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WORD VOLWAARDIG GESPREKSPARTNER IN DUURZAME MOBILITEIT

Dé topexperts bieden praktische handvatten en innovatieve vergezichten 
op het gebied van elektrisch vervoer. Dat helpt u bij het maken van 
strategische keuzes en het grijpen van kansen.

Meld u 
nu aan

d-incert.nl/masterclass

http://www.d-incert.nl/masterclass/aanmelden.html


Elektrisch vervoer (EV) is niet meer weg 
te denken uit Nederland. Ieder zichzelf 
respecterende voertuigfabrikant ontwikkelt 
hybride en volledig elektrische voertuigen. 
Heeft of krijgt u in uw werk veel te maken met 
EV en wilt u hierover meebeslissen? Schrijf u 
dan in voor de tweedaagse masterclass EV op 
donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2015.

WAT?

Tijdens de masterclass praten toonaangevende 
Nederlandse EV-ondernemers, wetenschappers 
en beleidsadviseurs u volledig bij over de meest 
relevante kwesties die bij elektrisch vervoer en 
de transitie naar duurzame mobiliteit spelen. 
Het hele spectrum van elektrisch rijden vanuit 
verschillende gezichtspunten passeert de revue. 
Aandacht is er daarbij voor laadinfrastructuur, 
duurzame brandstoffenmix, multimodaal vervoer, 
bestuurlijke aspecten op lokaal, nationaal en 
Europees niveau, publiek-private samenwerking, 
financiering, techniek, luchtkwaliteit, klimaat, 
koppeling aan de energietransitie, smart grids, 
het verdienpotentieel van elektrisch vervoer en 
duurzaam, innovatiegericht aanbesteden.  

Bent u een professional die in twee dagen wil 
leren wat er allemaal van belang is bij de opkomst 
van elektrische mobiliteit om daar anderen over 
te adviseren? Dan is deze masterclass iets 
voor u. Ondernemers, adviseurs en managers 
werkzaam    bij   bijvoorbeeld    netwerkbedrijven 
leren welke economische kansen EV biedt. 
Daarnaast krijgen ze inzicht in welke keuzes 
overheden maken en wat daarbinnen de 
mogelijkheden zijn. Beleidsmedewerkers van 
gemeentes, provincies en ministeries ontdekken 
wat er in de toekomst op hen af komt. Deze 
masterclass biedt concrete handvatten om 
daarmee om te gaan. 

DOOR WIE?PROFITEER VAN EV KANSEN

VOOR WIE?

Het programma bestaat uit sprekers met zeer 
gevarieerde achtergrond. Het zijn experts 
afkomstig van universiteiten, hogescholen, 
TNO, gespecialiseerde advieskantoren, EV-
ondernemingen en lokale en landelijke overheid. 
Door deze mix is er zowel aandacht voor 
hele praktische kwesties rond EV, als voor de 
innovaties van de toekomst. Voor de cv’s van alle 
sprekers kunt u terecht op d-incert.nl/masterclass

Tweedaagse masterclass elektrisch vervoer

Tijdens de masterclass zit u in een groep 
van ongeveer vijftien deelnemers, waardoor 
u veel persoonlijke aandacht krijgt en er 
ruimte is voor vragen en discussie. Daarnaast 
ontvangt u literatuur en een aantal opdrachten 
om voorafgaand aan deze dagen voor te 
bereiden. Zo kunnen we snel de diepte in. De 
insteek van deze twee dagen is dat cursisten 
ook van elkaar leren. Tijdens pauzes en in de 
avonduren kunt u uitgebreid met elkaar en de 
sprekers netwerken.

Persoonlijke aandacht, diepgang en netwerkmogelijkheden

INFORMATIE EN AANMELDING

Voor lokale en regionale overheden en het 
kleinbedrijf tot 50 werknemers  is er een 
gereduceerd tarief van €500 (ex btw.). De 
normale kosten voor deze tweedaagse cursus 
bedragen €1100 (ex btw.), inclusief lunch en 
diner en exclusief hotelovernachting. Meer 
informatie, uitgebreidere moduleomschrijving 
en aanmelding op d-incert.nl/masterclass

MODULES KREGEN EEN 8,5 
ALS ONDERDEEL VAN DE TU 
DELFT MASTER OF BUSINESS IN 
ENERGY SYSTEMS

De masterclass EV is gedeeltelijk 
onderdeel van het ‘Business in Energy 
systems’ programma van de Technische 
Universiteit Delft. De deelnemers van 
deze masteropleiding bestaan uit senior 
professionals en leidinggevenden van 
advieskantoren, netwerkbedrijven en 
andere (publieke) uitvoeringsorganisaties. 
Deze deelnemers hebben het EV 
gedeelte van het totaalprogramma 
gemiddeld gewaardeerd met een 8,5. 

