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Wie de discussies rond elektrische auto’s 
volgt, kan snel in verwarring raken. “Elektrische 
voertuigen stoten 0 gram CO² per kilometer 
uit”, claimt de ene onderzoeker. “Elektrische 
voertuigen rijden op kolencentrales: neem liever 
een diesel als je geeft om het milieu”, zegt de 
andere. “De productie van batterijen is slecht”, 
lezen we, maar ook: “Dat is verwaarloosbaar 
vergeleken met de verbranding van olie.” 
“Elektrische auto’s zijn alleen geschikt voor korte 
ritten.” “Ik wil geen invalidewagen.” “Lithium is 
te schaars.” “De trein is schoner.” “Groen gas 
is beter.” “Waterstof is de toekomst.” De lijst 
van stellige en vaak strijdige uitspraken over 
elektrische auto’s is vrijwel onuitputtelijk. In deze 
module leert u bovenstaande uitspraken (en 
meer) op hun merites te beoordelen. 

U krijgt een stevige greep op de impact van 
de meest relevante technologieën. Daarbij 
gaat het niet alleen om de auto zelf, maar 
ook om de interactie met het duurzame 
energiesysteem en de concurrentie van 
andere mobiliteitsalternatieven. Zo krijgt u een 
samenhangend en integraal referentiekader. Dit 
maakt het ook makkelijker om de diepgang in de 
volgende modules een plek te geven.

ONDERDELENINTRO

Deel 1

In het eerste onderdeel gaan we in op de 
werking van de elektrische auto. In het bijzonder 
de elektromotor en de batterij. De elektromotor 
is in belangrijke mate verantwoordelijk voor 
het succes van de elektrische auto. Deze is in 
vergelijking met een verbrandingsmotor relatief 
licht, compact, goedkoop, betrouwbaar en 
vooral ruim drie keer zo efficiënt. Bovendien 
demonstreren auto’s als de Tesla Model S dat 
sportieve prestaties bij een elektrische auto 
niet leiden tot een hoger energieverbruik. U 
leert simpele maar doeltreffende manieren 
om elektromotoren en brandstofmotoren 
te vergelijken. Hieruit ontstaan ook nieuwe 
toepassingsmogelijkheden waarop Frank Rieck 
in zijn module nader ingaat.

De batterij is de achilleshiel van de elektrische 
auto. Hij is duur, vergeleken met brandstof 
veel zwaarder om mee te nemen en ten slotte 
is laden veel tijdrovender. Aan de andere kant 
is de batterij sterk in ontwikkeling. Hij wordt 
steeds duurzamer, lichter, krachtiger en vooral 
goedkoper. Ook is olie onze meest schaarse en 
dure bron van fossiele energie en verbranden 
we de helft van alle olie in het wegvervoer. Een 
elektrische auto spaart over zijn levensduur een 
complete tankwagen met brandstof uit. U leert 
hoe het precies zit met al die opslagmedia voor 
energie en hoe u deze op basis van simpele maar 
doeltreffende manieren kunt vergelijken. In het 
bijzonder batterijen, diesel, benzine, groen gas 
en waterstof. Fokko Mulder gaat op een ander 
moment in de masterclass meer in detail in op 
de werking en toekomst van specifieke batterijen 
en specifieke methoden om waterstof op te 
slaan. Dirk Jan van Swaay gaat in zijn module in 
op de manieren waarop u kunt omgaan met het 
financieren van de hoge aanschafkosten van de 
batterij.

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

Deel 2

Het tweede deel richt zich op de interactie 
van de batterij in de elektrische auto met het 
duurzame elektriciteitsnetwerk. Eerst krijgt u 
gevoel voor de hoeveelheid energie die we 
nodig hebben. Zo blijken we in Nederland 240 
‘energieslaven’ per persoon in dienst te hebben. 
Vervolgens kijken we naar de efficiency van 
de keten. We zien dat we met een elektrische 
auto wel 500 kilometer kunnen rijden op een 
zonnepaneel van 1 vierkante meter, terwijl we 
met een vierkante meter koolzaad in Nederland 
maar 1 kilometer ver komen. Maar vervolgens 
kijken we naar de opslag. Brandstoffen als 
koolzaad en waterstof, die hun eigen opslag 
meebrengen, blijken een stevig streepje voor te 
hebben op de batterij. De hoop van de meeste 
experts op het gebied van duurzame energie is 
gevestigd op grote hoeveelheden elektriciteit uit 
zon en wind, die via een slim elektriciteitsnetwerk 
worden gedistribueerd naar toepassingen als de 
elektrische auto. 

Maar hoe zorgen we dat we in onze vraag naar 
energie zo veel mogelijk meebewegen met 
de momenten waarop moeder natuur ons de 
energie aanbiedt? En hoe zorgen we ervoor dat 
ons elektriciteitsnetwerk niet overbelast raakt? 
Zo bezien blijken de flexibiliteit, het vermogen 
en de opslagcapaciteit van elektrische auto’s 
unieke kansen te bieden. In een andere module 
gaat Remco Verzijlbergh in op de vraag hoeveel 
waarde dit vertegenwoordigt.

En hoe zit het gezien dit alles met 
oplaadinfrastructuur? Wat wordt de verhouding 
tussen langzaam laden en snel laden? Hoeveel 
publieke oplaadinfrastructuur hebben we 
nodig? In hoeverre krijgen we straks allemaal 
een snellader thuis en op het werk? Wat wordt 
de rol van inductief laden? Hoe kunnen we de 

EV-bezitter ertoe bewegen om de flexibiliteit 
van zijn EV aan te bieden? En hoe past de 
plug-in-hybride die ook op benzine kan rijden 
in het totale plaatje? Deze vragen behandelt 
Auke Hoekstra aan de hand van zijn eigen 
onderzoek naar oplaadinfrastructuur en de 
activiteiten van Alliander, Enexis, Stedin en 
Stichting E-laad op dit gebied.

Een bijzonder intermezzo is een presentatie 
over de Stella. Met deze auto op zonnecellen 
won de TU Eindhoven afgelopen jaar het 
wereldkampioenschap voor solar cars in 
de Cruiser-klasse. De Stella is de eerste 
gezinsauto (met kentekenplaat) die volledig 
kan rijden op de energie die de zonnepanelen 
op het dak opwekken. In dit aansprekende 
voorbeeld zijn alle elementen van het 
energiesysteem in het voertuig geïntegreerd.

