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I. Samenvatting project 
De ambitie van TROEF is het realiseren van een CO2 vrij Nederland, het verlagen van de kosten van 

de duurzaamheidtransitie en het realiseren van internet-of-energy op basis 

van energiegemeenschappen waarin deelnemers worden beloond voor hun bijdrage aan een gezonde, 

duurzame en verbonden omgeving.  

  

Concreet leidt de ambitie tot de volgende uitgangspunten, wij:   

▪ bieden Aantoonbare duurzaamheid en een transparante markt;   

▪ belonen gebruikers voor bijdragen aan de energietransitie door gebruikers toegang bieden tot de 

energiegemeenschap (/verhogen rendement op investeringen in duurzame maatregelen);  

▪ versnellen van transitie door bij te dragen aan de ontwikkeling van internet-of-energy en lokale 

inzet van hernieuwbare energieopwekking.   

  

Dit doen we door energiegemeenschappen te realiseren waarin data, energie en diensten gedeeld 

worden. We combineren de waarde van aantoonbare duurzaamheid met het benutten van 

energetische flexibiliteit en optimalisatie van energiestromen. Om te kunnen versnellen is replicatie 

een uitgangspunt. Op basis van het TROEF concept worden direct proposities en use cases ontwikkeld 

die direct leiden tot waarde. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 

oplossingen.   

 

Kerndoelen:  

A) Nieuwe dienstverlening voor de diverse klantsegmenten in het energie-ecosysteem  

B) IT-Platformen en tools in het nieuwe energie-ecosysteem en de verbindingen daartussen  

C) Standaardisatie en replicatie van het nieuw energie-ecosysteem  

  

Impact Doelen:  

1. CO2 reductie van 20% binnen één gebouw door inzicht en door verduurzaming maatregelen.   

2. CO2 reductie van 50% binnen één lokale gemeenschap.   

3. Verbeteren CO2 footprint over alle aangesloten energie-gemeenschappen bij elkaar met 70%.   

4. Verbeteren van het rendement op duurzame maatregelen met 30% voor de gebouweigenaar.   

5. Reductie van 20% van de energiekosten voor de eindgebruikers.   

6. Verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met 30% en daarmee het 

mogelijk maken van de energietransitie op decentraal niveau.   

7. Klantbeleving rapportcijfer 8.  

II. Doel & beschrijving van deelresultaat 
Het doel van dit resultaat is om te komen tot een segment specifiek waardemodel voor het faciliteren 

van energiegemeenschappen in de residentiële omgeving. De blauwdruk uit resultaat 3.1 biedt 

hiervoor de basis. Onderdeel van het waardemodel zijn proposities. In 3.1. is er ook een blauwdruk 
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gemaakt voor de mogelijke proposities binnen TROEF. Binnen dit resultaat maken we de vertaling naar 

proposities naar klantsegmenten binnen de residentiële omgeving.  

 

Dit deelresultaat is voor de residentiële sector een eerste stap voor doelstelling A van TROEF: nieuwe 

dienstverlening voor de diverse klantsegmenten in het energie-ecosysteem is ontwikkeld. Specifiek richt 

deelresultaat 7.1. zich op A2: Ontwikkelen van proposities voor gebouweigenaren, gebruikers en 

andere belanghebbenden in het nieuwe energie-ecosysteem op basis van (lokale)energie-uitwisseling, 

het benutten van energetische flexibiliteit én het aantonen van de (duurzame)herkomst van energie. 

 

III. Relevante onderzoeksvragen 
Deelresultaat 7.1 is een eerste oplevering om de volgende onderzoeksvraag met betrekking tot 

doelstelling A te behalen: met welke proposities kunnen klanten gefaciliteerd worden in het nieuwe 

energie-ecosysteem?  

 

Met deelresultaat 7.1 richten we ons op een aantal klantsegmenten binnen de residentiële sector. 

Deze focus wordt aangebracht door te kijken voor welke klantsegmenten TROEF vandaag de dag 

waarde kan toevoegen. Op basis van de huidige context binnen de residentiële markt wordt duidelijk 

dat TROEF vandaag de dag waarde toevoegt voor lokale energiecoöperaties, netbeheerders en 

projectontwikkelaars. Achter de projectontwikkelaars zit het klantsegment woningeigenaren.  

 

Dit resulteert in de volgende proposities voor deze klantsegmenten (zie ook tabel 1): 

1. Met TROEF als Energiepartner in de ontwikkelfase stelt TROEF de projectontwikkelaar in staat 

om te kúnnen realiseren in gebieden met beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Deze 

dienst wordt aangeboden op basis van waarde tegen een vaste fee. 

2. Met TROEF als Lokale Energieregisseur biedt TROEF de projectontwikkelaar een repliceerbaar, 

innovatief concept als onderscheidend vermogen bij nieuwe ontwikkelinitiatieven. Deze dienst 

wordt aangeboden als consultative selling. De baten volgen wanneer het nieuwbouwproject 

met TROEF als Lokale Energieregisseur wordt ontwikkeld. 