“Hoe realiseren we de laadinfra die nodig 
is voor elektrische auto’s? “

http://www.d-incert.nl/masterclass/sprekers.html
http://www.d-incert.nl/masterclass
http://www.d-incert.nl/masterclasses%0D


EEN TOTAALPLAATJE VANUIT 
TECHNOLOGISCH PERSPECTIEF

Technologische achtergrond of voorkennis niet 
noodzakelijk

INHOUD

Deze module is de introductie voor de andere 
modules en zorgt dat u begrijpt hoe alles met 
elkaar samenhangt. U leert op toegankelijke 
wijze over de onderliggende technologische 
trends en hun gevolgen.

De module start met de elektrische auto zelf en 
de unieke eigenschappen van de elektromotor 
en de batterij. We vergelijken de elektrische auto 
met de alternatieven: benzine, diesel, groen gas, 
biobrandstof en waterstof. Ook de plug-in hybride 
komt aan bod. Door te kijken naar efficiency, 
range, prijs, snelheid van laden en benodigde 
laadinfrastructuur krijgt u een helder beeld van de 
sterke en zwakke kanten van de elektrische auto. 
Het tweede deel plaatst de elektrische auto in het 
complete duurzame energiesysteem. U leert hoe 
een elektrische auto ervoor zorgt dat duurzame 
energie tegen lagere kosten ingezet kan worden. 
In het derde deel komen alternatieven voor de 
auto aan bod: openbaar vervoer, multi-modaal 
reizen, alternatieve voertuigen, voertuig delen, 
zelfsturende voertuigen, digitale communicatie 
en virtual reality. U leert hoe smartphones en 
internet ervoor zorgen dat het marktaandeel van 
de auto slinkt.

   DAG 1

De toekomst van de elektrische auto
   DAG 1

OVERIGE SPREKERS

Bert Klerk, voorzitter Formule E-Team en 
voormalig topman ProRail.

Julia Williams, projectleider Elektrisch Rijden 
ministerie van Economische Zaken. 

Harm Welleweerd, adviseur Over Morgen en 
projectmanager elektrisch vervoer gemeente 
Den Haag. 

Auke Hoekstra. Onderzoeker naar de 
toekomst van elektrische mobiliteit aan 
de TU Eindhoven, strategisch adviseur bij 
Alliander en de Stichting E-laad, associate 
programmamanager duurzame mobiliteit 
bij Stichting Urgenda en schrijver van 
boeken over elektrische mobiliteit voor 
Rijkswaterstaat.

HOOFDDOCENT

OVERIGE SPREKERS

Lex Hoefsloot, teammanager en medeoprichter 
Solar Team Eindhoven. 

Jacco Lammers van Go-About, multimodaal en 
individueel reisadvies

BESLUITVORMING OP VERSCHILLENDE 
NIVEAU’S EN BELEIDSVELDEN

INHOUD

Hoe vindt bestuurlijke besluitvorming rond 
elektrische mobiliteit op verschillende 
overheidsniveaus plaats? Hoe worden de 
beleidsvelden mobiliteit, milieu, ruimtelijke 
ordening, economie en energie daarbinnen 
gekoppeld? U krijgt in deze module inzicht in 
het bestuurlijk speelveld rond EV en de rol van 
overheden. Elektrisch vervoer - in combinatie 
met duurzaam opgewekte energie - is één van de 
belangrijkste opties om de CO2-reductiedoelen 
voor de langere termijn te halen. 

Daarnaast kunnen elektrische voertuigen - 
door de afwezigheid van uitlaatgassen en 
een lage geluidsproductie - bijdragen aan 
verbetering van lokale leefkwaliteit. Bovendien 
is grootschalig gebruik van EV in combinatie 
met de beschikbaarheid van intelligente 
elektriciteitsnetten na 2020 een optie om 
buffercapaciteit te creëren in de energie-
infrastructuur. Dat biedt mogelijkheden tot verdere 
verduurzaming van de energievoorziening. 
 
Bijzondere aandacht besteedt Bert Klerk, 
voorzitter Formule E-team en voormalig topman 
ProRail, aan  de mogelijkheden die publiek-
private samenwerking vanuit het Formule 
E-team biedt. Bovendien geeft hij een inkijkje in 
de huidige ontwikkelingen rond de ‘brandstofmix 
tafels’, waarbinnen hij voorzitter van de tafel 
Elektrische Mobiliteit is. 