De toekomst van de elektrische auto: het totaalplaatje vanuit technologisch perspectief

Module 1



Deel 3

Het derde en laatste deel schetst hoe de auto 
in toenemende mate concurrentie krijgt van 
andere mobiliteitsalternatieven. Het gaat bij de 
introductie van de elektrische auto dus niet alleen 
om het vervangen van de brandstofmotor door 
een elektromotor en om het vervangen van de 
benzinetank door een batterij. Het gaat ook om 
het vervangen van de heilige koe door andere 
vervoersalternatieven. Daarbij speelt de inzet van 
ICT een belangrijke en vaak onderschatte rol:

1) Met ICT en slimme telefoons kunnen we 
multimodale reizen (het gebruik van verschillende 
transportmiddelen in één reis) beter organiseren. 
In de zeer nabije toekomst beschikt de reiziger 
over multimodale navigatiesystemen die de 
reiziger probleemloos ondersteunen bij zijn reis 
van A naar B, zelfs als hij daarbij meerdere keren 
wijzigt van voertuig en vervoersmodus. Dit maakt 
het OV bijvoorbeeld een stuk aantrekkelijker, 
omdat het voor- en natransport niet langer 
tot hoofdbrekens leidt. De combinatie met 
voertuigdelen en zelfsturende voertuigen geeft 
een dergelijke applicatie nog meer impact.

2) Mede door de opkomst van elektrische 
mobiliteit en voertuigdelen ontstaan er behalve 
de fiets en de auto vele andere voertuigen. We 
gaan van ‘multi purpose vehicles’ naar ‘multiple 
purposeful vehicles’. Denk aan elektrische 
fietsen, Segway’s en Trikkes (snorfietsachtig 
driewielvoertuig), maar ook aan ‘commuter cars’ 
voor 1 persoon, die slechts 1/10 van de energie 
en het materiaal van een normale auto nodig 
hebben.

3) Zelfsturende voertuigen kunnen ingezet 
worden als taxi’s, die mensen voor de deur 
ophalen en afzetten. Dit zonder dat iemand zich 

zorgen hoeft te maken over het parkeren van het 
voertuig of het aanschaffen ervan. Zo’n voertuig 
is bovendien ook geschikt voor het vervoeren 
van jongeren, ouderen en mensen die alcohol 
hebben gedronken en die niet in staat zijn een 
auto te besturen.

4) Voertuig en rit delen is in opkomst als 
alternatief voor zowel auto als OV. Vooral de 
jongere generatie blijkt hiervoor open te staan. 
Met ICT en sociale media wordt het steeds 
makkelijker om de rompslomp rond het tijdelijk 
in gebruik nemen van een voertuig weg te 
nemen. Tegelijkertijd neemt met ICT de kans op 
onverantwoord gebruik en schade af.

5) E-mail, mobiele telefoon en Skype: het 
aantal mogelijkheden tot communicatie zonder 
fysiek te reizen neemt toe. De kwaliteit van 
video-conferencen, waarbij meer non-verbale 
communicatie wordt opgepikt, neemt verder toe. 
Virtuele realiteit is een mogelijke game-changer, 
omdat het mensen zonder dat ze hoeven te reizen 
het gevoel geeft dat ze zich in dezelfde ruimte 
bevinden en dat ze elkaar op dezelfde manier als 
in het echte leven kunnen observeren. Of dit tot 
minder reisbewegingen leidt, is nog niet duidelijk, 
maar er is wel een duidelijke verschuiving naar 
andere reisbewegingen. 

Go About heeft veel ervaring met multimodaal 
vervoer en de individuele ‘planningsproblemen’ 
die daardoor ontstaan bij de ‘keuzereiziger’. 
Jacco illustreert hoe dit nu al in praktijk wordt 
gebracht en wat daarbij de aandachtspunten zijn.  
De start-up biedt een persoonlijke reisplanner, 
waarin routes voor auto’s, fietsers, wandelaars en 
het OV kunnen worden vergeleken. Bijzonder zijn 
de slimme combinaties die mobiliteitsdiensten 
daarbij suggereren en invullen. Zo is fietsen 
naar het station onderdeel van het advies en 
kan de reiziger slimme nieuwe diensten zoals 
Greenwheels en de OV-fiets ineens eenvoudig 
vinden.

LEERDOELEN

U leert de uitstoot van broekassen berekenen 
of op zijn minst inschatten op basis van 
de onderliggende veronderstellingen en 
verschillende scenario’s. U begrijpt dat u bronnen 
kritisch moet bekijken en realiseert zich dat de 
meeste informatie onzin is.

U heeft een duidelijker beeld van de meest 
relevante technologieën en begrijpt hoe zij zich 
verhouden tot de strategische scenario’s gericht 
op CHG-vermindering.

ONDERWERPEN

ICE versus EV versus FCEV.

Well to wheel’-efficiëntie.

Het belang van batterijtechnologie.

Het belang van elektrische voertuigen voor 
speciale doeleinden in steden, bijvoorbeeld voor 
taxi’s, OV en afvalverzameling.

Het belang en de vergelijking van tarifering van 
infrastructuur (bijvoorbeeld AC vs DC, snelle vs 
traag, opladen vs omwisselen) en van bereik 
range extenders met behulp van brandstoffen 
(bv. benzine of waterstof).

Het belang van zelfrijdende auto’s voor de 
uitstoot van broeikasgassen.

Strategische scenario’s.

ar

Elektrisch rijden en Energieke wegen A. 
Hoekstra.

Design of an efficient, low weight battery 
electric vehicle based on a VW Lupo 3L, 
I.J.M. Besselink, P.F. van Oorschot, E. 
Meinders, and H. Nijmeijer, 

Current status of hybrid, battery and fuel cell 
electric vehicles:  From electrochemistry 
to market prospects. Bruno G. Pollet, Iain 
Staffell, Jin Lei Shang

Comparative Environmental Life Cycle 
Assessment of Conventional and Electric, 
Vehicles, Troy R. Hawkins, Bhawna Singh, 
Guillaume Majeau-Bettez, and Anders 
Hammer Strømman

AUKE HOEKSTRA

Auke Hoekstra is een frequent spreker 
over elektrische voertuigen en hun rol in 
de energietransitie, en hij schreef hier drie 
(Nederlandse) boeken over. Hij is strategisch 
adviseur van Alliander inzake de tarifering 
van infrastructuur en ICT voor elektrische 
voertuigen. Ook ontwikkelt hij  oplossingen 
voor laadinfrastructuur en simulaties voor de 
Stichting E-laad. Daarnaast is hij zowel een 
senior adviseur als promovendus aan de TU 
Eindhoven, waar hij zich richt op simulaties 
van de energietransitie met een specifieke 
focus op oplaadinfrastructuur.
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Jacco Lammers

Jacco Lammers is commercieel directeur 
en medeoprichter van Go About en Sunday 
Afternoon Service Design. Go About is een 
start-up die een persoonlijke reisplanner 
biedt voor auto’s, fietsers, wandelaars en het 
OV. Hiermee zijn duurzame reisalternatieven 
in één oogopslag te vergelijken, reserveren 
en betalen. Jacco heeft een achtergrond 
als design engineer en veel ervaring in de 
strategische productontwikkeling van met 
name duurzame (mobiliteits)diensten. Hij 
was als strategisch ontwerper en business 
developer betrokken bij de ontwikkeling 
van meerdere elektrische auto’s.

