijk of Nederland, 
een klein verschil in prijs of een ge-
brek aan klanttevredenheid een grote 
invloed hebben op klantverloop. Het 
beheersen van de kosten voor de be-
drijfsvoering en de klanttevredenheid 
zijn essentieel voor een sterke con-
currentiepositie en winstgevendheid. 

Lage kosten om klanten te bedienen, 
zijn essentieel om een gezonde marge 
op het klantenbestand te realiseren. 
Het onderzoek laat echter ook zien 
dat de ‘kampioen lage kosten’ in klant-
bediening niet automatisch de groot-
ste winstmarge pakt. Naast een lage 
cost to serve bepalen het prijsbeleid, 
een effectieve acquisitiestrategie en 
marketing mede de winstgevendheid.  

Leveranciers doorlopen een 
kostbare leercurve na het libe-
raliseren van de Europese elek-
triciteitsmarkt. Leveranciers die 
het eerste jaar op de markt zijn, 
hebben bijna tweemaal zo veel 
kosten als leveranciers zonder 
effectieve concurrentie. 

Dit is het gevolg van meerdere factoren: 
n Herziening marketing- en salesstra-

tegie;
n De regulering heeft impact op de ope-

rationele processen en IT-systemen.

In de context van economische crisis 
hebben deze transformaties tevens de 
‘meter to cash’ processen verzwakt. 
Dit leidt tot een hoger risico van 
slecht inbare tegoeden. 

Wat valt op bij de Nederlandse 
deelnemers?
Nederland behoort tot de meest com-
petitieve markten, de deelnemers val-
len op door relatief hoge kosten. De 
kosten voor de vier Nederlandse 
deelnemers vallen ruim €60 mio. 
hoger uit (marketing buiten beschou-
wing gelaten) dan het EU-gemiddelde. 
In de drie hoofdcategorieën (klantbe-
diening, klantacquisitie en marketing) 
scoren zij fors hoger dan het Europese
gemiddelde. Zo zijn de marketingkos-
ten 4% hoger, de cost to acquire ruim 
€27 hoger (per gewonnen contract) 
en valt de cost to serve ruim €15 
hoger uit per contract. 

Het beeld verandert niet wanneer de 
bedrijven die opereren in niet-compe-

Figuur 2: Gemiddelde cost to serve en cost to acquire per groep
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titieve markten (bijvoorbeeld Oost-
Europese energieleveranciers) uit het 
resultaat gefilterd worden. Hoe kan 
dit verschil verklaard worden? Neder-
land is een van de meest geliberali-
seerde en competitieve markten van 
Europa. De liberalisering heeft de kos-
ten van de klantbediening verhoogd. 
Leveranciers spenderen bovendien 
meer geld aan marketing en acquisitie 
om het marktaandeel uit te breiden of 
juist te verdedigen. 

De verregaande liberalisering van de 
energiemarkt vergt omvangrijke inves-
teringen in processen en IT in Neder-
land. Veel aandacht gaat dan ook uit 
naar het beheersen van de IT-kosten. 
Het aandeel van IT is gemiddeld 9% 
van de cost to serve, waardoor een 
enge focus op IT dus slechts beperkte 
kostenreducties oplevert. Het gaat 
vooral om de effectiviteit van de IT 
die ingezet wordt, die potentieel 75% 
van de totale kosten kan beïnvloeden.
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Figuur 3: Voorbeeld van een cost to serve-prestatieanalyse 
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Digitale transformatie en de 
energieleveranciers?
De toekomstige energieleverancier is 
een leverancier die inzicht wenst in 
de wijze waarop de digitale klant zijn 
diensten wil ontvangen. Deze leve-
ranciers gaan hun diensten via digita-
le apparaten aanbieden, toegang krij-
gen tot informatie over klantgedrag 
en inzichten afleiden uit een grote 
hoeveelheid informatie met als doel 
het optimaliseren van winstmarges. 
Deze wijze van werken kan zowel de 
CtS, de marketingkosten alsook de 
CtA reduceren. 
 
De meerderheid van de leveranciers 
in Europa gebruikt momenteel min-
stens één digitaal kanaal. De uitda-
ging ligt in de transformatie naar en 

de adoptie van digitale kanalen. Een 
shift van kanalen voor een selecte 
groep klanten, die het voor simpele 
interacties gebruikt, naar een primair 
kanaal voor veelzijdige communicatie 
met de klant. De energieleveranciers 
die dit doen, zetten hun kanaalmix 
op zijn kop, waarbij de digitale  
kanalen de traditionele kanalen gaan 
terugdringen om deze radicale veran-
dering te bereiken, is er één hoofd-
vraag die beantwoord dient te wor-
den: “Waarom zou een klant de retai-
ler contacteren via digitale kanalen?”

Het onderzoek levert een com-
plete analyse van de cost to 
serve, cost to acquire, marke-
tingkosten en gerelateerde KPI’s.

Cost to serve is gegroeid in één 
jaar
Bij het vergelijken van de gemiddelde 
(€26,80/contract) CtS van deze editie 
met het gemiddelde uit vorige edities 
(€35,70), zou men kunnen denken 
dat deze kosten afgenomen zijn. Dit 
is echter schijn doordat meer efficiën-
te retailers opgenomen zijn in ons 
onderzoek: kleine spelers op de markt, 
opengesteld aan de competitie voor 
een lange periode en grote gevestigde 
partijen op de markt zonder compe-
titie. In werkelijkheid is voor de 
negen participanten van vorig jaar  
de CtS gemiddeld gegroeid met 6%. 

Aan iedere participant leveren we een 
uitgebreid overzicht van de cost to 
serve, cost to acquire en de marke-
tingkosten, gerelateerd aan hun rele-
vante business-KPI’s.

In de meeste gevallen bevestigt deze 
analyse wat de participanten al ver-
moedden. In sommige gevallen zijn 
de participanten verrast door sommi-
ge elementen. Maar in alle gevallen 
geeft het een duidelijk bewijs voor 
het gebied dat dient te worden verbe-
terd, een evaluatie van het potentieel 
tot verbetering en een indicatie voor 
de onderliggende redenen.

Meer informatie
Een uitgebreider rapport over de 
derde editie van ons benchmark-
onderzoek wordt gepubliceerd via  
de website van Capgemini Consul-
ting (www.nl.capgemini-consulting.
com). Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met de auteur of uw 
Capgemini-contactpersoon. 
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De energiebranche staat 
een aantal forse uitda-
gingen te wachten die  
vragen om een struc-
turele verandering. Deze  
uitdagingen worden ver-
oorzaakt door klimaat-
verandering, afhankelijk-
heid van buitenlandse 
brandstof, brandstofuit-
putting en de verhoogde 
elektriciteitsbehoefte 
van de maatschappij. 

Cloud Power bij TexelEnergie

Het benutten van energie uit hernieuwbare bronnen voor zelfvoorzienende elektriciteitsgemeenschappen.
Door Arie Hobbel, Capgemini

De energiebranche moet zijn koolstof-
‘footprint’ verminderen door gebruik 
te maken van alternatieve energie-
bronnen, terwijl het zijn overall pres-
tatie moet verbeteren. De energie-
branche heeft gedurende zijn bestaan 
een aantal veranderingen moeten 
ondergaan, maar in het verleden be-
paalde de branche zelf zowel de snel-
heid als de richting van de verande-
ring. Tegenwoordig lijkt het erop dat 
de politieke agenda beide bepaalt. De 
snelheid wordt bepaald door politieke 
ambitie en de richting door de subsi-
dies, die toegewezen worden aan de 
technologie die op dat moment de 
voorkeur krijgt bij de autoriteiten. 
Deze politieke signalen worden opge-
pikt door de maatschappij, die leiden 
tot een verhoogd energiebewustzijn. 
Energiebewuste consumenten nemen 
hun energielevering niet langer voor 
lief, maar wensen actief deel te nemen 
aan de energielevering.

Dit artikel introduceert het concept 
‘Cloud Power’: een energiegemeen-
schap die streeft naar een zelfvoor-
ziening voor elektriciteit gebaseerd 
op energie uit hernieuwbare bronnen 

Het concept ‘Cloud Power’ is momen-
teel in ontwikkeling bij Capgemini in 
samenwerking met TexelEnergie in 
Nederland. Cloud Power voorziet in de 
voordelen die meestal met smart grids 
geassocieerd worden, maar begint van-
uit een klantperspectief.

Het concept van Cloud Power is geba-
seerd op een gemeenschap van consu-
menten die gemeenschappelijke ideeën 
hebben over hun elektriciteitslevering. 
Deze ideeën kunnen gebaseerd zijn op 
meerdere drijfveren, namelijk: econo-
misch, milieu en sociale drijfveren die 
weerspiegeld worden in, bijvoorbeeld, 
verbeterde energie-efficiency, vermin-
derde uitstoot, voorkeur voor lokaal 
opgewekte elektriciteit. Een Cloud 
Power-gemeenschap lijkt op het con-
cept van een coöperatie, waarin de 
leden zelf de organisatie bezitten en 
exploiteren voor hun wederzijdse voor-
delen. Dit biedt de additionele voor-
delen die in tabel 1 beschreven staan.

Het huidige plan om Cloud Power te 
implementeren, is een samenwerking 
tussen het coöperatief energiebedrijf 
TexelEnergie en Capgemini.

Het concept van Cloud Power past 
in het huidige wettelijke kader van 
de meeste geliberaliseerde markten, 
alhoewel de implementatiedetails ver-
schillend zullen zijn tussen de markten. 
Toch kan het spoedig geïmplementeerd 
worden omdat er geen noodzaak is 
voor investeringen op grote schaal.
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Tabel 1: Het onderscheidend vermogen van Cloud Power

Instapoptie Een belangrijk voordeel van Cloud Power is het eenvoudige feit dat consumenten de keuze hebben om in te stappen. 
Deze keuzevrijheid heeft een belangrijke uitwerking: deelnemers in een Cloud Power-gemeenschap zijn gemotiveerd om 
deel te nemen. Het resultaat is dat verwacht kan worden dat de investering in Cloud Power effectief benut wordt, terwijl 
onderzocht is dat de effectiviteit van investeringen in modellen met verplichte deelname laag is.

Producten en 
services op 
maat

Energieleveranciers hebben geworsteld om nieuwe producten en services op de markt te zetten. De onderliggende  
reden hiervoor is dat het moeilijk is om een zinvolle/uitvoerbare klantsegmentatie te ontwikkelen. De aanpak van het  
Cloud Power-concept voor segmentatie is klantgeoriënteerd - consumenten definiëren zelf hun gemeenschap, en deze 
definitie biedt mogelijkheden voor energieleveranciers om producten en services op maat aan te bieden. 

Meervoudige 
drijfveren

Het is breed geaccepteerd dat de financiële voordelen van energie-efficiency alleen een klein gedeelte van de 
consumenten zal motiveren. Echter, er is een groep consumenten die wordt geleid door milieuoverwegingen. Deze groep 
is zelfs bereid om te investeren in situaties die een negatief financieel resultaat opleveren. Het concept van Cloud Power 
maakt het voor deelnemers mogelijk om te kiezen voor zowel economische als milieudrijfveren. Daarnaast ondersteunt het 
concept en heeft het concept baat bij de sociale drijfveren zoals gemeenschapsopbouw/samenwerking/samenhang.

Flexibiliteit Het feit dat de meeste oplossingen, die bij de Cloud Power betrokken zijn, zich ‘achter de meter’ bevinden, biedt 
consumenten de mogelijkheid om te kiezen voor een oplossing die het beste bij hen past en om te bepalen wanneer 
deze oplossingen worden geïmplementeerd. Deze aanpak is fundamenteel anders dan de omstandigheden waarin de 
consumenten hun gedrag of individuele situatie moeten aanpassen aan de oplossing die anders aangeboden wordt.