3. Met TROEF als Lokale Energieregisseur biedt TROEF bewoners van een nieuwbouw woning 

ontwikkeld met TROEF als dienst op het gebied van energie een zorgeloze start in de nieuwe 

woning én in de buurt. De kosten van deze dienst zijn gebaseerd op costplus en worden door 

de projectontwikkelaar verrekend in de verkoopprijs van de woning 

4. Met TROEF als Lokale Energieregisseur biedt TROEF lokale energiecoöperaties aantoonbare 

verduurzaming van de gebouwde omgeving en realisatie van de CO2-reductie ambitie. De 

kosten van deze dienst zijn gebaseerd op costplus.  

5. Met TROEF als Lokale Energieregisseur biedt TROEF netbeheerders de mogelijkheid om 

flexibiliteit in de gebouwde omgeving te ontsluiten als onderdeel om blijvend te zorgen voor 

non-discriminatoire toegang tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie 
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Dienst Beschrijving dienst Klantsegment Waardepropositie 

TROEF als 
Energiepartner

 

• Het ontwikkelen en aanbieden 
van een slim energiesysteem in 
een gebied ten behoeve van een 
nieuwe gebiedsontwikkeling. 

• De aanbieding van TROEF 
bestaat uit een aanbieding voor 
het realiseren van de benodigde 
(aanvullende) stuurbare assets 
en de dienst TROEF als Lokale 
Energieregisseur met de 
opdracht om energie in het 
gebied zo te sturen dat het 
gebied binnen de toegewezen 
transportcapaciteit blijft  

Projectontwikkelaar TROEF als Energiepartner in de 
ontwikkelfase stelt de 
projectontwikkelaar in staat om te 
kúnnen realiseren in gebieden met 
beperkte capaciteit op het 
elektriciteitsnet. 
In deze gebieden is een slim 
energiesysteem in het gebied 
randvoorwaardelijk voor de 
gebiedsontwikkeling.  

TROEF als Lokale 
Energieregisseur 
 

 

• De dienst richt zich op lokale 
energieoptimalisatie voor 
bewoners en/of lokale 
energiegemeenschappen om 
middels het TROEF platform 
voor de gebruiker waarde te 
realiseren, zijnde euro, kWh 
reductie of CO2-reductie. 

Projectontwikkelaar Het meenemen van TROEF als Lokale 
energieregisseur biedt de 
projectontwikkelaar onderscheidend 
vermogen bij nieuwe 
ontwikkelinitiatieven.  

Bewoners 
nieuwbouwontwikkeling 
met TROEF 

TROEF verzorgt de bewoner een 
zorgeloze start in de nieuwe woning 
én in de buurt op het gebied van 
energie.  

Lokale 
energiecoöperaties 

TROEF verzorgt lokale verduurzaming 
van de gebouwde omgeving en zorgt 
ervoor dat de CO2 reductie ambitie 
aantoonbaar wordt gerealiseerd 

Netbeheerders Met TROEF als Lokale 
Energieregisseur kunnen de 
netbeheerders flexibiliteit in de 
gebouwde omgeving ontsluiten als 
onderdeel om blijvend te zorgen voor 
non-discriminatoire toegang tot 
betrouwbare, betaalbare en 
duurzame energie. 

Tabel 1. Overzicht van de TROEF diensten en waardeproposities per klantsegment 

 
Met de verwachte ontwikkelingen in het energiebeleid, zoals het afbouwen van de salderingsregeling 
en het borgen van energy communities in Energiewet 1.0, worden bestaande barrières voor andere 
klantsegmenten voor TROEF opgeheven. Hierdoor worden TROEF proposities ook voor deze 
klantsegmenten relevant. Door vandaag de dag te starten met de eerste klantsegmenten kunnen de 
benodigde ontwikkelingen al opzetten om straks ook de andere klantsegmenten te bedienen.   
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IV. Deelresultaat 7.1 

1. Samenvatting Resultaat 3.1: Waardemodel 
Resultaat 7.1 bouwt voort op Resultaat 3.1. Dit resultaat is een blauwdruk voor de waardeketen van 

TROEF inclusief uitgangspunten, waarde mechanismen, usecases en stakeholder relaties die verder 

worden uitgewerkt in Resultaat 7 t/m 10. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de blauwdruk 

zoals in 3.1 is beschreven.  