DOCENTEN

Lex Hoefsloot

Lex Hoefsloot was teammanager en 
medeoprichter van Solar Team Eindhoven, dat 
de meest efficiënte solarauto van de wereld 
heeft gebouwd voor op de openbare weg. Met 
deze auto won zijn team de Cruiser-klasse van 
de ‘world solar challenge’ in Australië. Hierbij 
werd ook gekeken naar het aantal te vervoeren 
personen, de externe energiebehoefte en het 
gebruiksgemak van de auto. Dit team ontwerpt, 
bouwt en concurreert in de World Solar Challenge 
met ‘s werelds eerste familieauto die wordt 
aangedreven door zonne-energie. Meer dan 35 
studenten helpen om de eerste auto op de weg te 
krijgen. Zijn taken bestonden uit de planning, het 
beheer van het team en acquisitie. Hij was ook lid 
van het publicitaire team Automotive en student-
assistent van de automotive-bacheloropleiding 
van de TU Eindhoven. Lex Hoefsloot studeert 
installatie- en machinebouw.

Deze module gaat in op de manier waarop 
bestuurlijke besluitvorming rond elektrische 
mobiliteit op verschillende overheidsniveaus 
plaatsvindt. Daarnaast koppelen we het thema 
aan de beleidsvelden mobiliteit, milieu, ruimtelijke 
ordening, economie en energie. U krijgt inzicht in 
het bestuurlijk speelveld rond EV en de rol van 
overheden. 

Elektrisch vervoer is in combinatie met 
duurzaam opgewekte energie één van de 
belangrijke opties om de CO2-reductiedoelen 
voor de langere termijn te halen. Ook dragen 
elektrische voertuigen door de afwezigheid van 
uitlaatgassen en een lage geluidsproductie 
bij aan verbetering van de lokale leefkwaliteit. 
Bovendien is grootschalig gebruik van EV in 
combinatie met intelligente elektriciteitsnetten 
na 2020 een optie om buffercapaciteit te creëren 
in de energie-infrastructuur. Dat draagt bij aan 
de verduurzaming van de energievoorziening. 
De Nederlandse overheid ziet in elektrisch 
vervoer ten slotte kansen op groene groei voor 
de Nederlandse economie.

ONDERDELENINTRO

Deel 1

Het eerste deel van de module gaat over 
beleidsniveaus en de rol en verantwoordelijkheden 
ten aanzien van elektrische mobiliteit. Smokers 
schetst allereerst een beeld van de verschillende 
overheidsniveaus - lokaal, nationaal en Europees  
de beschikbare beleidsinstrumenten om aanbod 
en vraag te beïnvloeden en het beleid dat 
verschillende overheden ontwikkelen ten aanzien 
van EV. We gaan in op wat de uitdagingen en 
verantwoordelijkheden op de verschillende 
overheidsniveaus zijn. Dat toont aan dat er 
een sterke afhankelijkheid is tussen beleid op 
de verschillende niveaus. Ook behandelen we 
uitgebreid de verschillen en overeenkomsten 
in redenen om op Europees, nationaal en 
lokaal niveau in te zetten op elektrisch vervoer. 
Daarbij spelen beleidsterreinen als mobiliteit, 
infrastructuur, milieu, ruimtelijk ordening, 
economie en energie een rol. Het is daarbij van 
belang oog te hebben voor de potentiële spanning 
tussen korte- en langetermijndoelen en voor de 
houdbaarheid van verschillende motieven om 
een transitie die meerdere decennia gaat duren 
te ondersteunen. 

Ook is er aandacht voor het gedrag en belangen 
van gebruikers en andere stakeholders. Want de 
ontwikkeling van effectieve beleidsinstrumenten 
moet er niet alleen voor zorgen dat aanschaf en 
gebruik van EV’s overheidsdoelen dienen, maar 
ook de belangen van de gebruikers en andere 
stakeholders. De hamvraag is: hoe komen we in 
een dergelijk complexe situatie tot effectief EV-
beleid als onderdeel van een integraal beleid 
voor duurzame mobiliteit?

Integrale beleidsvorming rond Elektrisch Vervoer

Module 2 



Deel 2

Deel twee gaat in op het nationale beleid. 
Bert Klerk neemt u mee in de publiek-private 
samenwerkingsconstructies rond elektrisch 
vervoer. Als voorzitter van het Formule E-Team 
houdt hij zich dagelijks bezig met het tot stand 
brengen en aanjagen van deze dwarsverbanden. 
Daarnaast geeft hij een uniek inkijkje in de 
discussies rond de ‘brandstofmixtafels’, die 
moeten leiden tot een duurzame brandstoffenmix. 
Klerk is voorzitter van de tafel over elektrische 
mobiliteit en voert in die rol ook overleg met 
de voorzitters van de andere tafels, waaronder 
bijvoorbeeld bio- en fossiele brandstof en 
waterstof. 

Julia Williams gaat in op de activiteiten van het 
POWER-team van de Nederlandse overheid en 
het Plan van Aanpak. Met name het stimuleren 
van ondernemerschap en het betrekken van 
bedrijven staat centraal. Daarbij is er ook aandacht 
voor samenwerking tussen de verschillende 
overheden en de rol van kennisinstellingen. Dit 
onderdeel eindigt met een aantal concrete tips 
over ondersteunende mogelijkheden die de 
nationale overheid biedt aan lokale overheden 
en ondernemers.

Deel 3

Dit deel gaat over lokaal beleid en de samenhang 
tussen afzonderlijke beleidsterreinen. Harm 
Welleweerd gaat in op wat bovenstaande nu 
betekent voor lokaal beleid en wat de burger 
van dit alles merkt. Hij beantwoordt daarbij 
een aantal praktische vragen. Hoe ziet lokaal 
beleid er precies uit en waar houden Haagse 
beleidsmedewerkers zich nu wel en niet 
mee bezig op het gebied van EV? Wat zijn de 
gevolgen voor de openbare ruimte nu er straten 
zijn met meer dan tien EV’s? Hoe gaan we om 

met parkeerbeleid, handhaving en misschien 
zelfs wel de verkeersstromen in de stad? Wat 
is wel en niet acceptabel op het gebied van 
laadinfra in de openbare ruimte? Ook gaat 
Welleweerd in op de vraag of de gemeente 
zich op voertuigniveau bezig moeten houden 
met EV. Wat zijn de beleidsmogelijkheden 
voor bijvoorbeeld elektrische afvalwagens, 
bussen en personenvervoer voor bijvoorbeeld 
invaliden of ouderen? Harm Welleweerd 
geeft in zijn verhaal bijzondere aandacht aan 
de verantwoordelijkheden van verschillende 
beleidsterreinen - milieu, vervoer en 
gebiedsontwikkelingen - en hoe we op lokaal 
niveau integraal beleid kunnen voeren.