Om met de bovenstaande uitdagingen 
om te kunnen gaan, heeft de branche 
het denkbeeld van ‘smart grids’ als 
een algemene oplossing gepresenteerd. 
Dit verklaart waarom de definities 
voor smart grids, die gebruikt worden 
door verschillende instanties voor een 
groot deel verschillend zijn. De voor 
de hand liggende reden is dat de uit-
dagingen verscheidene vormen aan-
nemen in verschillende regio’s en de 
prioriteit, die aan de verschillende 
delen van de oplossing gegeven wordt, 
loopt ook uiteen.

De algemene voorgestelde oplossin-
gen zijn gebaseerd op een aantal aan-
names:

n alle klanten geven de voorkeur 
aan de laagst mogelijke kosten  
voor elektriciteit;

n alle klanten geven de voorkeur 
aan een overvloedige en ononder-
broken levering van elektriciteit  
te allen tijde;

n alle klanten geven er de voorkeur 
aan om beschermd te zijn tegen 
fluctuaties in elektriciteitsprijzen.

Het blijkt dat deze aannames niet 
meer correct zijn in alle omstandig-
heden. Sommige mensen zijn bereid 
een hogere prijs te betalen als dit de 
milieu-impact van hun elektriciteits-
gebruik vermindert. Sommige men-
sen zijn bereid om een vermindering 

of onderbreking van de levering te 
accepteren als daar een redelijke ver-
goeding tegenover staat. Nog steeds 
zijn er anderen die denken dat ze zelf 
goed uitgerust zijn om het risico van 
prijsschommelingen te managen. 
Niettemin is de energiebranche alge-
mene smart grid-oplossingen aan het 
ontwikkelen die gebaseerd zijn op de 
bovenstaande aannames.

Cloud Power beoogt een relatief klei-
ne groep consumenten te verenigen 
die een gemeenschappelijke aanpak 
voor hun energielevering hebben. Dit 
zorgt ervoor dat de groep hun indivi-
duele doelstellingen gezamenlijk kan 
definiëren en nastreven.
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Cloud Power
Zolang de kosten en voordelen van 
smart grids onduidelijk zijn voor con-
sumenten, lijkt het gerechtvaardigd 
om te kijken naar kleinschalige oplos-
singen, die tastbare resultaten tonen 
aan consumenten tegen een redelijke 
prijs. De oplossing zal een keuze bie-
den, waarbij consumenten kunnen 
instappen wanneer ze denken dat het 
geschikt is en uitstappen wanneer  
dat niet zo is. Uiteindelijk zal de 
oplossing democratisch zijn wat het 
mogelijk maakt dat individuen en 
gemeenschappen hun eigen doelstel-
lingen definiëren. 

Lokale elektriciteitsoplossingen zijn 
vroeger al voorgesteld als micronet-
werken. Echter deze oplossingen 
veronderstellen dat het netwerk 
eigendom is van de gemeenschap die 
het gebruikt. Naast het probleem van 
het ophalen van kapitaal voor zulke 
netwerken, hoewel klein, micronet-
werken eisen dat de gemeenschap 
aaneengesloten moet zijn en geba-
seerd zijn op het ‘all-in’ dogma.

Cloud Power echter is gebaseerd op 
de aanname dat het netwerk beschik-
baar en eigendom is van een geregu-
leerde instantie, die de verplichting 
heeft om de diensten aan de aange-
sloten deelnemers aan te bieden. Dit 
betekent dat deelnemers in Cloud 
Power de reguliere bijdrage voor het 
gebruik van het netwerk onder 
marktomstandigheden betalen, maar 
niet investeren in nieuwe infrastruc-
tuur. Omdat het netwerk als univer-
seel beschouwd wordt, is er ook geen 
behoefte aan aaneengeslotenheid van 
de deelnemers.

Iedere Cloud Power-gemeenschap 
heeft een uitgebreide keuze aan doel-

stellingen op het gebied van prijs, 
betrouwbaarheid, brandstofsoort, 
duurzaamheid, zelfvoorziening etc. 
Het profiel van iedere gemeenschap 
wordt gedefinieerd door deze  
gemeenschappelijke doelstellingen. 
Individuele consumenten in de 
gemeenschap kunnen additionele 
behoeftes hebben, afhankelijk van 
hun omstandigheden. Cloud Power 
maakt de inzet mogelijk van zowel 
gemeenschappelijke als individuele 
bezittingen voor het opwekken, op-
slaan en controleren van de belasting.

Segmentatie
De Cloud Power-gemeenschap draait 
om de gemeenschappelijke doelstel-
lingen die de facto de identiteit van 
de gemeenschap bepalen. De doelstel-
lingen vormen de basis van het lange-
termijnplan voor de gemeenschap. 
Potentiële deelnemers kunnen kennis 
nemen van het plan en bepalen of het 
plan bij hun individuele doelstellingen 
en hun beschikbare middelen past.

Het langetermijnplan kan beschouwd 
worden als de equivalent van klant-
segmentatie in marketingtermen. Het 
plan is gebaseerd op de behoeften van 
een specifiek segment van klanten en 
reflecteert de waargenomen behoeften 
voor energielevering aan deze groep. 

Een langetermijnplan kan samenge-
steld worden voor iedere bestaande 
gemeenschap (bijvoorbeeld klein-
schalige energiebedrijven en woning-
bouwverenigingen) of kan ontworpen 
worden voor een compleet nieuwe 
groep klanten. Het langetermijnplan 
kan gebaseerd worden op meerdere 
aspecten van energiebehoeften, zoals:
n kosten van elektriciteit en aanver-

wante services (inclusief de bereid-
heid om deel te nemen aan vraag-
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zijde management of demand-
responseprogramma’s);

n energie-inkoop (fossiel, nucleair of 
duurzaam);

n gebruik van individuele decentrale 
opwekking, load control of opslag-
capaciteit (inclusief microwarmte-
krachtkoppeling (WKK), zonne-
energie, slimme huizen, elektrische 
voertuigen);

n ontwikkeling en gebruik van ge-
meenschappelijke middelen voor 
decentrale opwekking of opslag 
(windturbines, WKK, grootschalige 
opslag).

Synergie
Een typische Cloud Power-gemeen-
schap kan economisch haalbaar zijn 
met een paar honderd deelnemers. Een 
gemeenschap van deze omvang zal niet 
de schaalvoordelen van traditionele 
energiebedrijven behalen. Om toch 
concurrerende prijsniveaus te behalen, 
moeten andere middelen ingezet wor-
den. Daarom streeft de gemeenschap 
naar synergieën op het gebied van de 
technologie en de deelnemers.

Gebaseerd op de langetermijndoel-
stellingen geeft het middellangeter-
mijnplan de optimale mix van tech-
nologieën voor de opwekking, opslag 
en load control in meer detail. Naast 
de planning voor technologieën bevat 
het middellangetermijnplan ook de 
ontwikkeling van het portfolio van 
deelnemers en houdt het rekening 
met het effect van individuele deel-
nemers op de overall doelstellingen 
van de gemeenschap.

Dit middellangetermijnplan vermeldt 
ook de behoeften voor technologie en 
de deelnemers die een positief syner-
gie-effect voor de gemeenschap willen 
leveren. Voor de technologie betekent 

dit dat zowel gemeenschappelijke als 
individuele middelen worden meege-
nomen. Voor deelnemers kan het mid-
dellangetermijnplan een bepaald soort 
patroon van verbruik/opwekking, 
bepaalde geografische locaties of  
specifieke individuele doelstellingen 
bevorderen.

Interne markt
Een bekend probleem op het gebied 
van de integratie van decentrale op-
wekking (vooral van hernieuwbare 
energie) is het feit dat in de meeste 
markten individuele consumenten 
hun overschot aan energie moeten 
verkopen tegen prijzen die ver onder 
de actuele prijsniveaus in de markt 
liggen. Om dit probleem te voor-
komen is Cloud Power gebaseerd  
op een interne markt waar de elektri-
citeit uitgewisseld wordt tussen de 
deelnemers van de gemeenschap 
tegen prijzen, die de actuele balans 
tussen vraag en aanbod weerspiege-
len. Als een extra voordeel zal de 
interne markt voor Cloud Power 
helemaal geen transactiekosten voor 
de uitwisseling van energie tussen 
(individuele) deelnemers met zich 
meebrengen.
De interne markt biedt ook voordelen 
op het gebied van btw en energiebe-
lasting, omdat de meeste Cloud Power-
gemeenschappen de vorm van een 
coöperatief energiebedrijf aannemen. 
Alhoewel belastingregimes verschil-
lend zijn tussen de markten, neigt 
een coöperatief bedrijf een positief 
effect te hebben vanwege de vermin-
dering van energie-gerelateerde be-
lastingen.

‘Real-time pricing’
In de traditionele elektriciteitsmarkt 
volgt de opwekking van elektriciteit 
de vraagzijde van elektriciteit. Om 

continu aan de vraag te kunnen vol-
doen, is de utilisatie van een aanzien-
lijke hoeveelheid opwekcapaciteit laag. 
Dit leidt tot hogere prijzen voor elek-
triciteit, die opgewekt wordt door deze 
middelen met als reden voor deze 
hoge prijzen dat de vaste kosten van 
de middelen verdeeld moeten wor-
den over een relatief kleine hoeveel-
heid operationele uren. De utilisatie 
leidt tot prijsfluctuaties en dit effect 
wordt verslechterd door de integratie 
van hernieuwbare opwekking. Op dit 
moment zijn consumenten beschermd 
tegen prijsfluctuaties door energiele-
veranciers. Voor deze bescherming 
betalen ze echter een aanzienlijke 
toeslag.

De algemeen geaccepteerde oplossing 
is demand-response, waarbij de vraag 
aangepast wordt aan de opwekking 
(in plaats van andersom). Algemene 
smart grid-oplossingen pakken het 
probleem van het wijzigen van vraag 
en opwekking aan door demand- 
response programma’s en demand-
side management.

Cloud Power heeft dit mechanisme 
ook in zich, ofschoon op een andere 
manier, namelijk: iedere dag wordt er 
een voorspelling van de volgende dag 
gecreëerd, gebaseerd op de verwachte 
vraag en opwekking binnen de gemeen-
schap. Gebaseerd op de voorspelling 
worden de uurprijzen bepaald en 
verzonden naar de deelnemers.  
De deelnemers passen dan hun vraag 
voor de volgende dag aan om over-
eenstemming te krijgen. In de meeste 
gevallen wordt de aanpassing auto-
matisch uitgevoerd door een home 
energy managementsysteem. De doel-
stelling van Cloud Power is om de 
uitwisseling met externe partijen te 
reduceren tot een minimum om daar-



Tabel 2: Energie-entiteiten

Categorie Soort Beschrijving

Regelbare opwekking Levering Deze groep is gebaseerd op opwekcapaciteit op basis van brandstof. Eenheden in deze groep 
verschaffen flexibiliteit op het gebied van productieniveau dat op aanvraag verhoogd of verlaagd 
kan worden. In deze categorie kunnen biomassa-gestookte WKK’s vallen.

Niet-regelbare opwekking Levering In deze groep valt de hernieuwbare opwekcapaciteit. Omdat duurzame energie de overhand 
heeft binnen Cloud Power, wordt dit soort opwekking beschouwd als niet-regelbaar en zal het 
altijd gebruikt worden tot het maximale beschikbare niveau.

Opgeslagen energie Levering Deze groep vertegenwoordigt de elektriciteit die is opgeslagen binnen de gemeenschap en  
die herwonnen kan worden als elektrische energie wanneer de vraag het aanbod overstijgt.

Niet-controleerbare belasting Vraag Deze groep van eenheden vertegenwoordigt de belasting binnen de gemeenschap die niet  
op korte termijn verminderd of verhoogd kan worden. Als zodanig kan dit beschouwd worden  
als de basisbelasting van het systeem.

Controleerbare belasting Vraag Controleerbare belastingen vormen de belastingen binnen de gemeenschap die min of meer 
onmiddellijk verminderd of verhoogd kan worden.