 

1.1. Stakeholders en klanten 

TROEF kent de volgende klantsegmenten, met daarin de volgende klantsegmenten:  

• Individuele eindgebruikers  

i.e. residentieel (eigenaren & gebruikers), 

utiliteit (eigenaren, beheerders en gebruikers), 

EV-rijders en vlootbeheerders 

• Collectieve gemeenschappen 

i.e. energiecoöperaties, 

deelmobiliteitsdiensten, VVE’s  

• Bedrijvenverenigingen  

• Netbeheerders  

i.e. TSO, DSO   

• Investeerders  

i.e. aggregators, projectontwikkelaars, 

energieproducenten, gemeentes  

 

1.2. Propositie 

TROEF biedt een platform voor de energiegemeenschap, en sluit gebouwen daarop aan. De 

gebouweigenaar (belegger, corporatie, ontwikkelaar, VVE) kan  hierdoor zijn gebouwen verder 

verduurzamen of nieuwe energie-installaties zoals zonnepanelen en EV mogelijk maken. De gebruiker 

kan kiezen om naast een aansluiting, aanvullende diensten af te nemen. Binnen de gemeenschap 

worden energie en data gedeeld zodat energiestromen geoptimaliseerd worden (lage kosten, lage CO2 

footprint).  

 

Figuur 1: De energietransitie 

leidt tot uitdagingen voor 

gebruikers/eigenaren van 

gebouwen (diagonaal 

linksonder – rechtsboven) én 

voor het energiesysteem 

(diagonaal linksboven – 

rechtsonder). Het TROEF 

platform bevindt zich in het 

midden en biedt oplossingen 

voor beide werelden.   
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Binnen TROEF zijn vijf proposities bepaald die door TROEF in de markt zullen worden gezet. Afhankelijk 

van het doelsegment (bijvoorbeeld sociale huur corporaties of eigenaren bestaand vastgoed) kan de 

propositie anders worden ingevuld. De proposities moeten daarom segment specifiek worden gemaakt.  

De proposities zoals in deelresultaat 3.1 beschreven zijn de volgende: 

• Blauwdruk ‘IoE ready’ 

Een blauwdruk en implementatieplan 

(inclusief aanbieding) om gebouwen 

en/of gebieden voor te bereiden op 

het verbinden met de 

energiegemeenschap. Dit kan leiden 

tot een menukaart.     

• Internet-of-Energy Provider 

(Lokale) energie uitwisseling, 

aantoonbare duurzaamheid en 

toegang tot flexibiliteitsmarkt op basis 

van een (plug & play) verbinding met 

internet of energy.    

 

• Energy-As-A-Service   

Integraal duurzaam prestatiecontract 

met vaste fee in EUR/m2. Biedt een 

one-stop-shop voor duurzame energie 

diensten.      

• Lokale Energie Gemeenschap (LEC)   

Organiseert en beheert de lokale (*of 

voor portfolio) energie gemeenschap 

op basis van het TROEF platform.   

• TROEF-Internet of Energy community   

Faciliteren uitwisseling tussen 

gemeenschappen, delen van kennis en 

verbeteren transparantie 

energienetwerk 

1.3. Waardemodel 

De waarde van de propositie wordt gedreven door het structureel verlagen van het energiegebruik 

en/of het aantrekkelijk te gelde maken van extra beschikbare capaciteit. Het platform geeft de 

mogelijkheid voor het door de klant zelfstandig maximaliseren van de waarde van beschikbare 

energiecapaciteit en gebruik, maar levert voor een meerprijs het gemak van optimalisatie en deelt 

daarbij in de opbrengst. De prijs van de te leveren dienst is lager of gelijk aan de maandelijkse 

besparing op de huidige energierekening die deelname oplevert.  

De waarde voor de klant bestaat uit: 

• Optimalisatie van verbruik, levering, in- en verkoop 

o Binnen een huishouden. 

o Binnen een community. 

o Binnen een portfolio. 

• Volledig inzicht in de bron van gebruikte, ingekochte en verkochte energie. 

• Een bijdrage aan een energy-community (dit kan één huishouden zijn, maar dit kan ook een 

verzameling van objecten zijn). 

Externe impulsen die de waarde van de propositie beïnvloeden zijn: volatiliteit van energieprijzen, 

afbouwen van de salderingsregeling, programma’s voor verdere vergroening van vastgoed/woningen, 

sancties voor energieprestaties vastgoed, afnemende kosten voor energie-infrastructuur 

(zonnepanelen, warmtepompen, EV’s). Elke ingreep die verbruik van energie duurder maakt of 

alternatieven voor traditionele energie goedkoper maakt, heeft impact op de potentiële waarde van 

TROEF.   
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2. TROEF waardemodel voor het segment Residentieel 
In dit hoofdstuk wordt de blauwdruk uit Resultaat 3.1 vertaald naar het segment Residentieel. Deze 

vertaling vindt plaats door de blauwdruk in de context van de markt te plaatsen. De markt wordt voor 

een groot deel bepaald door huidig en verwacht beleid en wet- en regelgeving. Door de blauwdruk in 

deze context te plaatsen wordt het mogelijk om specifieke klantsegmenten te selecteren waar TROEF 

vandaag de dag waarde voor toevoegt. Voor deze klantsegmenten wordt het Waardepropositie 

Canvas van Alexander Osterwalder gebruikt om de wensen en behoefte van deze klantsegmenten in 

kaart te brengen en te beschrijven hoe TROEF hier invullen aan geeft. 