Deel 4

Richard Smokers sluit de module af met 
de praktische gevolgen van bovenstaande 
beleidsniveaus. Hij verbindt daarnaast de 
verschillende sprekers en onderwerpen met 
elkaar, trekt conclusies en leidt een discussie 
tussen de deelnemers en sprekers. Hoe kunnen 
we nu binnen deze regels belemmeringen 
wegnemen en hoe organiseer je dit in de praktijk?

LEERDOELEN

U krijgt inzicht in overheidsbeleid voor EV op 
verschillende niveaus: Europees, Nationaal en 
Lokaal.

U ziet hoe integraal beleid overstijgend aan 
thema’s en afdelingen plaats kan vinden. Ook 
leert u over de rol en verantwoordelijkheid van 
verschillende beleidsterreinen en organisaties/
afdelingen.

U krijgt begrip voor publiekprivate samenwerking 
op verschillende niveaus en inzicht in het 
makelen en schakelen door overheden.

U krijgt een korte introductie in de praktische 
uitwerking van EV-beleid in de vorm van 
regelgeving.

U krijgt beleids- en bedrijfsinstrumenten 
aangereikt om ontwikkelingen te beïnvloeden. 

ONDERWERPEN

2020 doelstellingen in het kader van EV
CO2 normen

Elektrisch Rijden in de Versnelling. Plan van 
Aanpak 2011-2015. POWER-team.

LITERATUUR

RICHARD SMOKERS

Richard Smokers is strategisch consultant 
duurzaam transport bij TNO. Hij is expert op 
het gebied van biobrandstoffen, geavanceerde 
aandrijfsystemen, CO²-emissie van transport 
en uitlaatemissies van voertuigen. Hij heeft 
nationale en internationale studies uitgevoerd 
op het gebied van conventionele  voertuigen, 
elektrische, hybride en brandstofcelaandrijving 
en biobrandstoffen, pilots gemonitord en 
testmethoden en emissiemodellen mee 
ontwikkeld. Smokers is adviseur van de 
Europese commissie voor CO²-regelgeving en 
beleid rond emissiereductie. Voor TNO was hij 
onder meer werkzaam voor ECN Policy Studies 
en CE Delft, waar hij zich vooral bezighield met 
beleidsprojecten rond alternatieve aandrijflijnen 
(elektrisch, hybride, brandstofcel). 

Integrale beleidsvorming rond Elektrisch Vervoer

Deelrapport Tafel Wegvervoer Elektrisch

Brandstoffenvisie

Beleidsopties voor vermindering van co2 uitstoot 
wegverkeer
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Julia Williams is projectleider elektrisch rijden 
van het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. In nauwe samenwerking 
met de stakeholders in de maatschappij 
(overheden, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties) werkt zij aan de introductie van 
betrouwbaar en betaalbaar elektrisch vervoer. De 
focus ligt daarbij op ecologische en economische 
aspecten. Met haar werk voor de Zoetermeerse 
raad (2012-2014) en voor de stichtingen Bafazi 
- die achtergestelde vrouwen in Zuidelijk Afrika 
steunt met cursussen - en BaBoBeeldtaal - die 
fondsen werft voor het ontwikkelen van een 
speelfilm voor en door dove mensen - gaf en 
geeft ze invulling aan andere dimensies. 

Harm Welleweerd

Harm Welleweerd is een strategisch en 
analytisch sterke projectmanager en adviseur 
ruimtelijke ontwikkeling. Welleweerd heeft 
projectmanagementervaring bij diverse 

Bert Klerk

Bert Klerk is een ervaren bestuurder met 
hart voor de publieke zaak. Hij was een 
decennium president-directeur van ProRail, 
nadat hij 26 jaar verschillende directiefuncties 
bij het ministerie van Economische Zaken had 
vervuld. Inmiddels adviseert hij verschillende 
organisaties die zich bezighouden op het 
complexe speelveld van publiek-private 
samenwerking. Als voorzitter van het publiek-
private platform Formule E-team vervult hij 
een ambassadeursrol op het terrein van 
elektrisch vervoer in Nederland. In die rol 
geeft hij gevraagd en ongevraagd adviezen 
aan overheden en andere betrokken partijen.

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. 

LEERDOELENONDERDELEN

Inzicht in de strategie en de beginselen van de 
beschikbare financiering van een commerciële 
bank zoals ING.

Leren over de verdeling van de beschikbare 
financiering in beleggingscategorieën (asset-
classes’) en hun risico- en klantprofielen (regio/
expertise).

Ervaren van de gevolgen/uitdagingen voor de 
energiesector.

Inzicht krijgen in ‘Total Cost of Ownership’ 
modellering en meer specifiek het TCO-model 
van de Stichting Zero Emissie Busvervoer. 
Fundamentele beginselen, staekholders en 
de simulatiesoftware. Hoe kunnen we kosten 
beheersen, hoe volatiel zijn deze kosten en 
hoe waarschijnlijk is het dat de totale kosten in 
de toekomst een levensvatbaar business case 
belemmert?

Leren over het model innovatiegericht inkopen, 
waarbij de aanbesteding zelf onderdeel is van een 
groter traject waarbij de ambities op het gebied 
van duurzaam vervoer en de mogelijkheden in 
de markt leidend zijn. 

Inzicht in de verschillende instrumenten die 
bijdragen aan het inkopen en implementeren 
van duurzame oplossingen. 

ONDERWERPEN

Vormen van financiering.

‘On balance’ en ‘Off balance’ sheet. Kosten, 
looptijd en marge voor de schuldeiser.

Waardering van de stakeholders in de 
energieketen. Risico berekening en 

Duurzaam, innovatiegericht aanbesteden

Module 3 

gemeentelijke opdrachtgevers op 
het gebied van duurzame mobiliteit, 
stedelijke vernieuwing, het vormgeven 
van samenwerkingen, ontwikkelstrategie 
en aanbestedingstrajecten. Hij heeft veel 
binnen de gemeente gewerkt, maar ook 
kennis en kunde opgedaan in projecten voor 
marktpartijen en corporaties. De denk- en 
werkwijze van deze partijen zijn hem dan 
ook niet vreemd.Bert Klerk is een ervaren 
bestuurder met hart voor de publieke zaak. 
Hij was een decennium president-directeur 
van ProRail, nadat hij 26 jaar verschillende 
directiefuncties bij het ministerie van 
Economische Zaken had vervuld. Inmiddels 
adviseert hij verschillende

DOCENTEN

Julia Williams



Waardering van de stakeholders in 
de energieketen. Risicoberekening en 
mogelijkheden om grenzen tussen ‘asset-
classes’ te doorbreken. Mogelijkheden om de 
waarde voor beleggers te verhogen.

Gestructureerde financiering.