Opslagcapaciteit Vraag Deze groep vertegenwoordigt de hoeveelheid opslagcapaciteit, die beschikbaar is. 
Opslagcapaciteit kan gebruikt worden als de hoeveelheid opgewekte energie de vraag 
overschrijdt. In plaats van het beschikbaar stellen van het energieoverschot aan externe 
partijen, wordt het overschot opgeslagen binnen de gemeenschap.
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mee optimaal gebruik te kunnen 
maken van de energie, die binnen de 
gemeenschap opgewekt is en zo de 
transactiekosten te verminderen.

CO2-emissie
Voor de deelnemers van Cloud 
Power is de prijs niet de enige drijf-
veer. Sommige gemeenschappen of 
individuele deelnemers beschouwen 
het milieu als een belangrijk motief. 
Daarom levert de voorspelling van de 
volgende dag niet alleen uurprijzen 
op, maar berekent het ook de CO2-

emissie van de energie die beschik-
baar is op uurbasis. De emissie geeft 
informatie over het vraagpatroon van 
de Cloud Power-deelnemers op dezelf-
de manier als uurprijzen dat doen.

Energiebalans
De belangrijkste doelstelling van het 
functioneren van een Cloud Power-
gemeenschap is om de energiebalans 
in stand te houden, dat wil zeggen de 
vraag en levering aanpassen binnen 
de gemeenschap. De balans wordt 
bepaald door een aantal eenheden, 

dat wordt ingedeeld zoals in tabel 2 
beschreven staat.

Het in balans houden wordt uitge-
voerd door gebruik te maken van 
meerdere horizonnen. De langeter-
mijnhorizon brengt kapitaalintensie-
ve middelen voor de opwekking en 
opslag met zich mee. Het middellan-
getermijnplan bevat de attitude/
gedrag van deelnemers ten opzichte 
van het gebruik van elektriciteit. De 
korte termijn houdt zich bezig met 
de bereidheid van consumenten om 
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energiebalans binnen de gemeenschap.
De slimme apparaten in het huis zijn 
niet beperkt tot huishoudelijke appa-
raten alleen, maar ook thermostaten 
voor het koelen en verwarmen, en 
opslagapparaten zoals elektrische 
voertuigen die allemaal door de HEMS 
aangestuurd kunnen worden, behoren 
tot deze apparaten.

De voorspelling van de volgende dag 
wordt door het EMS berekend op 
basis van de meteorologische voor-
spelling (voor hernieuwbare opwek-
king), de capaciteit van regelbare 
opwekmiddelen beschikbaar binnen 
de gemeenschap en de verwachte 
belasting binnen de gemeenschap. 
Gedurende de dag houdt de EMS de 
belasting, opslag en opwekking bij 
via slimme meters, past het prijzen 
en CO2-emissie aan, en verspreidt 
deze informatie aan de deelnemers.
De aanpak die in de Cloud Power 
opgenomen is, stelt deelnemers in 
staat om hun doelen te bereiken op 
een individuele basis, maar het bevor-
dert de deelnemers ook om hun ge-
meenschappelijke doelstellingen na 
te streven, omdat ze mede-eigenaren 
zijn van de coöperatie.

Organisatieaspecten
Het is belangrijk erop te wijzen dat 
een Cloud Power-gemeenschap geen 
energieleverancier is. Beschouw het 
voorbeeld van een woningbouw-
coöperatie die Cloud Power aanbiedt 
als een service voor haar huurders.  
In dit geval zal de woningbouwcoöp-
eratie waarschijnlijk de dagelijkse ex-
ploitatie uitbesteden aan een andere 
entiteit, mogelijk een energieleveran-
cier. Deze energieleverancier kan meer-
dere Cloud Power-gemeenschappen 
exploiteren namens meerdere externe 
partijen. In sommige gevallen zal de 

energieleverancier ook Cloud Power-
gemeenschappen van zichzelf exploi-
teren. Deze clustering van gemeen-
schappen biedt duidelijke voordelen 
op het gebied van gedeelde hulpmid-
delen.

Technische aspecten
In tegenstelling tot de meeste smart 
grid-modellen, is Cloud Power niet 
sterk afhankelijk van een specifieke 
technologie. Naast slimme meters, 
die door een derde partij geïnstal-
leerd zullen worden, kan het concept 
geïmplementeerd worden door gebruik 
te maken van meerdere soorten oplos-
singen van meerdere leveranciers. 
Deze keuzevrijheid heeft een positief 
effect op de acceptatie van het con-
cept door potentiële deelnemers. Het 
voorkomt ook dat deelnemers zich 
opgesloten voelen in de gemeen-
schap, omdat ze eenvoudig kunnen 
overstappen van de ene gemeenschap 
naar de andere.

Innovatieve aspecten
Vanuit het perspectief van de consu-
menten bevatten de innovatieve 
aspecten van de Cloud Power geen 
functioneel voordeel boven de smart 
grid-aanpak, die door traditionele 
energiebedrijven nagestreefd wordt. 
De innovaties, die zijn verenigd in 
Cloud Power, focussen op welke 
functionaliteit geïmplementeerd is, 
hoe het geïmplementeerd is en wan-
neer de functionaliteit geïmplemen-
teerd is. 

Het feit dat deelnemers van Cloud 
Power kunnen instappen in een 
gemeenschap van hun eigen keuze 
geeft hun de mogelijkheid om te  
kiezen voor de functionaliteit die ze 
verlangen, maar geeft hun ook de 
keuze op het gebied van kosten. Als 

hun actuele consumptie aan te pas-
sen aan de beschikbaarheid van elek-
triciteit binnen de gemeenschap.

Hoe werkt Cloud Power? 
De vorige secties toonden de pri-
maire bedrijfsprocessen binnen een 
Cloud Power-gemeenschap. Om deze 
processen te ondersteunen is een 
Cloud Power-implementatie opge-
bouwd uit de volgende belangrijkste 
componenten:
n home energy managementsysteem 

(HEMS);
n slimme apparaten;
n energiemanagementsysteem (EMS);
n eenheden voor gedistribueerde 

opwekking en opslag (individueel 
of gemeenschappelijk eigendom);

n slimme meter.

De deelnemers configureren hun 
HEMS volgens hun eigen individuele 
voorkeuren. Deze weerspiegelen de 
attitudes van de deelnemers voor 
elektriciteitsprijzen en CO2-emissie. 
Zodra de HEMS het plan van de vol-
gende dag ontvangt, bepaalt het hoe 
de slimme apparaten worden gebruikt 
gedurende de dag om te profiteren van 
lage prijzen of lage CO2-emissie. Het 
plan kan voorstellen om het draaien 
van een wasmachine of droger uit te 
stellen tot een moment waarop een 
overschot aan elektriciteit beschikbaar 
is (periodes met veel wind of intensief 
zonlicht bijvoorbeeld).

Gedurende de dag ontvangt de HEMS 
per uur aanpassingen aan de voorspel-
ling van de volgende dag voor de prij-
zen en koolstofintensiteit. Gebaseerd 
op deze uursignalen kan het gebruik 
van apparaten in het huis aangepast 
worden. De HEMS zorgt dus voor de 
individuele voorkeuren van de deel-
nemers, maar draagt ook bij aan de
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zodanig vertegenwoordigt Cloud 
Power een ‘democratisch’ energie-
leveringssysteem.

Afgezien van de geïmplementeerde 
functionaliteit maakt Cloud Power 
het consumenten en gemeenschap-
pen van consumenten mogelijk om 
hun eigen voorkeuren te definiëren 
op het gebied van energielevering en 
om hun eigen aanpak te bepalen om 
hun doelstellingen te bereiken.

Voor de implementatie van Cloud 
Power is het belangrijk dat het con-
cept het belang van investeringen van 
derden vermindert. Dit betekent dat 
Cloud Power geen additionele inves-
teringen in transmissie en distributie-
netwerken vereist en dat investerin-
gen beperkt zijn tot het domein ‘ach-
ter de meter’. In dit domein kunnen 
de deelnemers zelf besluiten welke 
investeringen noodzakelijk zijn en 
wanneer ze die zouden moeten doen.

Het feit dat Cloud Power in de mees-
te gevallen geïmplementeerd zal wor-
den als een coöperatief energiebedrijf, 
voorkomt het probleem dat individue-
le consumenten hebben met de kosten-
effectiviteit van hun investeringen in 
(opwek-)middelen. De interne markt 
en de voorgenomen synergieën zullen 
de terugverdientijd van vaste kosten 
significant verminderen. 
Berekeningen met theoretische 
modellen op Cloud Power laat ook 
zien dat het concept de doelstellin-
gen van verscheidene gemeenschap-
pen kan behalen in een groot aantal 
verschillende configuraties bij con-
currerende elektriciteitsprijzen.

Conclusie
Het concept van Cloud Power biedt 
een aantal voordelen boven de smart 
grid-aanpak. Cloud Power vermindert 
het probleem van gescheiden prikkels, 
omdat deelnemers vrijwillig mee 
kunnen doen en de vrijheid hebben 
in welke mate ze zich binden. Het 
resultaat is dat het gebruik van de 
geïnstalleerde apparaten effectiever 
zal zijn dan in situaties waarin con-
sumenten geconfronteerd worden met 
een vooraf bepaalde oplossing die 
door een andere partij is aangeboden.

Vanwege de relatieve kleinschaligheid 
en het feit dat er geen behoefte is aan 
grote infrastructurele investeringen 
kan Cloud Power, vergeleken met 
smart grid-benaderingen die door 
netwerkbedrijven voorgesteld worden, 
spoedig geïmplementeerd worden. 
Omdat de meeste investeringen voor 
Cloud Power zich ‘achter de meter’ 
bevinden en daarom niet in het gere-
guleerde domein liggen, vermindert 
het concept ook het wettelijk risico. 
Dit risico wordt heel erg gevoeld 
door gereguleerde entiteiten zoals 
netwerkbedrijven en draagt bij aan 
de weerzin om in de infrastructuur  
te investeren.
De integratie van elektriciteit vanuit 
hernieuwbare bronnen in netwerken 
kan problemen veroorzaken in het 
geval van een hoog percentage aan 
hernieuwbare energie. Omdat een 
Cloud Power-gemeenschap niet 
aaneengesloten moet zijn, wordt de 
invloed van de hernieuwbare energie 
van een gemeenschap verspreid en 
zal waarschijnlijk dan ook geen  
verstoring in bestaande netwerken 
veroorzaken in de nabije toekomst.

Voorafgaande berekeningen op de 
economische haalbaarheid van Cloud 
Power tonen dat concurrerende prij-
zen voor elektriciteit binnen een 
gemeenschap uitvoerbaar zijn indien 
gebruikgemaakt wordt van meerdere 
configuraties aan opwekmiddelen.  
Deze berekeningen waren gebaseerd 
op simulaties, die gebruikmaakten 
van meerdere modellen en zullen 
worden geverifieerd gedurende pilot-
projecten.
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Welke rol wil de overheid spelen in 
het centraal stellen van de klant?

Het ministerie van Eco-
nomische Zaken heeft 
met de instelling van de 
Taskforce Intelligente 
Netten in oktober 2009 
een impuls willen geven 
aan de visieontwikkeling 
voor de energiesector 
in Nederland, gezien de 
Europese 20-20-20- 
doelstellingen voor een 
duurzame energievoor-
ziening. 

De heer Ten Elshof is senior beleids-
medewerker met als primaire taak de 
beleidsvoorbereiding voor de minis-
ter. Het beleidsdossier Smart Grids 
valt binnen zijn verantwoordelijk-
heid. In dat kader was hij ook secre-
taris van de Taskforce Intelligente 
Netten. In deze taskforce waren  
verschillende stakeholders zoals net-
beheerders, producenten, regulators 
en consumenten vertegenwoordigd. 
De taskforce heeft geprobeerd de 
onderlinge relaties tussen alle stake-
holders te stimuleren en zo als het ware 
een bindmiddel te zijn. Belangrijkste 
taken zijn: het stimuleren van de 
samenwerking tussen belanghebben-
den, het ontwikkelen van een geme-
enschappelijke visie op de realisatie 
van intelligente netten in Nederland 
en uiteindelijk het komen tot een 
actieplan hiervoor. 