  

2.1. De context van de residentiële markt 

2.1.1. Huidig en verwacht energiebeleid en wet- en regelgeving 

Voor de beschrijving van het beleid en wet- en regelgeving schetsen we de relevante zaken met 

betrekking tot verduurzaming van woningen, duurzame lokale opwek en lokale energie-uitwisseling.  

• Energielabels voor woningen 

o Het kunnen overleggen van een energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en 

oplevering van woningen en appartementen (Rijksoverheid, 2020). Het energielabel 

toont de energieprestatie van de woning aan en geeft inzicht in welke installaties er in 

het huis aanwezig zijn, welke verbeteringen hierin mogelijk zijn en of een woning 

makkelijk van het aardgas af kan. 

o Woningcorporaties werken naar CO2-neutrale woningen in 2050 (Aedes, 2018). Een 

eerste ijkpunt hiervoor was dit jaar (2021); corporatiewoningen hebben dan 

gemiddeld energielabel B. De sector ligt hiervoor op koers. 

• Eisen aan energiezuinigheid voor nieuwbouw, verbouw en renovatie 

o Nieuwbouw moet voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (RVO, 

2021). Deze eisen richten zich op gebouwniveau op een maximale energiebehoefte 

(kWh/m2.jaar), maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jaar) en een 

minimaal aandeel hernieuwbare energie (%). 

o Bij verbouw en renovatie worden er tevens eisen gesteld op gebouwniveau met 

betrekking tot de thermische installatie (RVO, 2021). 

o Institutionele beleggers investeren in verduurzaming van hun huurwoning portefeuille 

aan de hand van Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) in verband met 

groenfinanciering. Naast de energieprestatie wordt ook participatie van bewoners 

omtrent duurzaamheid en energie meegewogen. 

• Energiebelasting 

o De overheid heft belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit verbruik 

wordt vastgesteld op basis van meters per gas- en elektriciteitsaansluiting. Het 

kabinet verhoogt momenteel de energiebelasting op aardgas en verlaagt de 
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energiebelasting voor elektriciteit om zo de keuze voor elektrische opties (koken en 

warmte) te stimuleren (Rijksoverheid, 2021).  

o Over zelfopgewekte energie middels zonnepanelen hoeft geen energiebelasting 

betaald te worden (Rijksoverheid, 2021) – een teruggeleverde kWh is evenveel waard 

als een ingekochte kWh. Energieleveranciers strepen jaarlijks de teruggeleverde kWh 

weg tegen een ingekochte kWh. Wanneer er meer kWh wordt teruggeleverd dan 

wordt ingekocht dan bieden energieleveranciers een redelijke vergoeding voor deze 

energie. Deze zogenaamde salderingsregeling wordt zeer waarschijnlijk vanaf 2023 

geleidelijk afgebouwd. De hiervoor benodigde wetswijziging is nog niet definitief. 

Wanneer de salderingsregeling af wordt gebouwd, wordt het voor bewoners met 

zonnepanelen financieel steeds aantrekkelijker om energie te gebruiken of individueel 

op te slaan wanneer het wordt opgewekt door hun zonnepanelen.  

• Netbeheerderstarieven 

o De netbeheerders werken in een gereguleerde markt. De Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) houdt toezicht op de netbeheerders en stelt maximum transport- en 

aansluittarieven vast. Deze liggen vastgelegd in de Tarievencode.  

o De tarieven bestaan uit verschillende componenten: 

▪ Voor kleinverbruikers (aansluitcapaciteit tot 3x 80A) is er (1) een periodieke 

aansluitvergoeding, (2) een transportonafhankelijk tarief (vastrecht) en (3) 

een transportafhankelijk tarief. Deze laatste is het zogenaamde 

'capaciteitstarief’: er wordt afgerekend op basis van de capaciteit van de 

aansluiting (ongeacht hoe de aansluiting wordt gebruikt). Omdat de regionale 

netbeheerder voor kleinverbruikers ook altijd de energiemeters beheert, 

wordt er ook jaarlijks een (4) meettarief in rekening gebracht. 

▪ Voor grootverbruikers (aansluitcapaciteit groter dan 3x 80A) is er eveneens 

(1) een periodieke aansluitvergoeding, (2) een transportonafhankelijk tarief 

(vastrecht) en (3) een transportafhankelijk tarief. Deze laatste verschilt echter 

van die van de kleinverbruiker, omdat deze niet simpelweg afhankelijk is van 

de aansluitcapaciteit, maar van het daadwerkelijk gebruik ervan. Denk hierbij 

aan het daadwerkelijk gecontracteerd transportvermogen (dit kan verschillen 

van de aansluitcapaciteit) en het maximale vermogen per maand (pieken). 