CASE

Deelnemers zullen ook oefenen met een Total 
Cost of Ownership model en deze manier 
van denken. Ze berekenen De TCO van een 
specifieke situatie. Op deze manier krijgen zij 
inzicht in de complexiteit en de variabelen die 
de TCO beïnvloeden. Mogelijke variabelen om te 
wijzigen zijn het aantal en de duur van de stops, 
oplaad schema’s, de kosten van technologie, 
menselijke factoren en de manier waarop 
concessies zijn georganiseerd in looptijd en 
betrokken belanghebbenden. Deelnemers wordt 
gevraagd de literatuur te lezen en daarnaast de 
opdracht op de laatste pagina (7) van de pre-
course reader ‘Financiering energietransitie’ voor 
te bereiden.

LITERATUUR

Pre-course reader Master of Business in Energy 
Systems: Financing Energy Systems.

Adviesrapport: Urban Buses: Alternative 
powertrains for Europe.

Hoe krijgen innovaties een kans?

Hoe breng je innovatiegericht inkopen in de 
praktijk?

Inkoop innovatie urgent. Projectenboek 2013

DIRK JAN VAN SWAAY

Dirk Jan van Swaay is Managing Director 
van Energy Transition en Public Private 
Partnerships ING Nederland. 

DOCENTEN

Marieke van Putten

Marieke van Putten is programmamanager 
van “Inkoop Innovatie Urgent” (www.
inkoopinnovatieurgent.nl) bij de directie 
Ondernemerschap van het Ministerie van 
Economische Zaken. Met dit programma 
stimuleert het ministerie dat de overheid 
het creatieve potentieel van bedrijven 
beter benut voor maatschappelijke 
opgaven. Marieke heeft als consultant en 
ambtenaar veel gedaan om de creativiteit 
in organisaties te verbeteren. Haar motto 
is: Samen zijn we creatiever. 

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 bekijkt u 
de energieketen van EV vanuit het perspectief 
van de energietransitie. Hiervoor starten we door 
nog eens goed onder de motorkap te kijken. 
Welke invloed hebben de batterij of andere meer 
innovatieve energiedragers op het systeem? 
We vervolgen het verhaal met het opladen van 
deze auto’s en de opties voor het organiseren 
van laadinfrastructuur. We sluiten de module af 
met een analyse van het energiesysteem. Welke 
kansen biedt deze transitie, wat is de waarde 
van flexibiliteit in energiesystemen met veel 
duurzame bronnen en ten slotte: welke toekomst 
zien we voor smart grids?

Continu komen ook de business case en 
praktische haalbaarheid van deze innovaties 
aan bod. Hoeveel kost bijvoorbeeld een laadpaal 
en wie moet of wil hem betalen? En welk type 
gebruiker is wel of niet geschikt voor ‘managed 
charging’-systemen? 

ONDERDELENINTRO

Deel 1

In dit onderdeel zal professor Fokko Mulder 
van de Technische Universiteit Delft ingaan op 
de opties voor energiedragers in elektrische 
voertuigen. De energiedichtheid van Lithium 
Ion batterijen neemt toe en de laadsnelheid 
van batterijen eveneens, toch blijft het ver 
van de kenmerken van benzine. Wat bepaalt 
de mogelijkheden van batterijen en welke 
materialen zijn in ontwikkeling? Achter iedere 
bestaande batterij zit een unieke chemie die 
liefst duizenden keren lithium opneemt en weer 
afstaat. De laadsnelheid van batterijen hangt af 
van de beweeglijkheid van lithium ionen in de 
materialen van de batterij, Wat zijn mogelijkheden 
voor verbetering? Naast elektrische aandrijving 
verwacht men range extenders met brandstoffen. 
Wat is de rol van brandstoffen zoals waterstof 
gezien vanuit het voertuig, maar ook vanuit 
het grotere energieopslag perspectief. De 
mogelijkheden voor opslag van energie uit 
duurzame bronnen zal ook de beschikbaarheid 
en keuze van brandstoffen beïnvloeden. Hij 
geeft inzicht in de grootschalige opties voor 
opslag voor de toekomst en het praktische 
belang voor de samenleving waarin meer en 
meer duurzame energie wordt gebruikt. Wat zijn 
de toekomstmogelijkheden van verschillende 
oplossingen, welke elektriciteitsopslag opties en 
brandstoffen kunnen we verwachten? 

Deel 2

Roland Steinmetz gaat vervolgens in op de 
realisatie van laadinfrastructuur. U leert wat het 
verschil is  tussen private en publieke laadpunten, 
tussen normale en snellaadpunten en tussen 
de verschillende standaarden. Waar in rurale 
omgeving het laden op een eigen parkeerplaats 
uitkomst biedt, zijn inwoners van stedelijke 
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gebieden vooral aangewezen op publieke 
laadpunten. U krijgt inzicht in de businesscase 
van publieke laadpalen en de juridische en 
technische aspecten die daarbij een rol spelen. 
Drie modellen die overheden hanteren voor 
realisatie van palen komen daarna aan bod. 
Allereerst is er het ‘vergunningsmodel’. Hierbij 
geeft bijvoorbeeld een provincie of gemeente zo 
veel mogelijk vergunningen af: elk bedrijf dat aan 
de eisen voldoet mag een paal plaatsen. Dit model 
geeft maximale vrijheid aan de markt, de overheid 
stelt louter randvoorwaarden. Het andere uiterste 
is het ‘opdrachtmodel’: de overheid houdt de 
realisatie van laadpalen volledig in eigen hand. 
Hier tussenin zit het ‘concessiemodel’, waarbij 
een marktpartij exclusiviteit krijgt voor een 
vastgestelde periode. Steinmetz zet de voor- en 
nadelen van deze modellen uiteen en geeft u 
inzicht in de trends. Daarnaast vergelijkt hij de 
aanpak van publieke infrastructuur in een aantal 
grote Europese steden.

Bart Vertelman, projectmanager binnen het 
programma elektrisch vervoer van de stad 
Amsterdam, gaat vervolgens in op wat dit alles 
betekent voor het beleid van zijn stad. Ook geeft 
hij vanuit deze praktijkervaring zijn visie op de 
verschillende modellen.