Het visiedocument “Op weg naar 
intelligente netten in Nederland, 
discussiedocument van de Taskforce 
Intelligente Netten” is het eerste con-
crete resultaat en is beschikbaar 
gekomen in juli 2010. Daarna heeft 
er een consultatieronde plaatsgevon-
den met een congres als afronding. 
Tijdens het congres van de taskforce 
op 18 januari 2011 is het visiedocu-
ment bediscussieerd. In mei 2011 is 
het einddocument met conclusies en 
aanbevelingen gepubliceerd. Minister 
Verhagen heeft dit einddocument op 
4 juli 2011 aan de Tweede Kamer 
gestuurd, waarbij hij aangaf de ad-
viezen uit het eindrapport over te 
nemen. 

De visie geeft antwoord op twee een-
voudige vragen met betrekking tot 
intelligente netten: Wat is het en wat 
kun je er dan mee?

Wat zijn intelligente netten?

Intelligente netten, ook wel smart 
grids genoemd, is een overkoepelend 
begrip voor innovaties op en rondom 
energienetten die ervoor moeten zor-
gen dat ook in de toekomst de ener-
gievoorziening betaalbaar en betrouw-
baar blijft en duurzaam wordt. Een 
zeer belangrijke eigenschap is het 
tweerichtingsverkeer tussen energie-
gebruikers onderling en met produ-
centen. Met behulp van informatie-
technologie (IT) is het mogelijk de 
energiestromen in de netten beter te 
besturen en te beheren.  
Er wordt wel eens de vergelijking 
gemaakt tussen innovaties in het tele-
fonieverkeer en elektriciteit. Hierbij 
wordt dan de grap gemaakt dat als 
Alexander Graham Bell (1847-1922) 
nu terug zou keren op aarde hij zijn 
uitvinding niet meer zou herkennen, 
terwijl Thomas Edison (1847-1931) 
zou zeggen dat er eigenlijk niet zo 
veel veranderd is aan het elektrici-
teitssysteem.
 
Wat kun je met intelligente  
netten?

Met intelligente netten is het moge-
lijk om:
n vraagrespons bij gebruikers te 

activeren;
n decentrale opwekking en opslag 

van energie beter in te passen;
n nieuwe producten, diensten en 

markten te ontwikkelen;
n de flexibiliteit van het energie-

systeem (met name elektriciteit)  
te verhogen;

n investeringen in infrastructuur te 
beperken of uit te stellen;

n de betrouwbaarheid van de elektri-
citeitsvoorziening te waarborgen.

Dit artikel is de uitwerking van 
een vraaggesprek met de heer Drs 
E.J. ten Elshof, secretaris Taskforce  
Intelligente Netten. Directoraat-
Generaal voor Energie, Telecom 
en Markten | Directie Energie en 
Duurzaamheid, ministerie van 
Economie, Landbouw en Innovatie 
(EL&I). 
Door Paul Hendriks, Capgemini
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Met het slimme net kan de rol van de 
consument veranderen van passieve 
consument naar actieve (besparende) 
consument of zelfs een participatieve, 
zelf opwekkende consument en ‘pro-
sument’.

De conclusie en aanbevelingen 
De voornaamste conclusie van het 
eindrapport luidt als volgt: “Smart 
grids zullen op termijn noodzakelijk 
zijn en bieden nu ook al kansen. Om 
deze kansen te benutten en om deze 
toekomst te realiseren moet je nu al 
stappen zetten.”

Daarnaast worden een aantal aan-
bevelingen gedaan: 
Let op de nationale situatie en ga  
uitproberen. Stimuleer innovatie  
en creëer een palet aan proeftuinen. 
Nederland moet vooral verder gaan 
met waarin het goed is en kansen 
heeft, en moet rekening houden met 
belangrijke ontwikkelingen in de 
energievoorziening. 

Invullen van de ontwikkelingen met 
de grootste impact: 
n Windparken op zee zullen belangrijk 

worden in de periode vanaf 2020.
n Zon PV zal de komende jaren 

interessant worden voor kleinver-
bruikers, maar pas op termijn een 
grote doorbraak kennen als de prij-
zen gaan concurreren met groot-
schalige fossiele opwekking. 

n Groen gas zal regionaal verschil-
lend langzaamaan groeien.

n Aan de vraagkant zullen warmte-
pompen en elektrische auto’s be-
langrijke drivers zijn.

Het motto blijft: Haalbaar en betaal-
baar!

Hoe worden deze aanbevelin-
gen gestimuleerd?

Het is een politieke keuze hoe deze 
zaken te stimuleren. In Duitsland zijn 
er langjarige subsidieprogramma’s 
voor Wind en Zon. Daar heeft men 
bijvoorbeeld het ‘Einspeise Gesetz’, 
dat het aanleveren van elektriciteit 
door kleinschalige opwekkers en 
“prosumenten” borgt door een lang-
jarige afspraak over vergoeding van 
opgewekte energie.

Hoe loopt de discussie in 
Nederland op dit gebied?

Economen denken in prijsprikkels.
Technologen vragen zich af of dit 
überhaupt kan.
En de consument .....?
De ervaring in de praktijk tot nu toe 
laat zien dat - naarmate het energie-
verbruik groter is - voor de consumen-
ten het profit-denken een prikkel is. 
Bij minder energieverbruik (kleinver-
bruikers) gaan andere factoren zoals 
comfort, keuzevrijheid, eigen opwek, 
duurzame opwek eerder een rol spelen.

Welke initiatieven zijn er binnen 
het ministerie om de transitie te 
kunnen maken?  
Wat zijn de politieke ambities?

Het is de ambitie om kansrijke ont-
wikkelingen te stimuleren vanuit een 
maatschappelijk kosten-batenperspec-
tief. Door middel van proeftuinen 
kiezen we initiatieven met een goede 
kans van slagen. De initiatieven die 
hierin opbloeien, vormen daarmee 
mooie ‘richtingaanwijzers’ voor een 
grootschaliger aanpak. 

Het gaat hierbij om proeftuinen op 
het gebied van:

n Industriële toepassingen
- Glastuinbouw 
- Bedrijfsterreinen

n Netten zelf / Opslag
 De netbedrijven krijgen meer 

mogelijkheden voor innovatie via 
de uitbreidingsinvesteringen. In 
juni 2011 is de regel van kracht 
geworden dat innovatieve toepas-
singen uit de tarieven gefinancierd 
mogen worden. Dit effent het pad 
voor de netbeheerders om smart 
grid-initiatieven te ontplooien. 
Naast deze financiële regeling is in 
een Green Deal met netbeheerders 
ook afgesproken om juridisch te 
gaan experimenteren met belem-
merende regelgeving, als er binnen 
de kaders van bestaande regel-
geving geen mogelijkheden zijn  
om belemmeringen te overwinnen. 
Daarnaast is in deze Green Deal 
tussen het ministerie van EL&I en 
netbeheerders afgesproken dat net-
beheerders andere partijen actief 
betrekken bij het leveren van extra 
diensten met betrekking tot de 
elektriciteitslevering.

n  Kleine consument
 Consument moet meer keuzevrij-

heid krijgen. Een van de enablers 
hiervan is de slimme meter-uitrol. 
Vanaf januari 2012 wordt er een 
start gemaakt met de zogenaamde 
‘kleine uitrol’, die van toepassing  
is op nieuwbouw, renovatie en ver-
vanging. De opzet is om deze 
meters eenmaal per twee maanden 
te gaan uitlezen. Daarmee wordt 
tegemoetgekomen aan bezwaren 
rondom privacy en security. Vanaf 
2014 kan op basis van de ervarin-
gen van de eerste twee jaar dan 
worden toegewerkt naar het doel 
om in 2020 de slimme meter in 
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ieder huishouden geïnstalleerd te 
hebben. De slimme meter biedt 
voor de kleine consument een be-
langrijke opstap om van een pas-
sieve naar een actievere rol te gaan 
door de implementatie van een 
Home Energy Management Systeem 
(hems). Een home energy manage-
mentsysteem is een systeem waar-
mee het bewustzijn en uiteindelijk 
ook de spaarzaamheid van de con-
sument gestimuleerd wordt. Via 
apps op bijvoorbeeld een smart-
phone kan het energieverbruik van 
een woning zowel in de gaten ge-
houden als geoptimaliseerd worden.

n E-vervoer
 Om met elektrische auto’s slim te 

kunnen tanken bijvoorbeeld om de  
daluren hiervoor te gebruiken dan 
wel de momenten dat er duurzame 
energieaanbod is, is er een signi-
ficante systeemverandering binnen 
het elektriciteitsnetwerk noodzake-
lijk. Ook hier is de samenwerking 
tussen de verschillende partijen 
van groot belang. Consumenten, 
netbeheerders en private partijen 
moeten samenwerken om tot een 
succesvolle implementatie te 
komen. 

n Lokale energiegemeenschappen
 Als voorbeeld noemen we hier 

TexelEnergie waar een virtuele 
energiegemeenschap samen in-
koopt, opwekt en verbruikt. In feite 
is dat het volgende stadium van 
bewuste of actieve consument naar 
een ‘prosument’-gemeenschap.

Energiescenario’s, toekomst-
beelden. Punt aan de horizon… 
Waar gaan we naar toe?

De vraag die opkomt is: “Hoe zinvol is 
het om bespiegelingen over 2050 te 
houden als we niet eens in staat zijn 
de olieprijs van volgend jaar te voor-
spellen?” Aan de andere kant de op-
merking: “Welk pad moeten we lopen 
als we niet weten waarheen we gaan?”
Het vorige Energierapport (2008) gaf 
drie scenario’s:
n Nederland als Powerhouse van 

Europa. Nederland levert basislast-
vermogen aan de ons omringende 
landen, die zelf in hun piekvermo-
gen moeten voorzien. Vanwege de 
ligging van Nederland aan de kust 
kunnen kolen makkelijk worden 
aangevoerd en is voldoende koel-
water beschikbaar. Er komen in 
Nederland veel kolencentrales bij. 
De gasinfrastructuur wordt daar-
naast uitgebouwd tot een gasroton-
de, met een aantal grote gascentra-
les. Het is mogelijk dit beeld te 
‘vergroenen’. Nederland speelt dan 
een voorbeeldrol met het afvangen 
en opslaan van CO2 en bijstook 
van biomassa en gaat hard door 
met het ontwikkelen van zijn 
windparken op land en op zee.

n Nederland als de energieflexwerker 
van Europa. Landen om ons heen 
verzorgen met hun kolen- en kern-
centrales de basislast voor de 
Noordwest-Europese markt. Meer 
grootschalige wind- en zonne-ener-
gie leidt tot een grotere behoefte 
aan snelstartend reservevermogen: 
centrales die snel hoger of lager 
kunnen worden geschakeld. Neder-
land levert deze flex-energie - die 
een hogere waarde heeft dan basis-
last-energie - dankzij het aardgas. 
Nederland ontwikkelt zich zo tot 

flexibele buffer tussen de ‘must 
run’ basislast en de sterk variabele 
duurzame energievormen. Ook aan 
dit beeld kan weer een vergroe-
ningsperspectief worden gekop-
peld: de restwarmte uit de piek-
centrales wordt benut voor bijvoor-
beeld nieuwe visserij-industrie en 
biobrandstofindustrie.

n  Nederland als Smart Energy City. 
De vraag naar minder energieaf-
hankelijkheid leidt in dit beeld tot 
‘eigen’ lokaal geproduceerde en 
vaak kleinschalig opgewekte elek-
triciteit (met onder meer zon PV, 
micro-WKK, mestvergisting en 
zonneboilers). Door de elektrici-
teitsnetwerken ‘smart’ te maken, 
produceren de vroegere energiecon-
sumenten energie (ze worden ‘pro-
sumenten’). Met de micro-WKK en 
de slimme meters als vertrekpunt 
groeit de decentrale energieopwek-
king (waar we nu al wereldwijd in 
vooroplopen). Ieder huishouden en 
bedrijf heeft zijn eigen opwek-
kingseenheid, met een smart net-
werk om het overschot aan stroom 
te verhandelen. Het Nederlandse 
bedrijfsleven specialiseert zich in 
toenemende mate in slimme ont-
werpen met hoge toegevoegde 
waarde (creatieve industrie, handel, 
dienstverlening) en een sterk ecolo-
gisch profiel (cradle to cradle). Ook 
hier is weer een transitiepad naar 
meer duurzaamheid uit te zetten, 
met bijvoorbeeld het aankoppelen 
van zonneboilers en decentrale 
energieopslag in auto-accu’s of 
warmtepompen.