▪ Omdat de markt voor meters voor grootverbruikers vrij is, kunnen 

grootverbruikers zelf hun meetverantwoordelijke kiezen. De kosten hiervoor 

(het meettarief) worden door de door hun gekozen partij separaat in rekening 

gebracht. 

o De gezamenlijke netbeheerders zijn op dit moment mogelijkheden aan het verkennen om in 

het transportafhankelijke tarief van kleinverbruikers ook het daadwerkelijk verbruik van de 

aansluiting mee te kunnen nemen (zoals nu ook bij grootverbruikers het geval is). Dit wordt 

gedreven doordat de veranderingen van de energietransitie (o.a. zonnepanelen op daken, 

laadpalen thuis) maken dat kleinverbruikers steeds meer van elkaar verschillen wat betreft 
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hun energie invoedings- en afnamepatronen. Door in de tarieven verschillen aan te kunnen 

gaan brengen, moet dit leiden tot een eerlijkere kostenverdeling voor de netten én ontstaat 

er ook meer ruimte voor kleinverbruikers om in te spelen op financiële prikkels om hun 

afname en/of invoeding aan te passen (lees: flexibiliteit ontsluiten). 

• Energiegemeenschappen 

o In 2021 is de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de 

postcoderoosregeling) vervangen door de Subsidieregeling coöperatieve 

energieopwekking. Met deze subsidieregeling worden lokale energiecoöperaties en 

VVE’s gestimuleerd om binnen hun eigen leefomgeving (de postcoderoos)te 

investeren in hernieuwbare elektriciteitsopwekking, zijnde zon, wind en waterkracht 

(RVO, 2021). Een voorwaarde van deze subsidieregeling is dat per deelnemend lid een 

beperkte hoeveelheid vermogen per energieopwekker geïnstalleerd mag worden.  

o In de Clean Energy Package heeft de EU lokale energiegemeenschappen wettelijk 

verankert middels twee concepten: Citizen Energy Communities en Renewable Energy 

Communities. In de definities van deze concepten staat collectieve actie rondom 

energiegerelateerde activiteiten, namelijk vanuit een juridische entiteit die zich 

organiseert rondom specifiek eigenaarschap, democratisch bestuur en een niet-

commerciële doelstelling centraal (Harteveld, 2019). De rol van lokale 

energiegemeenschappen wordt vertaald naar Nederlandse wet- en regelgeving in de 

Energiewet 1.0. Deze wet is nog in ontwikkeling. Onderdeel van deze vertaling zal zijn 

dat  consumenten die lid worden van een lokale energiegemeenschap, dezelfde 

rechten heeft als elke andere consument. Een voorbeeld is vrijheid van 

leverancierskeuze.  

• Balansverantwoordelijkheid 

o Iedere gebruiker van het elektriciteitssysteem is verantwoordelijk voor zijn eigen 

balans tussen vraag en aanbod. Dit betekent dat gebruikers per kwartier vastleggen 

hoeveel elektriciteit produceert, verhandelt en verbruikt. Voor kleinverbruikers is 

deze verantwoordelijkheid belegd bij de balansverantwoordelijke partij van de door 

de kleinverbruiker gekozen leverancier.   

o In lijn met de introductie van Energy Communities wordt in de Clean Energy Package 

ook aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor actieve afnemers en Energy 

Communities om energie lokaal uit te wisselen en flexibiliteit aan te bieden. Met deze 

mogelijkheden komt ook verantwoordelijkheid, zoals de balansverantwoordelijkheid. 

Net als het concept van Energy Communities moet Energiewet 1.0 ook invulling geven 

aan hoe deze balansverantwoordelijkheid wordt vertaald naar Nederlandse wetgeving 

(Universiteit Utrecht et al, 2021).  

Veel van het huidige en verwachte beleid en de wet- en regelgeving richten zich op gebouwniveau. 

Financiële prikkels om lokaal energie uit te wisselen zijn er voor bewoners nog niet. Bij nieuwbouw en 

renovatie kan beperkte netcapaciteit een aanleiding zijn. De rol van lokale energiegemeenschappen 

en hun verantwoordelijkheden moet bovendien nog een plek krijgen in Nederlandse wet- en 
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regelgeving. Energiecoöperaties en VVE’s worden gestimuleerd om collectief te ondernemen middels 

de SCE. Echter, worden zij vooral gestimuleerd om energie lokaal op te wekken – en niet specifiek 

energie met elkaar uit te wisselen.  