Deel 3

Dit onderdeel koppelt het voorgaande aan de 
gebruiker. Robert van den Hoed, lector Energie 
en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam, 
vertelt over zijn onderzoek naar het gebruik van 
laadpalen. Zijn analyse van een database van 
800 laadpalen in Amsterdam geeft veel inzicht in 
de efficiency van laadpalen. Welke paallocaties 
zijn succesvol en welke een flop? Van den Hoed 

analyseerde 300.000 oplaadsessies, wat ook 
data opleverde over hoe lang gebruikers 
laden, wanneer ze dit doen en hoeveel kilowatt 
per uur ze afnemen. Van den Hoed doet een 
aantal aanbevelingen aan gemeentelijke 
beleidsmakers en bedrijven die betrokken 
zijn bij het realiseren van laadpunten. 
We ronden dit onderdeel af met de vraag hoe 
we deze gebruikers kunnen bedienen met de 
juiste services. Hoe zorgen we ervoor dat zij 
optimaal inzicht krijgen in en gebruik maken 
van de beschikbare laadinfra? Hierbij staat 
het rijgedrag en de daadwerkelijke laadvraag 
centraal. 

bestaan. Daarbij redeneert Verzijlbergh vanuit de 
technische mogelijkheden, en zet hij mogelijke 
rollen en actoren om tot implementatie te 
komen uiteen. Een begrip van de technische 
karakteristieken én het institutioneel ontwerp van 
deze toekomstige duurzame energiesystemen 
biedt daarnaast de basis voor het ontwikkelen 
van nieuwe businessmodellen. Hierbij staat de rol 
van EV’s als onderdeel van het systeem centraal.

Aan het einde van deze module koppelt Roland 
Steinmetz dit netwerkperspectief weer met dat van 
de gebruiker. Welk type EV-rijder is bijvoorbeeld 
wel of niet geschikt voor ‘managed charging’? 
Ten slotte is er aandacht voor de praktische 
barrières bij het realiseren van innovaties in alle 
bovenstaande onderdelen van de keten. Wat is 
bijvoorbeeld de rol van autofabrikanten en welke 
belemmeringen werpen zij op bij de introductie 
van nieuwe producten en services? Welke 
andere stakeholders hebben daarnaast invloed 
en wat zijn hun belangen? 

LEERDOELEN

Geeft u inzicht in de energieketen van elektrische 
mobiliteit van (duurzame) elektriciteitsopwekking 
tot batterij tot laadpunt 

Brengt voor u de belangrijkste stakeholders 
binnen de keten in beeld

U leert dit te beschouwen vanuit een 
energietransitie-perspectief

Het geeft u inzicht in de huidige stand van zaken 
en belangrijke innovaties binnen de verschillende 
onderdelen van deze keten

Zorgt voor begrip van de businesscase van deze 
innovaties

Deel 4

In dit laatste deel van deze module kijken 
we naar elektrisch vervoer vanuit een breder 
toekomstperspectief. Nieuwe vormen van 
mobiliteit en koppeling aan duurzame opwekking 
is noodzakelijk om de Nederlandse ambities voor 
vermindering van CO2-uitstoot in 2020 te halen. 
Deze transitie heeft een potentieel groot effect 
op het elektriciteitsnetwerk. Wanneer iedereen 
bij thuiskomst zijn EV gelijk wil opladen, kan dit 
voor problemen zorgen door een tijdelijk te hoge 
vraag in het netwerk. Op andere momenten kan 
een overschot aan zon- en windenergie het net 
juist weer overbelasten. Remco Verzijlbergh 
van de TU Delft behandelt de uitkomsten van 
zijn promotieonderzoek, waarin hij stelt dat EV’s 
in potentie een cruciale rol kunnen spelen in 
schone, intelligente en stabiele energiesystemen. 
Elektrische auto’s hebben de mogelijkheid hun 
vraag aan te passen aan het aanbod. Het principe 
van ‘off-peak’-elektriciteitsgebruik kennen we van 
het ‘s nachts laten draaien van de wasmachine, 
waarbij het bij EV veel meer zoden aan de dijk 
zet. Op momenten van overschot hebben de 
sterke accu’s van EV’s juist de potentie om zon- 
en windenergie op te slaan. 

Verzijlbergh focust met name op de 
karakteristieken van het netwerk en de 
economische waarde van flexibiliteit in een 
situatie met veel duurzame energie en veel 
elektrische voertuigen. Dit lijkt nog een ‘ver van 
ons bed show’ vanwege het ontbreken van 
kritieke massa EV’s. Toch is dit zeer relevant 
omdat investeringen in infrastructuren in de 
energiesector voor de komende dertig jaar 
worden gedaan. Daarbij is het van belang hoe 
de markt is ingericht, welke prijsmechanismen 
een rol spelen en welke technische scenario’s 
er voor de toekomst zijn. We staan stil bij de 
vraag hoe er slimmere integratie mogelijk is 
en welke stimuleringsmogelijkheden hiervoor 
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Reikt beleids- en bedrijfsinstrumenten aan 
om verschillende aspecten van deze keten te 
beïnvloeden

ONDERWERPEN

Energiedrager in de auto, zoals batterij 
en supercapacitor, opslagmogelijkheden, 
ontwikkelingen en technische standaarden.

Private en publieke laadinframogelijkheden, 
waaronder snelladen. Technische aspecten, 
modellen van overheidsbeleid. Businesscases, 
kansen en belemmeringen. Infra bekeken vanuit 
gebruiker en daadwerkelijk gebruik van de 
laadpunten.

Effect van duurzame energie en EV op 
elektriciteitsnetwerk. Economische waarde van 
flexibiliteit en prijsmechanismen. Decentrale 
opwekking en gebruik. Gebruikersperspectief 
op off-peak laden. De positie en belangen van 
relevante stakeholders als autofabrikanten.

CASE

Maak een mindmap van betrokken partijen bij 
het realiseren van publieke infrastructuur.

Bereken de grootte van een Lion-batterij voor 
een borrelglas benzine.

Bereken het benodigde aantal zonnepanelen 
voor het rijden van een afstand van 15.000 
kilometer met EV.

Schat het gemiddelde aantal keer snelladen van 
een EV-rijder in Nederland.

IEV electric vehicle roadmap

Deploying publicly accessible charging, 
infrastructure for electric vehicles how to 
organize the market?

European Distribution System Operators 
for Smart Grids

Paper over duurzame energieopwekking 
en de schaal van energieopslag

Hoofdstuk twee uit de thesis van Remco 
Verzijlbergh: The Power of Electric Vehicles. 
Exploring the value of flexible electricity 
demand in a multi-actor context

ROLAND STEINMETZ

Roland Steinmetz is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor deze module. Hij 
is eigenaar en oprichter van EV-Consult, 
dat zich bezighoudt met consultancy en 
projectmanagement voor EV-projecten. 

van waterstof en lithium opslagmaterialen, 
elektrochemische reacties en algemene factoren 
die efficiënt en duurzaam functioneren van 
materialen mogelijk maakt.