Deze drie scenario’s uit 2008 geven 
niet zozeer een punt aan de horizon 
als wel een beeld van ‘alle hoeken 
van de kamer’.
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Het Energierapport 2011 presenteert 
de volgende kernpunten:
n De overgang naar een schonere 

energievoorziening
 Het bereiken van een CO2-arme 

economie in 2050. Daarvoor is een 
internationale klimaataanpak de 
enige route en is een transitie naar 
een duurzame energiehuishouding 
nodig.

n Economisch perspectief energie-
sector

 De transitie moet goed zijn voor de 
Nederlandse economie. In de visie 
van het kabinet is het niet groen óf 
groei, maar groen én groei. Het 
kabinet wil inspelen op de kracht 
van de energiesector en die verder 
vergroten door samen te werken 
met ondernemers en onderzoekers 
aan nieuwe energietechnieken. 
Alleen dan kan Nederland hernieuw-
bare energie verder ontwikkelen en 
zich internationaal blijven onder-
scheiden als energieland. Dat levert 
groei, inkomsten en banen op.

n Zorgen voor een betrouwbare 
energievoorziening

 Het kabinet streeft naar een even-
wichtige mix van groene en grijze 
energie uit binnen- en buitenland. 
De realiteit is dat Europa voorlopig 
afhankelijk blijft van fossiele brand- 
stoffen. Gas biedt flexibele reserve-
capaciteit bij een groot aandeel her-
nieuwbare energie en door te in-
vesteren in CO2-opslagtechnologie 
wordt fossiele energie schoner. Dat 
is ook belangrijk voor de Nederland-
se economie. Juist Nederland kan 
daarvan profiteren, als gasland en 
wereldwijde koploper op het gebied 
van ‘Carbon capture and storage’ 
(CSS). Ook kernenergie is nodig. 
Kernenergie draagt bij aan de diver-

sificatie van energiebronnen en leidt 
niet tot uitstoot van CO2; de over-
gang naar een schonere energie-
voorziening.

Discussies rond het Energierapport 
2011 worden sterk beïnvloed door:
n De nieuwe inzichten rond winning 

en toepassing van schaliegas.
n Het maatschappelijk debat dat is 

ontstaan rondom het opslaan van 
CO2 in de grond (Carbon capture 
and storage).

n De gebeurtenissen in Japan rond-
om de kerncentrales in Fukushima, 
die de discussie rondom kernenergie 
in een nieuw perspectief hebben 
geplaatst.

Opvallend is dat door deze ontwik-
kelingen de visie op het energietran-
sitievraagstuk sterk veranderd is. 
Concreet betekent dit dat de scenario’s 
rondom kernenergie en de inzet van 
kolencentrales onder maatschappe-
lijke druk zijn komen te staan. Het 
eerste vanwege de veiligheid en het 
tweede vanwege de (on-)mogelijk-
heden van CO2-opslag.

Het vorige kabinet had al een ‘Schoon 
en Zuinig beleid’ ingezet. De inzet op 
windenergie op zee en de meestook 
van biobrandstoffen zijn initiatieven 
die binnen het toekomstscenario blij-
ven passen. Bij de meeste duurzame 
energiescenario’s zijn de kosten van 
benodigde grondstoffen gering, daar-
entegen zijn vaak grote oppervlakken 
nodig om voldoende schaalgrootte te 
behalen. De slimme netten zijn een 
voorwaarde om de transitie naar 
duurzame energie mogelijk te maken.

Grootschalige energieopwekking zal 
nodig blijven voor grootverbruikers 
als de chemische, staal- en alumi-

niumindustrie, maar is nog steeds te 
duur. Ook vereist dit een pan-Euro-
pees smart grid om zon uit de Sahara, 
wind van de Noordzee en waterkracht 
uit Noorwegen en Zwitserland met 
elkaar te verbinden. Zowel voor 
grootschalige als voor decentrale 
energie wordt de IT-afhankelijkheid 
heel belangrijk binnen de slimme 
netten. Security en privacy zijn 
aspecten hiervan die al ‘by design’ 
ingebracht zullen moeten worden.
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Digitale transformatie zet klant van  
het energiebedrijf centraal
Door Menno van der Zalm en Pieter Stel, Capgemini Consulting

Alhoewel elektriciteit al 
meer dan een eeuw niet 
weg te denken valt uit 
onze levens en aange-
nomen wordt dat het 
altijd beschikbaar moet 
zijn, levert de productie 
wel degelijk problemen 
op. 

De impact van extractie en verbran-
ding van fossiele brandstoffen op 
onze planeet is pijnlijk zichtbaar 
geworden. 

Naast de gevolgen voor het milieu 
worden we op een bepaald moment 
geconfronteerd met de uitputting van 
fossiele brandstoffen. Experts zijn 
hier nog niet over uit, maar indus-
trieën, bedrijven en organisaties 
erkennen wel de problematiek die 
gepaard gaat met schaarste van na-
tuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele 
brandstoffen. 

De recente aardbevingsramp in Japan 
heeft ertoe geleid dat kernenergie 
momenteel niet beschouwd wordt als 
een veilig alternatief voor de elektri-
citeitsopwekking uit fossiele brand-
stoffen. Om de kwestie nog comple-
xer te maken, zijn de fossiele brand-
stoffen en met name de olievelden 
grotendeels te vinden in landen die 
politiek en economisch instabiel zijn 
(zoals Libië, Nigeria en Rusland). Dit 
is een grote zorg voor westerse lan-
den die voor hun nationale energie-
vraag afhankelijk zijn van deze bron-
nen. 

Dit alles valt echter buiten de scope 
van deze publicatie, maar heeft sterke 
invloed op het perspectief van de 
lokale energiewaardeketen. In dit 
artikel bekijken wij de positie van  
de Nederlandse energiebedrijven  
van dichtbij, waarbij met name het 
perspectief van de leveranciers wordt 
belicht.  

Slimme en duurzame energie-
waardeketen
De verwachting is dat de elektrici-
teitsvraag wereldwijd zal toenemen. In 
Nederland is de totale elektriciteits-
consumptie in 2010 met 2,5%1 ge-
stegen ten opzichte van 2009. Ook  
als de internationale gemeenschap ge-
troffen zou worden door een tweede 
economische crisis, wat zeer aanneme-
lijk is, blijft de verwachting van een 
groeiende energievraag staan.

We moeten het gecentraliseerde elek-
triciteitsproductie- en distributiemo-
del herontwerpen en deze transfor-
meren naar een model waarin vraag 
& aanbod van energie met elkaar zijn 
verweven. Deze verandering zou 
moeten resulteren in nauwe harmo-
nisatie van vraag en aanbod door het 
beheer op een smart manier in een 
informatiesysteem van gecentraliseer-
de en gedecentraliseerde duurzame 
productie. Dit is het punt waar de 
slimme meters en slimme netten hun 
intrede doen en de verantwoordelijk-
heid voor de beschikbaarheid van 
elektriciteit en de consumptie wordt 
verdeeld over de waardeketen. 
Woningen, bedrijven en onze trans-
portmodaliteiten worden geïnte-
greerd in een energie-ecosysteem 
waarin consumeren, produceren en 
opslaan van elektriciteit op hetzelfde 
moment gebeurt door alle in de 
keten aanwezige partijen. De uitda-
ging ligt in de transformatie naar dit 
nieuwe model. Specifieker houdt dit 
het begin van een transformatie in.

1 Energie Nederland
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Box 1 
Adoptie van digitale apparaten

Een ander kenmerk van de huidige 
samenleving is de verhoogde mate van 
digitalisering die met exponentiële snel-
heid lijkt te groeien. Wij zijn omgeven 
door apparaten thuis en op het werk 
die onze levens gemakkelijker maken 
en onze efficiëntie verhogen. 

Laptops, smartphones, MP3-spelers, 
tablets, interactieve tv’s etc. Ter ver-
gelijking: de zwart-wittelevisie had een 
volledige adoptieperiode van 25 jaar 
nodig. De iPod slechts 4 jaar en de 
iPhone werd in 2,5 jaar geadopteerd 
door de consument. Al deze apparaten 
hebben elektriciteit nodig en produ-
ceren zelf data en informatie die opge-
slagen en uitgewisseld worden, resul-
terend in een grotere energievraag. 

kan inzien wat het hem of haar kan 
opleveren. 

Maar waar moet je beginnen met een 
consument die ongeïnteresseerd is 
in het product, niet loyaal is en de 
voordelen van het veranderen van 
zijn of haar gedrag niet ziet?

De ‘power of digital’ beïnvloedt 
consumentengedrag
In een breder perspectief bekeken, 
zien wij dat onze samenleving snel 
aan het digitaliseren is. Wij maken 
gebruik van allerlei soorten apparaten 
die ons leven comfortabeler, efficiën-
ter en aangenamer maken (zie Box 1).
Het gevolg is niet alleen dat wij meer  
energie per persoon verbruiken om al  
deze apparaten te voeden. De digitale 
revolutie verandert drastisch onze  
interactie met elkaar. We kunnen  
overal en met iedereen communiceren,
ongeacht de dimensies van tijd en 
ruimte. Onze sociale interactie en ons 
consumptiegedrag wordt hierdoor 
sterk beïnvloed. Als Facebook een 
land zou zijn en zijn abonnees de 
ingezetenen, dan zou het het derde 
grootste land ter wereld zijn! Op 
zich is Facebook een grote, nieuwe 
wereldwijde markt die wordt gebruikt 
om informatie en emoties met elkaar 
uit te wisselen. Het is ook een plat-
form waar dingen snel kunnen wor-
den verspreid en producten worden 
gemaakt of gekraakt in een paar uur  
tijd. In de Nederlandse situatie kan  
hetzelfde gezegd worden over Twitter.

Dit veranderde klantgedrag is een 
bedreiging, zeker voor organisaties 
die niet in staat zijn om zich aan 
te passen en de klant te volgen op 
deze nieuwe digitale platformen. 
Aan de andere kant brengt het ook 
kansen met zich mee voor bedrijven 

De consument en de onvermijd-
bare ‘margin pinch’

Consument toont weinig interesse 
voor energie
Wij voorzien een onderling verbonden, 
slimme energiewaardeketen waarin 
de consument volledig is geïntegreerd
en zelfs optreedt als een energiepro-
ducent. Dit impliceert een totaal ander
perspectief van de klant op het pro-
duct ‘energie’ dat in het algemeen 
weinig interessant wordt gevonden. 

Consumenten verwachten dat energie 
altijd beschikbaar en goedkoop is. De 
Nederlandse energiemarkt is een van 
de meest concurrerende markten van 
Europa. Consumenten stappen daarin 
vooral over van de ene op de andere 
leverancier omwille van financiële 
drijfveren. In Nederland is 30% van 
de consumenten minstens één keer 
overgestapt en de overige 70% is nog 
‘aan het slapen’. Deze ‘slapende’ 
consumenten moeten niet verward 
worden met consumenten die trouw 
zijn. Consumenten zien wellicht het 
financiële voordeel van overstappen 
niet tegen het vermeende gedoe van 
overstappen. Sommige consumenten 
weten nog niet hoe makkelijk men 
tegenwoordig kan overstappen. Deze 
klanten zijn dus eigenlijk luiaal in 
plaats van loyaal. 