2.1.2. De groeiende krapte op het elektriciteitsnet 

Door de toename aan decentrale elektriciteitsproductie, het elektrificeren van mobiliteit en het 

overschakelen van aardgas naar elektriciteit voor koken en verwarmen staat het huidige 

elektriciteitsnet onder druk. Op een aantal plekken heeft het net al zijn maximale capaciteit bereikt, of 

gebeurt dit binnen afzienbare tijd. Het verzwaren van het elektriciteitsnet is nodig, maar dit kost tijd 

en (maatschappelijk) geld. Daarbij gaat het vaak om piekbelastingen die maar een beperkt aantal uren 

per jaar voor komen. Het voorkomen of uitstellen van het verzwaren van het elektriciteitsnet kan door 

lokaal geproduceerde energie, lokaal te gebruiken of op te slaan. Ook het slim aansturen van flexibele 

assets zoals elektrische voertuigen, warmtepompen of (buurt)batterijen dragen hier aan bij. Daarnaast 

kan het ook bijdragen aan het toepassen van congestiemanagement om de tijd te overbruggen tot de 

netverzwaring gerealiseerd is. 

2.1.3. Ontwikkelingen op de energiemarkt 

De toename van decentrale elektriciteitsproductie heeft niet alleen impact op het elektriciteitsnet, 

maar ook op de elektriciteitsmarkt. Hernieuwbare elektriciteitsproductie zet stroomprijzen onder druk 

(Mulder, 2017). Enerzijds, omdat er een groter aantal aanbieders van elektriciteit op de markt komt, 

wat het voor de bestaande grotere spelers moeilijker maakt om marktuitkomsten te beïnvloeden. De 

versterkte concurrentie kan leiden tot  prikkels om de kosten van elektriciteitsproductie te verlagen. 

Anderzijds, zorgen de beperkte of bijna ontbrekende marginale kosten bij duurzame energie opwek 

voor een verschuiving van de merit-order; duurzame energie krijgt voorrang op andere 

elektriciteitsproductie met hogere marginale kosten. Bovendien wordt hernieuwbare 

elektriciteitsproductie nu nog veelal gesubsidieerd, wat de groothandelsprijs nog verder drukt. 

Een ander effect van duurzame energie opwek op de elektriciteitsmarkt is het profieleffect. Wind- en 

zonne-energie wordt aangeboden wanneer de wind waait, of de zon schijnt – veel aanbod op 

hetzelfde moment zorgt voor lagere prijzen. Doordat wind- en zonne-energie afhankelijk is van 

weersomstandigheden zorgt dit voor extra variatie in de prijzen van dag tot dag. Slim inspelen door 

vraagsturing op de fluctuaties op de elektriciteitsmarkt kan door het groeiende aandeel duurzame 

opwek steeds vaker lonen.  

Naast meer langlopende trends zoals de bovenstaande, kunnen onverwachte ontwikkelingen op de 

energiemarkt ook voor een verandering en bewustwording van energiegebruik zorgen. Een voorbeeld 

hiervan is de plotselinge stijging van de gasprijs in de tweede helft van 2021. Hoewel deze stijging veel 

zorgen mee bracht bij bewoners over het kunnen betalen van de energierekening, zorgde dit ook voor 

een groter bewustzijn van het energiegebruik. De aanvragen bij isolatiebedrijven liepen storm. Ook de 

elektriciteitsprijzen stegen mee, omdat een groot deel van onze elektriciteit wordt opgewekt met 
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gascentrales. Bewoners met eigen energie-opwek worden minder hard door deze prijsstijging 

getroffen.  

2.2. Wensen en behoeftes van de eerste residentiële klantsegmenten van TROEF 

De residentiële markt voor TROEF bestaat uit een aantal klantsegmenten: 

• Particuliere woningeigenaren (nieuwbouw / bestaande bouw) | Individuele eindgebruikers  

• (Sociale) Huurders (nieuwbouw / bestaande bouw)   | Individuele eindgebruikers  

• Lokale energiecoöperaties      | Collectieve gemeenschappen 

• VVE’s (nieuwbouw / bestaande bouw)    | Collectieve gemeenschappen 

• Projectontwikkelaars       | Investeerders 

• Woningcorporaties        | Investeerders/eigenaar 

• Beleggers         | Investeerders/eigenaar 

• Netbeheerders 

 

Voor elk van deze klantsegmenten, met 

uitzondering van de netbeheerders, 

kan TROEF op den duur gericht op deze 

klantsegmenten een specifieke waarde 

toevoegen. In Figuur 2 worden de 

onderlinge relaties tussen deze 

klantsegmenten weergeven.  

Netbeheerders zijn een ander soort 

klantsegment; de propositie voor de 

netbeheerder vanuit TROEF en de 

waarde die de netbeheerder haalt door 

een verbinding met TROEF is over de 

verschillende markten hetzelfde.  

 

Wanneer we de huidige context van de 

residentiële markt in beschouwing 

nemen in relatie tot deze klantsegmenten, dan is de conclusie dat TROEF vandaag de dag waarde kan 

toevoegen voor projectontwikkelaars, energiecoöperaties en haar leden en regionale netbeheerders. Voor 

deze klantsegmenten zijn de ‘pains’ en de ‘gains’ in relatie tot de ‘job to be done’ in de huidige context nu 

voelbaar. In tabel 2 worden deze onderdelen van het Value Proposition Canvas per klantsegment in relatie tot 

de huidige context beschreven, gebaseerd op gesprekken per klantsegment. In bijlagen A - E zijn de volledige 

Value Proposition Canvassen voor deze klantsegmenten opgenomen voor een totaaloverzicht.  