Richard Smokers strategisch consultant 
TNO

HOOFDDOCENT

Integrale beleidsvorming rond EV

Module 1

“Worden laadpalen niet binnen de kortste 
keren overbodig door inductief laden in de 
weg of door de opkomst van waterstof? “

“Wat is de komende jaren de verhouding 
tussen door gas, accu’s of door conventionele 
brandstof aangedreven voertuigen?”

Module 2



              DAG 2

Dirk Jan van Swaay, Managing Director 
Energy Transition en Public Private 
Partnerships ING Netherland.

   DAG 1

Duurzaam, innovatiegericht aanbesteden

FINANCIËLE ASPECTEN EN 
DUURZAME AANBESTEDINGS TOOLS

INHOUD

Deze module gaat in op de manier waarop u 
duurzaam, innovatiegericht aanbesteden kunt 
organiseren. Dirk Jan van Swaay laat zien hoe 
een andere aanbestedingswijze van bussen kan 
leiden tot de marktintroductie van duurzaam 
vervoer. Van Swaay kijkt daarbij met name naar 
het financiële aspect. De beschikbaarheid of 
het ontbreken van geld bepaalt uiteindelijk de 
haalbaarheid van elektrisch vervoer of andere 
duurzaamvervoerprojecten. 

Het met een financiële bril naar duurzame 
oplossingen kijken, helpt om te bepalen waarom 
stakeholders niet of juist wel voor elektrisch 
vervoer kiezen. Deze ‘total cost of ownership’-
benadering ‘waardeert’ ook maatschappelijke 
kosten en baten.

Verder gaat Marieke van Putten in op concrete 
manieren waarop u met innovatiegericht inkopen 
duurzaam vervoer een betere kans kunt geven. 
Daarbij gaat het onder meer om: het formuleren 
en realiseren van ambities, inrichten van pilots 
met innovatieve, duurzame oplossingen, het 
harmoniseren van de vraag naar duurzaam 
vervoer, de logistiek rond vervoersbewegingen in 
de stad en het zo inrichten van de uitvraag naar 
vervoer dat duurzame oplossingen een betere 
kans krijgen. Daarbij is het niet noodzakelijk om 
in de uitvraag expliciet om elektrisch vervoer te 
vragen. De mate van duurzaamheid is leidend 
en niet de oplossing zelf.

HOOFDDOCENTEN GEVOLGEN EV VOOR NETWERK MET 
DUURZAME BRONNEN

INHOUD

Van een afstand bezien gedragen elektrische 
auto’s zich hetzelfde als hun conventionele 
broers en zussen. Komen we dichterbij, dan 
horen en ruiken we het verschil. In deze module 
bekijken we de energieketen van EV vanuit het 
perspectief van de energietransitie. 

U start de module door nog eens goed onder de 
motorkap te kijken en specifiek naar de elektrische 
aandrijflijn. Wat voor invloed hebben de batterij of 
andere meer innovatieve energiedragers als de 
brandstofcel op het systeem? We vervolgen het 
verhaal met het opladen van deze auto’s en de 
opties voor het realiseren van laadinfrastructuur. 

Ten slotte analyseren we het energiesysteem. 
Welke kansen biedt deze transitie en de 
opslag van energie in EV’s, wat is de waarde 
van flexibiliteit in energiesystemen met veel 
duurzame bronnen en welke toekomst zien we 
voor smart grids? Ook komt de business case 
en praktische haalbaarheid van deze innovaties 
aan bod. Hoeveel kost bijvoorbeeld een laadpaal 
en wie moet of wil deze betalen? Wat zijn de 
mogelijkheden voor inductief laden? Welke type 
gebruiker is wel of niet geschikt voor ‘managed 
charging’-systemen? U oefent met een case 
waarbij u een stad speelt en een bepaald bedrag 
kunt besteden. Hoe zorgt u daarmee dat er 
voldoende laadvoorzieningen op straat komen? 
Bijvoorbeeld met subsidie voor bedrijven om 
palen te plaatsen, het stimuleren van innovatie 
om de paal goedkoper te maken, het vrijgeven 
van parkeerplekken voor e-rijders of andere te 
verzinnen maatregelen. 

HOOFDDOCENT

Roland Steinmetz, oprichter en eigenaar 
advieskantoor EV Consult, betrokken bij 
realisatie merendeel van de laadpalen in 
Nederland.

OVERIGE SPREKERS

Fokko Mulder, hoogleraar Materials for Integrated 
Energy Systems TU Delft. 

Robert van den Hoed, lector Energie en Innovatie 
aan de Hogeschool van Amsterdam. 

Art van der Giessen, Projectmanager EV 
Amsterdam. 

Remco Verzijlbergh, onderzoeker naar de waarde 
van flexibiliteit EV in netwerk met veel duurzame 
energiebronnen. 