Het realiseren van de nieuwe waar-
deketen betekent onder andere dat  
diverse technische ingrepen bij de  
consumenten thuis moeten worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld de installatie 
van een slimme meter, lader voor  
elektrisch voertuig, slimme apparaten).
Nog uitdagender is dat het gedrag 
van de consument moet veranderen 
en beïnvloed dient te worden op een 
manier waarbij diezelfde consument 
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die nieuwe producten en diensten 
aanbieden en op een nieuwe en goed-
kopere manier met de klant willen 
communiceren. Dit zal tot unieke 
nieuwe klantervaringen leiden. Door  
op deze manier dichter bij de klant te 
komen, worden waardevolle inzich-
ten over klantgedrag opgedaan, die  
gebruikt kunnen worden voor de  
ontwikkeling van producten, marke-
ting, diensten etc. 

Energiebedrijven hebben te maken 
met de hedendaagse complexe 
consument die goed geïnformeerd is 
en veranderlijk is in wat hij wil, hoe 
hij het wil en van wie hij het wil. 
Maar uiteindelijk blijft de consument 
een mens die gedreven wordt door 
basisinstincten.

De acht basisinstincten van 
consumenten
Iedereen wordt gedreven door acht 
(eeuwenoude) basisinstincten die 
worden aangesproken door producten, 
diensten en marketing. De acht G’s:
n Gewin: iedere vorm van persoon-

lijke (financiële) winst, hebzucht.
n Gemak: bruikbaar zonder enige 

moeite, spelen op luiheid.
n Genot: leveren van tevredenheid/ 

plezier.
n Gezond: gezond en levendig 

blijven.
n Geweten: verzachten van iemands 

bewustwording/schuld.
n Gezien worden: zichtbaar zijn voor 

anderen, anderen tegen je op laten 
kijken.

n Gemeenschapszin: leveren van 
een gevoel van ergens bij horen en 
delen met een groep van mensen.

n Geborgen: een gevoel van 
veiligheid of controle hebben.

Het spreekt voor zich dat elke indi-
viduele consument meer of minder 
waarde hecht aan een bepaald in- 
stinct, iedereen weegt dit anders 
en wordt anders beïnvloed bij zijn 
besluitvorming. Omgekeerd is het 
mogelijk om producten, diensten en 
marketingboodschappen te beoor- 
delen op welke instincten ze proberen 
aan te spreken en op welke manier. 

Kijkend naar de huidige basisener-
gieproducten (elektriciteit en gas) 
die geleverd worden aan consumenten 
en de wijze waarop ze eventueel zijn 
verpakt in proposities, is het terecht 
om te stellen dat deze vooral het  
Gewin-instinct aanspreekt. Adver-
tenties zijn vooral gefocust op een 
lagere energieprijs. Overstappen 
wordt dan ook voornamelijk gedaan  
om financiële redenen; een ver-
wachte lagere energierekening. Men 
zou ook kunnen stellen dat ‘Gemak’ 
wordt aangesproken in de zin dat 
energie altijd beschikbaar is en 
overstappen gemakkelijk is gemaakt 
voor de hedendaagse consument. 

Samengevat
1. Energiebedrijven spreken met 

name het Gewin-instinct aan. De 
consumenten zijn prijsgedreven 
en vergelijken de leveranciers 
voornamelijk op dit punt. Hierdoor 
dalen de prijzen verder en komt 
de winst van de energiebedrijven 
onder druk te staan. 

2. In competitieve markten zoals de 
Nederlandse markt, laat het 
Capgemini Utilities Retail Bench-
markonderzoek zien dat de cost 
to serve en cost to acquire bij 
Nederlandse energieleveranciers 
relatief hoog is.2 In relatie tot 

2 Capgemini’s Utilities Retail Benchmark 2011.
3 Utility Consumer Survey: Energy Efficiency, Do they care and why?, Gartner Industry Research, 6 May 2009.

bovenstaande conclusie, resulteert 
dit in een onvermijdelijke ‘margin 
pinch’. 

3. Producten en proposities spreken 
andere instincten niet aan die 
consumenten meer energiebewust 
zouden kunnen maken en hun 
energieconsumptie zou kunnen 
veranderen.

4. Huidige proposities voegen geen 
waarde toe aan consumenten op  
een zodanige wijze dat het de klant-
waarde (in marge) voor de energie-
bedrijven verhoogt. Een voorbeeld 
hiervan is een studie die laat zien 
dat consumenten in de Verenigde 
Staten wel geïnteresseerd zijn in  
de informatie over hun energie-
consumptie, maar niet bereid zijn 
om hiervoor te betalen.3 

Het digitale medicijn voor de 
‘Energieleverancier 2.0’

Dreiging van de energiebewuste 
consument
Sceptici zouden stellen dat de con-
sument niet een actor/speler is die 
we nu aan boord moeten proberen  
te krijgen in deze fase van de energie-
transitie. In Nederland zien we dat 
de snelheid van verandering binnen 
de sector (bijvoorbeeld implementatie 
van slimme meters) wordt bepaald 
door technologie, regelgeving, de 
politiek, de economische situatie enz. 
In ieder geval niet de consument. Stel 
je eens voor wat er zal gebeuren als 
consumenten zich betrokken gaan voe-
len en producten en diensten willen 
die aan hun nieuwe ‘energiebehoeften’ 
beantwoorden, zoals real-time inzicht 
in het verbruik, advies over hoe ener-
gie bespaard kan worden, toegang tot 
energie die afkomstig is van echte 
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Box 2 
Het aanspreken van andere drijfveren dan financieel gewin

Met financieel gewin als de belangrijkste drijfveer voor consumenten om te switchen 
of te blijven bij hun huidige leverancier, is dit Gewin-instinct de toegangspoort voor het 
aanspreken van andere instincten. Het biedt de mogelijkheid om andere waardedien-
sten aan te bieden die bijdragen aan bevrediging van deze instincten. Een voorbeeld 
hiervan is het aanbieden van diensten zoals home energy managementservice (HEMS), 
die consumenten ondersteunt bij het actief verminderen van hun eigen energieverbruik. 
Dit gaat verder dan het advies voor het gebruik van energiezuinige lampen. Het is een 
digitaal gedreven service die het verbruik real-time meet, inzicht geeft in hoe het totale 
energieverbruik is verdeeld over het afzonderlijke verbruik van apparaten en advies 
op maat geeft over het beheer en schakelen van apparaten om het energieverbruik te 
verminderen (het aanspreken van het milieubewustzijn-instinct: Geweten). Dit alles met 
als gevolg een verlaging van de energierekening (financieel Gewin). Door het verstrek-
ken van diensten die de consument in staat stellen om moeiteloos (Gemak-instinct) 
zelf energie te produceren door middel van PV, warmtepompen enz., spreekt eveneens 
het Geweten-instinct aan. Door het aanbieden van dergelijke diensten verschuift het 
‘zwaartepunt’ van financieel Gewin naar Geweten. De volgende stap kan zijn om kleine 
gemeenschappen te helpen bij het delen van hun lokaal geproduceerde energie in een 
virtuele markt waarin energieverbruik en productie onderling wordt geregeld en ver-
rekend. Dit voldoet aan nog meer drijfveren zoals Gemeenschapszin en misschien zelfs 
Geborgenheid (controle door de autonome productie van energie).

Wij begrijpen dat er scepsis bestaat over dit soort voorbeelden. Maar houd in gedach-
ten dat door de klant (digitaal) te betrekken bij de ontwikkeling van dit soort initiatieven 
en door gebruik te maken van de kracht van digitaal in het ontwerpen van dergelijke 
diensten, de weg is waarbij klantacceptatie wordt gerealiseerd en capex- (capital 
expenditures) barrières worden overwonnen. 

duurzame bronnen en zelfproductie. 
Wanneer dit daadwerkelijk plaats-
vindt, zal het de consument zijn die 
‘the beat of the drum’ bepaalt.

De bewustwording van consumenten 
zal onder meer worden gevoed door 
stijgende energieprijzen, incidenten 
zoals Fukushima en de aandacht 
van de media voor de effecten van  
CO2-uitstoot. Hierbij zal de stijgende 
energierekening van de consument 
de financiële prikkel geven tot volle-
dige bewustwording. Bij een energie-
bewuste consument kunnen de 
instincten worden verschoven via 
financieel gewin naar instincten die 
betrekking hebben op bijvoorbeeld 
het bewust omgaan met energie 
(Geweten) bij een gemeenschap te 
willen horen (Gemeenschap). Een 
voorbeeld hiervan wordt gegeven in 
Box 2.

Kansen voor ‘wildcards’
Wie zal er staan als de consument 
morgen energiebewust wakker 
wordt? Wie zal in staat zijn om aan 
de nieuwe eisen van de consument  
te voldoen? Wie heeft eigenlijk de  
moed om de consument te helpen 
in deze bewustwording? De energie-
bedrijven van vandaag? Of zal het 
een buitenstaander zijn? Een ‘wildcard’ 
met een nieuw en innovatief busi-
nessmodel, dat real-time inzicht geeft 
in het energieverbruik, dat geen last 
heeft van een historie of imago en 
flexibel is. Stel je voor dat UPC een 
home energy managementplatform 
lanceert dat de huidige set-up box 
gebruikt, of Google en Apple die 
samenwerken en een smart home-
oplossing aanbieden, geïntegreerd 
met hun apparaten en diensten. Het 
is naïef om dergelijke scenario’s als 
volledig onrealistisch te beschouwen. 
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Voor bestaande energiebedrijven zou 
dit scenario betekenen dat zij een 
mogelijke positie in de aankomende 
smart home-markt verliezen. De dan
toenemende afstand tussen het ener-
giebedrijf en de klant verlaagt de  
loyaliteit en zou uiteindelijk switch- 
gedrag van consumenten stimuleren. 
Het zou de business van energiebe-
drijven marginaliseren en resulteren 
in nog meer margedruk. Bovendien 
zal het effect van home energy manage-
mentservices zorgen voor een afne-
mend energieverbruik, wat de omzet 
in het retailsegment omlaag zal bren-
gen. Energiebedrijven zullen hiervoor 
geen compensatie vinden zonder  
nieuwe inkomsten uit energiemanage-
mentdiensten. Al met al een somber 
scenario voor de energiebedrijven.

Innovatie en marketing gericht op 
de consument
Er is een manier voor energiebedrijven
om niet te worden gemarginaliseerd. 
Energiebedrijven kunnen een voor-
sprong realiseren op concurrenten 
door in te spelen op de veranderende 
waardeketen en de klant te helpen  
bewust te worden van de duurzaam-
heidsagenda en door slim gebruik 
te maken van de mogelijkheden die 
‘digitaal’ biedt.

Het heeft niets te maken met een 
unieke winnende propositie, maar 
met het continu uitblinken in de 
twee belangrijkste businessfuncties 
die waarde toevoegen aan de busi-
ness en steeds belangrijker worden 
wanneer de organisatie in een 
omgeving opereert die onzeker, 
turbulent en misschien zelfs vijandig 
is: innovatie en marketing. Dit is 
op zich niets nieuws. Peter Drucker 
maakte deze bewering al vijftig jaar 
geleden. Binnen sectoren die altijd al 

Figuur 1

Figuur 2

competitief geweest zijn, is het concept 
algemeen bekend en toegepast. In het  
kader van een relatief recent gelibe-
raliseerde markt met toenemende 
concurrentie, zoals de Nederlandse 
energiemarkt, zien we dat beide busi- 
nessfuncties zich ontwikkelen, maar 
nog niet volwassen zijn. Figuur 1  
geeft een overdreven visuele interpre-
tatie van hoe innovatie en marketing 
bij elkaar komen, maar dus niet echt 
direct met elkaar verbonden zijn. Het  
toont ook aan dat de verbinding met  
de consument beperkt is. Energiebe-
drijven hebben de neiging om de con-
sument en hun eigen klanten maar 
marginaal te betrekken bij hun inno-
vatie- en marketingagenda. Daarnaast 
opereren deze twee disciplines intern 
ook relatief autonoom van elkaar.