 

Achter de klantsegment projectontwikkelaar zitten de klantsegmenten particuliere woningeigenaren, VVE’s 

en (sociale) huurders van nieuwbouw. Wanneer TROEF binnen een nieuwbouwproject van een 

projectontwikkelaar wordt meegenomen, worden de benodigde investeringen gedaan om óók waarde voor 

Figuur 2: Inzicht in de onderlinge relaties van de klantsegmenten gericht op 

bewoners 
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deze klantsegmenten te realiseren. Zonder de waarde die de projectontwikkelaar drijft om voor TROEF te 

kiezen, is de individuele waarde van TROEF vandaag de dag voor deze klantsegmenten nog te laag om de 

benodigde investeringen vanuit deze klantsegmenten te verwachten. In dit geval kan de vergelijking gemaakt 

worden met deze klantsegmenten, maar dan in bestaande bouw. In tabel 3 zijn de barrières voor deze 

klantsegmenten opgenomen. Wanneer de huidige barrières worden opgeheven, veranderen de pains en 

gains van deze klantsegmenten, waardoor TROEF ook voor deze klantsegmenten waarde kan gaan 

toevoegen.  

 

De waarde voor de klantsegmenten particuliere woningeigenaren, VVE’s en huurders van nieuwbouw in de 

situatie dat de projectontwikkelaar voor TROEF kiest wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

 

Klantsegment Jobs to be done Pains Gains 

Project-

ontwikkelaar 

» Ontwikkelen van project 

binnen Tijd, Budget, Kwaliteit 

» Voldoen aan geldende 

energieprestaties (BENG) 

 

» Onvoldoende 

transportcapaciteit krijgen op het 

laag- of middenspanningsnet 

voor een nieuw project 

/gebiedsontwikkeling 

» Geen laadinfrastructuur kunnen 

ontwikkelen vanwege 

capaciteitsproblemen 

» Bewoners kunnen geen zonne-

energie terugleveren aan het net 

» In staat gesteld worden om te 

kúnnen realiseren in gebieden 

met beperkte capaciteit op het 

elektriciteitsnet 

In staat gewenste installaties te 

kunnen toepassen en dat deze 

100% gebruikt kunnen worden. 

(geen stop zonnepanelen bij 

piek in aanbod) 

Service bieden aan kopers: 

inzicht geven in verbruik en 

slimmer gebruiken eigen 

energie 

» Initiëren van nieuwe 

(woningbouw)ontwikkelingen 

 

» Hoge concurrentie 

» Beperkte business case voor 

totale ontwikkeling 

» Onzekerheid over ontwikkeling 

relevante wet- en regelgeving 

» Onderscheidend vermogen 

organiseren 

Lokale energie-

coöperaties 

» Bijdragen aan lokale 

verduurzaming / CO2 reductie 

ambitie 

» Voor en door lokale bewoners 

lokaal de energietransitie 

(besparen en investeren in 

duurzame opwek) faciliteren 

 

» Geen collectief energie-opwek 

initiatief kunnen ontwikkelen 

door transportschaarste 

» In plaats van aantoonbare 

groene lokale energie, grijze 

energie uit de energiemix krijgen 

» Succesvol lokale energie 

initiatieven ontwikkelen 

» Aantoonbaar duurzame 

energie van leden van de 

energiecoöperatie en/of van 

gezamenlijke energie opwek 

en/of andere (lokale) 

energiecoöperaties/actoren 

» Bottom-up inzicht en controle 

over eigen energie 

Netbeheerders » Zorgen voor non-

discriminatoire toegang tot 

» Klanten niet tijdig kunnen 

voorzien van de gewenste 

transportcapaciteit 

» Het kunnen benutten van de 

(lokale) flexibiliteitspotentie 

voor het (doelmatig) uitvoeren 



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 7 – SEGMENT SPECIFIEK WAARDEMODEL – VERSIE 0.1  15 

betrouwbare, betaalbare en 

duurzame energie. 

» Op doelmatige wijze zorgen 

voor een veilig en continu 

transport van energie, 

waaronder het aanleggen en 

onderhouden van de 

energienetten 

 

 

» Afhankelijkheid van de markt 

voor slimme oplossingen 

» Afhankelijk van landelijke 

kaders om te kunnen innoveren / 

investeren in energie-uitwisseling 

van de eigen wettelijke taken 

zoals: 

· Netverzwaring kunnen 

uitstellen / (deels) 

voorkomen. Dit kan 

kostenbesparingen opleveren. 