Robert van den Hoed

Robert van den Hoed is sinds januari 2011 aan 
de Hogeschool van Amsterdam verbonden 
als Lector Energie en Innovatie. Samen met 
Inge Oskam geeft hij vorm aan het CleanTech 
Onderzoeksprogramma. Robert heeft zijn studie 
en promotie gedaan bij de Faculteit Industrieel 
Ontwerpen aan de Technische Universiteit 
Delft. Centrale vraagstelling in zijn promotie 
was hoe gevestigde industrieën reageren op 
radicaal nieuwe en duurzame technologieën, 
met waterstof- en brandstofcel-technologie 
in de auto-industrie als case. Tussen 2004 
en 2010 was Robert senior consultant bij 
Ecofys, een adviesbureau op het gebied van 
energiebesparing en duurzame energie. Binnen 
Ecofys was hij verantwoordelijk voor het opzetten 
en uitvoeren van projecten gerelateerd aan 
waterstof en brandstofceltechnologie, variërend 
van sociotechnische haalbaarheidsstudies en 
scenariostudies tot concrete demonstraties. 
Daarnaast is hij betrokken geweest bij diverse 
studies op het gebied van duurzame mobiliteit, 
elektrisch rijden en energie-innovaties. Binnen 
het CleanTech onderzoeksprogramma is Van den 
Hoed verantwoordelijk voor de thema’s GreenIT 

Daarnaast ontwikkelt hij voor klanten strategieën 
voor EV-implementatie en denkt hij mee 
over de rol van overheden in de ontwikkeling 
van elektrische mobiliteit en de kansen die 
bedrijven kunnen grijpen in de EV-waardeketen. 
Daarnaast adviseert Steinmetz in het kader van 
elektrische mobiliteit over oplaadinfrastructuur, 
economische ontwikkeling, communicatie en 
financiën. Zijn klanten zijn (lokale) overheden, 
OEM’s, nutsbedrijven en advieskantoren.

DOCENTEN

Fokko Mulder

Fokko Mulder is hoogleraar Materials for 
Integrated Energy Systems aan de Technische 
Universiteit Delft. De focus van zijn onderzoek is 
zowel de fundamentele als praktische aspecten 
van energy opslag en conversie materialen 
voor duurzame energie toepassingen. Het 
overstijgende doel is om materialen en 
methoden te onderzoeken die kunnen bijdragen 
aan de grootschalige implementatie van 
duurzame energie opslag, en de introductie van 
verschillende hernieuwbare energie bronnen 
mogelijk maakt. Hij onderzoekt onder andere 
waterstof en lithiumopslag materialen voor 
batterijen en elektrochemisch geproduceerde 
brandstoffen. De fundamentele aspecten waar 
hij aandacht aan besteedt zijn de effecten 
van nanostructurering, de omkeerbaarheid 

 Energieketen Elektrisch Vervoer vanuit energietransitie-perspectief

LITERATUUR

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EV_PHEV_brochure.pdf
http://www.eurelectric.org/media/84461/0702_emobility_market_model_final-2013-030-0501-01-e.pdf
http://www.eurelectric.org/media/84461/0702_emobility_market_model_final-2013-030-0501-01-e.pdf
http://www.eurelectric.org/media/84461/0702_emobility_market_model_final-2013-030-0501-01-e.pdf
http://www.edsoforsmartgrids.eu/wp-content/uploads/EDSO-on-Electric-Vehicles.pdf
http://www.edsoforsmartgrids.eu/wp-content/uploads/EDSO-on-Electric-Vehicles.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/Implicationsofdiurnalandseasonalvariation.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/Implicationsofdiurnalandseasonalvariation.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/Electricvehiclesinfuture.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/Electricvehiclesinfuture.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/Electricvehiclesinfuture.pdf


en Elektrische Mobiliteit. Bij het thema Elektrische 
Mobiliteit doet hij onderzoek naar het laadpunt 
van de toekomst. Onderdeel hiervan vormt het 
onderzoek naar het daadwerkelijk gebruik van 
de openbare oplaadinfra in de regio Amsterdam, 
waar de HvA een samenwerkingsovereenkomst 
met de gemeente Amsterdam voor heeft 
afgesloten.

Remco Verzijlbergh

Remco A. Verzijlbergh behaalde een MSc.-titel 
in toegepaste natuurkunde aan de TU Delft. 
Zijn promotie (cum laude) bij de Energie en 
Industrie groep van de faculteit Techniek Bestuur 
en Management ging over de waarde van de 
flexibiliteit die elektrische voertuigen opleveren. 
Verzijlbergh is gespecialiseerd in duurzame 
energiebronnen en intelligente energiesystemen. 
Zijn meer specifieke onderzoeksinteresse ligt op 
het vlak van het modelleren en analyseren van 
de veranderlijkheid en de voorspelbaarheid van 
wind- en zonne-energie.

Deze module start met een overzichtspresentatie 
van technische en historische ontwikkelingen 
die u inzicht geven in waarom e-Mobility 
inmiddels geen fictie meer is maar realiteit. In 
deze afsluitende module staat de volgende 
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 
met conventionele auto’s. Klopt deze stelling? 
We analyseren de zaak vanuit verschillende 
gezichtspunten en geven antwoord op basis van 
casestudies. De focus ligt op verschillende pilots, 
de zogenaamde ‘proeftuinen’. Hierbij zijn de 
operationele kosten geanalyseerd. De module 
gaat in op de manier waarop deze pilots helpen 
om strategische beslissingen te nemen in het 
kader van 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.  

U raakt mede aan de hand van video-
testimonials van belangrijke pioniers bekend 
met verschillende zakelijke gezichtspunten van 
de EV-business. Daarnaast maakt u  via een 
zogenaamde ‘Stakeholder Canvas’-analyse 
een Quick Scan van uw eigen kansen voor het 
elektrificeren van het wegverkeer.

ONDERDELENINTRO

Deel 1

Wherner Ghitti, directeur van Spijkstaal Elektro 
BV, gaat in op de innovatieve producten van zijn 
bedrijf op het gebied van elektrische mobiliteit. 
Hij concentreert zich op het business-model en 
de TCO van deze voertuigen. Voor zijn klanten 
is inzicht in operationele kosten van cruciaal 
belang.

Deel 2

Daarnaast is er een bedrijfspresentatie en 
discussie over snelladen. Daarbij krijgt u 
antwoord op volgende vragen: hoe realiseren we 
een landelijk dekkende snellaad-infrastructuur? 
Hoe verdienen we daar geld aan? Hoe komen 
we aan geschikte locaties? Wat is de motivatie 
om nu te investeren en het kip-ei-probleem op te 
lossen, terwijl er nog niet veel elektrische auto’ s 
zijn? 

Deel 3

Deze module en de masterclass sluiten we af met 
een netwerkborrel. Verschillende ondernemers 
houden een korte pitch over hun meegenomen 
EV-product of -dienst. Zo ronden we de 
masterclass af met het meest concrete niveau: 
hoe verdient de markt hier zijn brood mee?
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Module 5

Bart Vertelman

Bart Vertelman is projectmanager binnen 
het programma elektrisch vervoer van de 
stad Amsterdam. Amsterdam Elektrisch 
richt zich op het stimuleren van elektrisch 
vervoer met een subsidieprogramma en door 
het uitrollen van oplaadinfrastructuur. Als 
koploper op het gebied van elektrisch vervoer 
kent Amsterdam de hoogste dichtheid van 
elektrisch voertuigen, laadinfrastructuur en 
mobiliteitsaanbieders in één stad. 