Het energiebedrijf dat zijn organisatie 
wil klaarstomen voor succes in de 
toekomst moet uitblinken in zowel
innovatie als marketing. Dit betekent 
dat de klant continu betrokken wordt  
en deze twee belangrijke business-
functies efficiënt zijn georganiseerd 
en met elkaar verweven.

Figuur 2 toont de situatie waarin de 
innovatie- en marketingfuncties sterk 
met elkaar verbonden zijn en de klant
zeer betrokken is. Dit is overigens nog
niet een volledig ecosysteem-perspec-
tief, omdat het geen partners omvat 
met wie energiebedrijven nieuwe 
proposities kunnen introduceren en 
beheren.

De ‘power of digital’ is een belang-
rijk onderdeel van het medicijn
Wat dit model biedt, is een systeem 
waarbij de consument een co-creator 
is voor nieuwe proposities die ervoor 
zorgen dat de eigenschappen van de 
propositie bij de doelgroep passen. 

Consumer

Innovation Marketing

MarketingInnovation

Consumer



Geïnteresseerd in andere utilities 
and smart energy publicaties? 
We hopen dat u dit rapport met veel 
plezier heeft gelezen. Naast deze uit-
gave hebben wij andere publicaties die 
mogelijk voor u relevant zijn. Als u de 
QR-code scant met uw smartphone 
komt u op een mobiele pagina met 
een overzicht hiervan. U kunt op deze 
pagina direct een keuze maken van de 
publicaties die u graag als download 
zou willen ontvangen.
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Verder wordt er in dit proces ‘buy-in’  
van de consument verworven op een  
interactieve en iteratieve manier. Dit  
maakt ze ambassadeurs voor uw pro- 
posities en uw merk, en soms zelfs  
uw servicedeskpersoneel. Consumen- 
ten nemen een deel van de organisa- 
torische functie over in het innovatie-,
marketing- en servicedomein. Het  
creëert een klantervaring die al be- 
gint bij de aanvang van de propositie-
ontwikkeling en niet pas als het  
product gelanceerd wordt. Om dit  
te kunnen managen moeten energie-
bedrijven hun strategie, mensen, 
processen en (informatie-)systemen 
transformeren. Investeren in deze  
digitale transformatie4 moet prioriteit 
nummer één zijn op de agenda van het 
managementteam van energiebedrijven. 
De overlappende gebieden tussen 
con-sument, innovatie en marketing 
in figuur 2 zijn de plekken waar 
digitale hulpmiddelen de business 
mogelijk maken en drijven.

Onze visie op Energiebedrijf 2.0
De huidige situatie is dat elk energie- 
bedrijf, actief in de zeer competi-
tieve Nederlandse retailmarkt, te 
maken heeft met een onvermijdelijk 
veranderende energiewaardeketen. 
De timing en de snelheid van deze 
verandering is weliswaar onduidelijk, 
maar de verandering is een feit. Die- 
zelfde energiebedrijven hebben daar- 
naast te maken met ‘ongeïnteresseerde 
consumenten’ die worden gedreven 
door financieel gewin. Deze drijfveer 
is jaren gevoed door proposities en  
communicatie, gericht op een lagere  
energierekening door lagere tarieven 
en niet een vermindering van het 
energieverbruik. Dit heeft geleidt tot  
de ‘commodisatie’ van het energie-

4 Digitale transformatie is de toenemende adoptie van digitale tools en processen binnen alle aspecten van een organisatie.

product met marginale marges als 
resultaat.

Energiebedrijven zouden zich meer 
moeten openstellen door in contact 
te komen met klanten over hun  
eigen innovatieagenda en marketing-
activiteiten. Verder zouden zij nieuwe
drijfveren (instincten) moeten aan-
pakken, waarop waardevolle diensten 
gebouwd kunnen worden voor con- 
sumenten en businesswaarde voor 
de utility. Diensten die de bewust-
wording  van de consument aanwak- 
keren en aansluiten op zijn of haar 
nieuwe energiebehoeften. 
Een echte digitale transformatie die  
de kloof tussen consument en ener-
giebedrijf dicht, gebruikmakend van  
een flexibele channelmix, die groten-
deels webbased is en alle vormen van 
sociale media omvat. De Energieleve-
rancier 2.0!
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Spreker: Pier Nabuurs, directeur IIW

‘Van aansluiting naar klant en  
hoe nu verder?’

De moeilijk leesbare facturen met 
onbegrijpelijke gegevens is een van 
de bewijzen daarvan. Toch draait het 
om die klantfocus, want het wiel van 
verandering is in beweging gezet en  
zal steeds sneller gaan draaien, mede 
als gevolg van onder andere technische
ontwikkelingen. Zo kan de verbran-
dingsmotor niet efficiënter worden 
gemaakt en is deze aan het einde van 
zijn levenscyclus na 150 jaar. Verder 
zie je dat inmiddels de eerste con- 
sumenten(-groepen) stroom aan het 
net terugleveren en er onstaan allerlei 
nieuwe diensten en producten rond-
om duurzame energievoorziening. 
Zaken als zonnecellen zijn nog 
relatief duur, maar net zoals bij de 
cd-speler zal het snel goedkoper 
worden zodra de adaptie toeneemt. 

Nabuurs vergelijkt deze ontwikkeling 
met de ontwikkeling van het 
internet. Aanvankelijk was internet 
primair niet voor de consument 
bedoeld, maar uiteindelijk is het 
de consument geweest die er na de 

De energiewereld staat 
aan de vooravond van 
heel veel veranderingen, 
maar tegelijkertijd blijft 
er nog veel hetzelfde. 
Men heeft het weliswaar 
niet meer over ‘aan-
sluitingen’ maar over 
‘klanten’, maar de sector 
toont in die klant nog 
onvoldoende interesse.

internetbubbel zelf mee aan de slag 
ging en het verder hielp ontwikkelen. 
En niet de oude IT-partijen begrepen 
de verandering, maar de nieuwe, 
zoals Google en Facebook. 

De energiesector moet daarom alert 
zijn dat dit niet hemzelf overkomt. 
Het gaat om werkelijk innoveren en 
de klant serieus nemen, anders zet de 
energiesector zichzelf buiten spel. Maar
dit lukt een onderneming niet alleen. 
Daarvoor zal moeten worden samen-
gewerkt, wat bijvoorbeeld het Smart 
Energy Collective (Pier Nabuurs is een
van de drijvende krachten hierachter) 
beoogt. Er moeten afspraken worden 
gemaakt en een gemeenschappelijke 
infrastructuur met protocollen om  
informatie met elkaar en consumen-
ten te kunnen uitwisselen, zoals ook 
in de wereld van de telco’s gebeurt 
tussen aanbieders. Nabuurs spoort  
de sector aan in actie te komen. 
Want als de oude energiewereld het 
niet doet, nemen nieuwe partijen en 
de consument het initiatief wel over.

Over Pier Nabuurs
Pier Nabuurs is directeur/eigenaar 
IIW, onafhankelijk industry 
watcher en adviseur. Tot 2011 was 
Pier Nabuurs voorzitter van de 
executive board en CEO van KEMA 
N.V. Daarnaast was hij van 2006 
-2009 voorzitter van het European 
Technology Platform Smart Grids.
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‘Klanten willen wel, waar wachten  
we op?’
Spreker:  Jacques van Seeters, oprichter ZonIQ

Zijn verbazing begon in 2010. Hij zag
de scherpe prijsdaling van zonnepa- 
nelen (-30%) en zonnestroomsystemen
(-20%) door snel opkomende mark- 
ten en productiefaciliteiten. Tevens  
zag hij de groeiende belangstelling 
bij consumenten. 60% van huizen-
bezitters heeft al interesse in zonne-
stroom waarvan een kwart zonne-
energie echt serieus overweegt. Van  
Seeters ging met klanten in gesprek  
en raakte enthousiast over hun belang-
stelling. Ze willen de energie van de  
toekomst graag zelf produceren maar  
zitten nog met vragen: Is het renda-
bel? Hoe lang gaat het systeem mee? 
Wordt mijn huis meer waard? En zit  
ik vast aan leveranciers? Uit de ge- 
sprekken leidde Van Seeters enkele 
basisbehoeften af: 
1. Onafhankelijkheid (als gevolg van 

afkeer van de politiek (besluitvor-
ming omtrent energie) en van 
gevestigde energiebedrijven).

2. Rendabiliteit (wat levert het me op?).
3. Gemak (de keuze voor een zonne-

energiesysteem is op dit moment 
nog lastig te maken).

Ooit komt alle energie 
van de zon. Daar zijn de 
meesten het wel over 
eens. De vraag is: wan-
neer? Is ooit nu? Van 
Seeters vertelt over zijn 
persoonlijke ontdek-
kingsreis waarbij zijn 
verbazing al snel plaats-
maakte voor enthousias-
me en uiteindelijk moet 
leiden tot impact. 

4. Duurzaamheid (betrokkenheid met 
milieu).

Om succesvol te zijn met een impact- 
volle oplossing moeten energieleve-
ranciers op drie zaken letten:
1. Focus op de klant en werken aan  

een propositie die aan bovenge-
noemde behoeften tegemoetkomt. 

2. Energie vermarkten als een product 
zoals een auto, dus gebruikmaken 
van retailmarketingtechnieken, 
inclusief klantfeedback en een 
professionele reactie daarop met 
nieuwe producten en diensten. 

3. Workflow efficiency, om het 
volume aan te kunnen en de massa 
professioneel te kunnen blijven 
bedienen. 

Van Seeters sluit af met de oproep 
aan de energieleveranciers om 
klanten te faciliteren bij hun wens 
om zelf energie op te wekken. Zij 
zijn bereid te investeren, maar 
wachten nog op een passend ant-
woord. De klant wil wel, de sector  
is nu aan zet.

Over Jacques van Seeters
Jacques van Seeters is een van de 
oprichters van ZonIQ. ZonIQ is een 
onderneming die zich gaat bezig-
houden met het aanbieden van zon-
nepanelen aan consumenten. Jacques 
van Seeters was tot januari 2010 
algemeen directeur van Energiedirect. 
Daarna werkte hij als commercieel 
directeur B2C bij Essent en met ingang 
van 2011 richtte hij zich volledig op 
ZonIQ. 
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‘Do The Bright Thing’

Spreker: Rob van Rees, ex CEO Greenchoice, initiatiefnemer ‘Do The Bright Thing’

De gevestigde orde zat op dat mo-
ment in een comfortabele monopolie-
positie en maakte niet veel werk van 
de klant. De gedachte om als kleine, 
startende partij met deze mastodon-
ten te willen concurreren lijkt ook 
niet realistisch. Maar Van Rees citeert 
een promovendus die onlangs op een 
innovatiebijeenkomst over duurzame 
energie treffend opmerkte: “De illu-
sie van machteloosheid is een groter 
obstakel dan de macht van de geves-
tigde orde.” Waarmee Van Rees bena-
drukt dat je als start-up altijd moet 
uitgaan van eigen kracht. Hij slaagde 
er met Greenchoice in om door mid-
del van focus op klantgerichtheid een 
bres te slaan in het monopoliebas 
tion. Een bastion waar duurzaamheid  
vaak op de agenda van de board staat, 
maar waarmee weinig wordt gedaan.  