Energieketen EV en laadinfrastructuur

“Wat hebben deze energievreters voor effect 
op het elektriciteitsnetwerk? “

“Hoe financieren we projecten rond 
energietransitie en welke juridische kwesties 
spelen bij aanbestedingen? “

Module 3 Module 4

Marieke van Putten, programma manager 
publieke aanbesteding van innovatie voor 
het ministerie van Economische Zaken



   DAG 2

Nieuwe business-modellen op basis van elektrische voertuigen
   DAG 2

BEST PRACTICES & LESSONS LEARNED

INHOUD

Deze module start met een overzicht van 
historische ontwikkelingen die u inzicht geven 
dat e-Mobility inmiddels geen fictie meer is maar 
realiteit. 

In deze afsluitende module staat de 
vraag centraal: hoe maken we elektrische 
voertuigen en samenhangende diensten 
winstgevend/rendabel? Hiervoor kijken we 
naar maatschappelijke, economische en 
technologische factoren. Veel mensen stellen dat 
elektrische voertuigen te duur zijn in vergelijking 
tot conventionele auto’s. Klopt deze stelling? 
We analyseren de zaak vanuit verschillende 
gezichtspunten en geven antwoord op deze 
vraag op basis van casestudies. De focus ligt op 
verschillende pilots, de zogenaamde ‘proeftuinen’. 
Hierin zijn de operationele kosten geanalyseerd. 
De module gaat in op de manier waarop deze 
pilots helpen om strategische beslissingen te 
nemen over de groei van het aantal elektrische 
voertuigen. ‘Best practices’ en ‘lessons learned’ 
geven inzicht in de economische haalbaarheid 
van elektrisch vervoer en de economische 
groeikansen die het biedt voor de maatschappij 
en het bedrijfsleven.  

Tijdens deze sessies raakt u mede aan de 
hand van videotestimonials van belangrijke 
pioniers bekend met verschillende zakelijke 
gezichtspunten van de EV-business. Daarnaast 
maakt u  via een zogenaamde ‘Stakeholder 
Canvas’-analyse zelf een Quick Scan van uw 
eigen kansen voor het elektrificeren van het 
wegverkeer. Aan het einde van deze module gaat 
u met de sprekers in discussies over een aantal 
gangbare kritische geluiden rond elektrische 
mobiliteit.

Verschillende ondernemers verbonden aan de 
EV-ondernemers Vereniging DOET houden een 
korte pitch over hun meegenomen EV-product of 
-dienst. Zo sluiten we de masterclass af met het 
meest concrete niveau: hoe verdient de markt 
hier zijn brood mee? Tijdens de afsluitende 
borrel is er de ruimte om met elkaar en deze 
ondernemers door te praten. 

HOOFDDOCENT

Frank Rieck, Lector Future Mobility en 
voorzitter Dutch-INCERT.

OVERIGE SPREKERS

Dorien Ackerman-Haks, Senior Projectleider 
Elektrisch Rijden Natuur & Milieu.

Werner Ghitti, Managing Director van Spijkstaal 
Elektro BV. 

“Wat voor kansen biedt elektrische vervoer 
voor ondernemers, gemeentes of Nederland 
als geheel?”

Netwerkborrel

PROGRAMMA

AFSLUITENDE NETWERKBORREL
Module 5

DAG 1
09.00 - 12.30 De toekomst van de elektrische   
  auto: een totaalplaatje vanuit   
  technologisch perspectief
   
12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 17.00 Integrale beleidsvorming rond EV

17.00 - 17.30 Snackpauze en Rondleiding RDM

17.30 - 20.00 Duurzaam, innovatiegericht   
  aanbesteden
  
20.00 - 22.00 Netwerkdiner
  

DAG 2
08.30- 14.00 Specifieke onderdelen energieketen  
  EV. Energiedrager, laadinfrastructuur  
  en gevolgen EV voor netwerk met   
  duurzame bronnen.

12.30 - 13.30 Lunch

14.00 - 17.00 Nieuwe business-modellen op basis  
  van elektrische voertuigen

17.00- 18.00 Netwerkborrel
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2628 CD Delft

+31 (0)15 27 81206
info@d-incert.nl
http://www.d-incert.nl

Deze masterclass wordt aangeboden 
door de onderstaande technische 
universiteiten en hogescholen die op 
dit thema samenwerken in Dutch-
INCERT. 

Deze tweedaagse masterclass is 
ontwikkeld in samenwerking met 
de Rijksdienst Voor Ondernemend 
Nederland, het ministerie van 
Economische Zaken, TNO, EV Consult 
en de ING. 