Bart is verantwoordelijk voor de 
oplaadinfrastructuur in de hoofdstad. 
In dat kader houdt hij zich bezig met de 
realisatie van oplaadpunten in de openbare 
ruimte, de strategie voor de toekomstige 
oplaadinfrastructuur en het benutten van 
de verzamelde data voor deze strategie. 
Daarnaast stuurt hij projecten aan voor 
bijzondere vormen van opladen in de stad, 
zoals bijvoorbeeld snelladen.



LEERDOELEN
U krijgt inzicht in de economische haalbaarheid 
van de elektrische mobiliteit

U leert over veranderende klantvragen en 
verlangens

U ervaart nieuwe innovatieve manieren van 
organiseren

U neemt kennis van nieuwe kansen/
businessmodellen op basis van EV of in verband 
met EV

Ten slotte krijgt u inzicht in het Nederlandse 
potentieel om geld te verdienen in deze sectorm

ONDERWERPEN
Kosten van technologie en onderhoud, 
energieopslag, infrastructuur en ketenkosten 
energie. Prijsontwikkeling en fiscale systemen.

Maatschappelijke kosten en baten, levenscyclus, 
‘total cost of ownership’ (TCO) en ECO-kosten.

Utility’ voertuigen, zakelijke ‘fleets’ en privé-
voertuigen.

Innovatieagenda Nederlandse regering 
met betrekking tot zakelijke potentieel. et 
parkeerbeleid, handhaving en misschien ze

LITERATUUR 

Special Verdienpotentieel elektrisch vervoer

Rapport Verzilvering verdienpotentieel Elektrisch 
Vervoer

Het boek: http://issuu.com/fastned/docs/
thefastnedstory

eMobility-Lab, Inhoudelijke eindrapportage

Dorien Ackerman-Haks

Dorien Ackerman (1977) is senior projectleider 
Elektrisch Rijden bij Natuur & Milieu voor Project 
A15. Project A15 heeft als doelstelling dat er in 
2015 40.000 mensen rijden in elektrische (deel) 
auto’s op de snelweg A15. Een initiatief van 
Milieudefensie, Natuur & Milieu met steun van de 
Nationale Postcode Loterij om de doorbraak van 
elektrisch rijden op schone energie in Nederland 
te versnellen. Om elektrisch rijden voor de massa 
toegankelijk te maken heeft Dorien een aantal 
innovatieve acties en campagnes gelanceerd, 
zoals de Testrijders (projecta15.nl/testrijders), 
het prive lease aanbod NuElektrisch.nl en de 
Instapdag (instapdag.nl). 

Dorien studeerde Bedrijfskunde in Groningen 
en heeft veel ervaring in het commerciële en het 
duurzame werkveld. Binnen TNT heeft zij gewerkt 
voor Sales, Planet Me (CO2 reductie strategie 
van TNT) en als manager MVO bij PostNL. In 
2012 maakte zij de overstap naar Natuur & Milieu 
en Project A15.

DOCENTEN

Werner Ghitti

Werner Ghitti is Managing Director van 
Spijkstaal Elektro BV. Daarvoor bekleedde 
hij verschillende andere leidinggevende 
functies bij hetzelfde bedrijf. Spijkstaal 
Elektro BV is een toonaangevend bedrijf 
op het gebied van elektrisch transport 
en professionele binnenstaddistributie. 
Spijkstaal is hierbij specifiek gericht op intern 
(horizontaal) vervoer binnen gebouwen, 
gebouwcomplexen en bouwgronden. 
Spijkstaal biedt daarnaast een breed 
scala aan duurzame oplossingen voor 
het vervoer van goederen en personen 
in de binnensteden. Spijkstaal ontwikkelt, 
produceert, verkoopt en onderhoudt een 
breed scala aan elektrische ‘tow trectors’, 
platformwagens, vuilniswagens en speciale 
voertuigen voor een verscheidenheid 
van markten en toepassingen. Vóór zijn 
Spijkstaal-periode was Ghitti Channel 
Manager Benelux bij Siemens, na 
commerciële managementfuncties op het 
gebied van automatisering.

Nieuwe business-modellen op basis van Elektrisch Vervoer

FRANK RIECK

Frank Rieck (1954) is lector Future Mobility aan 
de Hogeschool van Rotterdam, Deployment 
Manager voor e-Traction en voorzitter van 
Dutch-INCERT. Na zijn opleiding in mechanical 
engineering aan de HTS Eindhoven en 
industrieel ontwerp aan de TU Delft werkte 
hij voor auto-ontwerper Duvedec. Later 
ontwikkelde hij bij Hoogovens de basis voor het 
nieuwe lichtgewichtmateriaal Hylite en was hij 
verantwoordelijk voor de succesvolle strategie 
‘Best of Both Metals’, gericht op de auto-industrie. 
Na de fusie met Corus gaf hij leiding aan de 
afdeling automotive strategie & marketing. Bij 
Polynorm Plastics was hij later directeur Sales 
& Development. In juni 2004 accepteerde hij 
een positie als lector aan de Hogeschool van 
Rotterdam. De afgelopen jaren regisseerde 
hij het eMobility-Lab, dat focust op elektrische 
voertuigen in de stad. In dit verband worden 
testen en onderzoek uitgevoerd met regeneratief 
remmen en energie, veiligheid en de kosten en 
het onderhoud van daadwerkelijk gebruikte EV’s. 
Rieck initieerde het ‘C’mm’n Cargo’-project. Dit is 
een kennisinnovatieprogramma met een focus 
op slimme en duurzame mobiliteit van vracht in de 
haven van Rotterdam. Hij is voormalig voorzitter 
en huidige ambassadeur van het ontwikkelteam 

RDM Campus, dat onder andere geresulteerd 
heeft in de e-Scooter Fabriek (ESFA), waar jonge 
mensen getraind worden in productie. Ten slotte 
vertegenwoordigt Rieck Nederland in AVERE, 
The European Association of Battery, Hybrid & 
Fuel Cell Vehicles. 

Visie Duurzame Brandstoffenmix. Deelrapport 
Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch
lfs wel de verkeersstromen in de stad? Wat 
is wel en niet acceptabel op het gebied van 
laadinfra in de openbare ruimte? Ook gaat 

http://tinyurl.com/o6dps6k
http://tinyurl.com/noawhuz
http://tinyurl.com/noawhuz
http://issuu.com/fastned/docs/thefastnedstory
http://issuu.com/fastned/docs/thefastnedstory
http://www.d-incert.nl/masterclass/EindrapporteMobility-Labextern.pdf
http://projecta15.nl/testrijders
http://NuElektrisch.nl
http://instapdag.nl
http://www.d-incert.nl/masterclass/DeelrapportElektrisch.pdf
http://www.d-incert.nl/masterclass/DeelrapportElektrisch.pdf
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