Greenchoice wilde daar verandering 
in brengen. De uitdaging was aan 
duurzaamheid te verdienen en zo, 
met een groeiende onderneming de 
wereld te veranderen. En omdat de 
traditionele leveranciers een jarenlange 

Van Rees begint met 
een terugblik naar 2001, 
het moment waarop 
de privatisering van de 
energiemarkt begon 
en hij nog niet serieus 
werd genomen toen hij 
zich met Greenchoice 
inschreef bij de Kamer 
van Koophandel als 
energiebedrijf. 

voorsprong hadden, lag de focus op 
simplificeren, standaardiseren en 
automatiseren van processen. Vooral 
de eigen IT-oplossing bleek een gou-
den greep, waarmee de kosten zeer 
laag gehouden kunnen worden en er 
toch winst kan worden gemaakt met 
een kleinere schaalgrootte. Van Rees 
schrok aanvankelijk toen ook Nuon 
met een grote campagne groene 
energie ging promoten, maar haalde 
opgelucht adem toen bleek dat het 
als premium werd aangeboden waar-
voor meer moest worden betaald. 
Greenchoise koos de andere weg en 
maakte groene energie juist goedko-
per. En dat sloeg aan. Tot zijn eigen 
frustratie slaagde hij er echter niet in 
het CO2-probleem onder de aandacht 
te krijgen, zelfs niet toen Al Gore 
hem bijviel met zijn ‘inconvenient 
truth’. Niettemin groeit Greenchoise 
gestaag en blijft Van Rees, ook via 
zijn initiatief ‘Do The Bright Thing’, 
op zoek naar nieuwe bedrijfsconcep-
ten rond co-creatie en de wens tot 
een community te horen. De tijdgeest 
is er rijp voor.   

Over Rob van Rees 
Greenchoice is in 2000 opgericht door 
Rob van Rees en een huisgenoot. Het 
begon letterlijk op een zolderkamertje 
op het moment dat de energiemarkt 
werd geliberaliseerd. Het idee: duur-
zame energie aanbieden, waarbij de 
consument ook nog eens goedkoper 
uit is. In 2010 stond Rob van Rees op 
de 40e plek van ‘De Duurzame 100’, 
een lijst van invloedrijke duurzame 
Nederlanders, opgesteld door dagblad 
Trouw. Rob van Rees is initiatiefnemer 
van dothebrightthing.nl 
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‘De kracht van authenticiteit  
en gemeenschapszin’
Spreker: Brendan de Graaf, directeur TexelEnergie

Mensen op Texel doen de dingen van 
nature graag zelf, zoals ook met TESO
(Texels Eigen Stoomboot Onderne-
ming) die de verbinding met de over-
kant onderhoudt en met een eigen 
vakantiecentrum. De binding tussen 
de eilanders is groot. TexelEnergie 
spreekt dan ook niet over klanten 
maar over leden (2800) die allemaal 
ten minste één aandeel hebben in 
TexelEnergie. Er zijn productie-ini- 
tiatieven gestart zoals voor 10.000 m2 
zonnepanelen; een flinke uitdaging 
voor De Graaf. Daarnaast is er on-
langs een vergunning verleend voor 
een biomassa-installatie. Dit heeft er 
allemaal toe geleid dat TexelEnergie 
in oktober is uitgeroepen tot Duur-
zame Topper van 2011. 

De Texelaars vonden de onderneming
van begin af aan een vanzelfsprekend 
initiatief. Niet vanwege de duurzaam-
heid maar vanwege het ‘eigene’, het 
Texelse. Dat was een voordeel voor  
TexelEnergie. Toch is dat ‘wij’-gevoel 
niet exclusief voor eilanders, vindt 
De Graaf. Hij ziet zulke kleine ge- 

Brendan de Graaf  
vertegenwoordigt de 
Texelse nuchterheid 
en daadkracht. ‘Zijn’ 
TexelEnergie is het  
voorbeeld bij uitstek 
hoe een kleine gemeen-
schap door bundeling 
van krachten zelfvoor-
zienend kan worden  
met duurzame energie. 

meenschappen ook elders in Neder- 
land. Amsterdam is wellicht te groot 
maar de Jordaan is een goed voorbeeld 
waar zoiets als TexelEnergie ook zou 
kunnen slagen. Lokale binding is een 
belangrijke succesfactor. De Graaf is 
ook van mening dat prijs niet het be- 
langrijkste issue is. Mensen aan de  
balie vragen eerst wat het kost maar  
bij doorvragen blijkt dat er andere 
behoeften en zorgen zijn, bijvoorbeeld
over mogelijke problemen bij over-
stappen van leverancier. De Graaf ge- 
looft niet in subsidieregelingen omdat
ze marktverstorend werken. Zijn wens
is om heel Texel lid te maken van 
TexelEnergie en de sleutel daarvoor 
ligt toch vooral in wat andere sprekers
al benadrukten: in oprechte interesse 
in de klant. 

Over Brendan de Graaf 
Brendan de Graaf is directeur bij 
TexelEnergie sinds 2008. Daarvoor 
was hij zelfstandig ondernemer. 
TexelEnergie is een coöperatie - voor 
en door leden - die speciaal is opge-
richt voor duurzaam energiegebruik 
op Texel. “TexelEnergie richt zich 
op inkoop, verkoop en productie 
van duurzame stroom en duurzaam 
gas. Het levert energie op het eiland 
en ook ‘aan de overkant’. Dus aan 
iedereen die Texel een warm hart 
toedraagt, waar in Nederland u ook 
woont: u kunt altijd lid worden van 
TexelEnergie en stroom en gas van 
hen afnemen.”
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‘Actor of reactor?’

Spreker: Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter Alliander

Een kabel in de grond wordt in 
veertig jaar afgeschreven en het is 
riskant om te speculeren over ont-
wikkelingen en daarop vooruit te 
lopen. De klant bepaalt. Daarom 
worden kabels ook zo laat mogelijk 
in de grond gelegd, want de ontwik-
kelingen gaan erg snel. Molengraaf 
ziet dat steeds meer consumenten en 
bedrijven op een bepaald moment 
zelf energie gaan opwekken. Vooral 
interessant in dat kader zijn tuinders, 
want hun business draait toch vooral 
rondom energiehuishouding. Hij ziet 
veel beweging in de markt. Lokale 
gemeenschappen (zoals op Texel) 
spreken over wat zij kunnen doen 
om gezamenlijk energie op te wek-
ken. Net als andere sprekers gelooft 
ook Molengraaf daarbij niet in subsi-
die; partijen moeten een eigen afwe-
ging maken en niet gestoord worden 
door (vaak) tijdelijke subsidierege-
lingen. Hij ziet onder meer een nieuwe 
rol voor netwerkbeheerders om met  
hun data inzicht te geven in de ener- 
giehuishouding van bedrijven, ge-
meenten en particulieren. Met de 

Molengraaf geeft een 
kijk op de ontwikkelin-
gen in de energiemarkt 
vanuit het netwerk-
perspectief. Dilemma 
voor netwerkbeheerders 
is dat zij hun klanten 
moeten faciliteren en 
daarin dus altijd volgend 
zijn. 

invoering van een slimme meter 
is een eerste stap gemaakt in het 
bewustwordingsproces: welk gedrag 
leidt tot welk verbruik. Maar een en 
ander hangt af van de snelheid van 
ontwikkelingen. Wanneer zijn zon-
nepanelen bijvoorbeeld even duur 
als stroom van het net? Hoe zal het 
gaan met adoptie van warmtepom-
pen? Vooral deze laatste kunnen 
een potentieel probleem opleveren, 
omdat ze veel energie verbruiken en 
vaak tegelijkertijd aanslaan wat het 
net zou kunnen overbelasten. In de 
komende twee jaar voert Alliander 
op kleine schaal pilots uit met kleine 
gemeenschappen. Zo zal op Texel 
een groot aantal slimme meters wor-
den geïnstalleerd wat mogelijkheden 
schept om diensten aan te gaan 
bieden en inzicht te krijgen in eigen 
verbruik. Toch zullen netwerkleve- 
ranciers om de eerder genoemde rede-
nen niet snel het voortouw nemen in 
ontwikkelingen maar wel, waar moge-
lijk participeren in experimenten. 

Over Peter Molengraaf
Peter Molengraaf is sinds 30 juni 2009 
voorzitter van de raad van bestuur 
en CEO van Alliander. Tussen 2005 
en 2009 vervulde Peter Molengraaf 
diverse directiefuncties bij Nuon. Zijn 
meest recente functie was voorzitter 
van de directie van het netwerkbe-
drijf. Voor 2005 was hij werkzaam in 
diverse functies bij Shell, waaronder 
manager European Customer Service 
Centre, Cross-Business IT mana-
ger en Commercieel Directeur Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij. 



Stelling: Nederland gaat de 
20-20-20-doelstellingen halen
De meningen lagen verdeeld over het 
behalen van de 20-20-20-doelstel-
lingen. Leegte vindt dat de doelstel-
lingen elkaar tegenwerken en betreurt
dat. Hij is van mening dat dat het 
gevolg is van besluiteloosheid in dit 
land. We maken geen echte keuzes  
en er is geen consistent langetermijn-
beleid. Dat laatste vind bijval van  
andere sprekers en ook bijna drie-
kwart van de aanwezigen in de zaal 
is pessimistisch over het halen van 
de doelstellingen. De Graaf vindt 
dat we ons niet op de doelstellingen 
moeten blindstaren, zolang we maar 
daadkrachtig in actie komen. 
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Debat

Debatdeelnemers: René Leegte (Tweede Kamerlid VVD), Brendan de Graaf (directeur TexelEnergie), Pier Nabuurs (directeur 
IIW) en Jacques van Seeters (oprichter ZonIQ). 
Debatleider: Menno van der Zalm, Capgemini Consulting

In het slotdebat met de diverse 
sprekers en René Leegte, Tweede 
Kamerlid VVD en woordvoerder 
energiezaken, werd gediscussieerd 
over stellingen rondom het centrale 
thema waarop ook het publiek 
vervolgens kon reageren via sms en 
Twitter. Hieronder een aantal van de 
behandelde stellingen, de discussie 
tussen de debatleden en de mening 
van de zaal. 

Gaat Nederland de 20-20-20 
doelstellingen halen?

n Ja
n Nee

27

73

Heeft de consument een actieve rol 
in het behalen van 20-20-20?

n Ja
n Nee

35

65

Stelling: De consument heeft 
een actieve rol in het behalen 
van 20-20-20
Over de actieve rol van de consument 
bij het realiseren van de 20-20-20- 
doelstellingen is Nabuurs positief. 
Consumenten kunnen besparen en 
zien ook in dat het niet alleen een 
overheidsbelang is. De Graaf maakt 
onderscheid tussen kwalitatieve 
besparing bij consumenten (op basis 
van bewustwording) en kwantitatieve 
bij leveranciers, want daar kan het 
meest worden gerealiseerd op dit 
punt. De bijdrage van consumenten 
moet niet worden overschat, vindt 
hij. En ze doen alleen mee als ze er 
zelf duidelijk belang bij hebben. De 
zaal onderschrijft dit: ruim tweederde 
vindt dat er voor de consument een 
actieve rol is weggelegd. 
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Stelling: De consument wil  
betrokken worden bij de ver- 
duurzaming van de energie-
voorziening
Wil de consument wel betrokken 
worden bij verduurzaming van 
energie? Van Seeters meent van wel 
zolang er ook een eigen voordeel 
mee te behalen valt. Het bedrijfsleven 
moet de consument prikkelen mee te 
doen. Leegte wil graag in volle vaart 
meedoen, maar zit met het gegeven 
dat dit volgens politieke barometers 
in Den Haag geen top 20-issue is dat 
mensen bezighoudt. Het staat daarom 
ook niet hoog op de agenda. De zaal 
denkt dat het wel een issue is, gezien 
hun antwoord op de stelling. 

(Het panel bestaande uit v.l.n.r. René Leegte, Brendan de Graaf, Pier Nabuurs 
en Jacques van Seeters)

(zittend René Leegte) 

Wil de consument betrokken worden 
bij de verduurzaming van de 
energievoorziening?

n Ja
n Nee
n Misschien

23

12

65



Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan-
staande aanbieders van consulting-, tech-
nology- en outsourcingdiensten. In 2011 
rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-

behoefte. Als een cultureel diverse organi-
satie heeft Capgemini zijn eigen ondersc-
heidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com
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