· Klanten tijdig in 

transportcapaciteit voorzien 

· De balans van het systeem 

handhaven 

Tabel 2. Overzicht van de ‘jobs to be done’, ‘pains’ en ‘gains’ per klantsegment dat vandaag de dag waarde haalt uit TROEF 

 

Voor de andere residentiële klantsegmenten zijn de kaders om meerwaarde te halen uit proposities van 

TROEF nog niet gereed. In tabel 3 wordt per klantsegment kort toegelicht wat de voornaamste barrière(s) 

is/zijn om vandaag de dag waarde uit TROEF te halen. 

 

Klantsegment Voornaamste barrière(s) 

Particuliere 

woningeigenaren, 

(sociale) huurders, een 

VVE’s1  – bestaande 

bouw  

» De aanwezigheid van de salderingsregeling en de onzekerheid over de (snelheid) van de 

afbouw hiervan belemmert (close to) real-time zelfconsumptie en investeringen in 

thuisbatterijen – er is geen prikkel om lokale energie, lokaal te gebruiken of op te slaan. Vanaf 

2023 wordt deze barrière waarschijnlijk elkaar jaar verlaagd door het afbouwen van de 

salderingsregeling. 

» Energie uitwisseling en opslag binnen een buurt wordt niet gefaciliteerd, doordat 

energiebelasting wordt betaald over de individuele aansluiting van woningen  

» De afwezigheid van een bestaande lokale verbintenis / gemeenschap, zoals een lokale 

energiecoöperatie of een nieuwgebouwde buurt. 

» De afwezigheid van de vertaling van de concepten Energy Communities naar Nederlandse 

wetgeving om deze lokale verbintenis te organiseren / faciliteren. Deze barrière wordt in 

Energiewet 1.0 opgeheven. 

» Huidige inrichting programmaverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers beperkt potentie 

flexibiliteit. 

» Transportcapaciteit schaarste vertaalt zich momenteel naar beperkte of geen capaciteit 

voor een groeiend aantal nieuwe projecten. Het is de verwachting dat schaarste van 

transportcapaciteit ook in de bestaande gebouwde omgeving een rol gaat spelen. 

» Door de bovenstaande barrières is er nog geen mogelijkheid om de benodigde investeringen 

in bijvoorbeeld het monitoringssysteem voor de verbinding met TROEF terug te verdienen.  

Woningcorporaties & 

beleggers 

» Woningcorporaties hebben een grote opgave om hun bezit te verduurzamen. Het 

aantoonbaar maken van CO2 reductie is momenteel nog geen onderdeel van de berekeningen 

waar de meeste CO2 reductie behaald kan worden per geïnvesteerde euro.  

 
1 Voor VVE’s en woningcorporaties kan het vandaag de dag lonen om de piekvraag van een lift op te vangen met een batterij, 
wat de netaansluiting voor het gebouw kan beperken. Door deze batterijen te aggregeren kunnen zij Tennet van flexibiliteit 
voorzien. Dit is een mooie startsituatie, maar een beperkte casus. Om deze reden krijgen deze klantsegmenten momenteel 
geen prioriteit. 
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» Hier komt bij dat de woningcorporaties ook ‘alleen’ de aantoonbare CO2-reductie als waarde 

naar zich toe halen wanneer zij in TROEF investeren; de financiële waarden van sturen op 

energiebesparing, zelfconsumptie of het aanbieden van flexibiliteit komen bij de huurder 

terecht. 

» Hoewel beleggers formeel geen gezamenlijke ambitie hebben voor CO2 -neutrale woningen, 

anders dan het landelijke beleid, zitten beleggers wel in dezelfde spagaat als 

woningcorporaties. Beleggers moeten investeren, en zullen dan middels bijvoorbeeld 

huurverhoging hun investering terug moeten verdienen. De financiële waarden zijn hiervoor 

momenteel nog te beperkt. 

Tabel 3. Overzicht van de klantsegmenten en de barrières om waarde te halen uit TROEF 

 

De context van de residentiële markt ontwikkelt zich in de komende jaren, waardoor wordt voorzien dat 

huidige barrières voor de waarde van TROEF ook voor deze klantsegmenten worden opgeheven. Het 

ontwikkelen van passende proposities voor deze klantsegmenten, voortbouwend op de proposities waar we 

vandaag de dag mee aan de slag zijn, is onderdeel van de ontwikkelroadmap van TROEF.  

 

2.3. De waardepropositie van TROEF voor de eerste TROEF klantsegmenten 

De waarde van TROEF wordt voor de eerste TROEF klantsegmenten hieronder nader toegelicht. De 

waarde van TROEF wordt beschreven door ook de andere kant van het Value Proposition Canvas voor 

de klantsegmenten in te vullen. Het gaat hier om: 

• ‘Producten & Diensten’ – welke producten en diensten kan TROEF bieden zodat de klant kan 

doen wat hij moet doen (get the job done) en waarom de klant voor TROEF zou kiezen  

• ‘Pain relievers’ – hoe TROEF waarde biedt om de eerder beschreven Pains te verlichten.  

• ‘Gain creators’ – hoe TROEF waarde biedt om de eerder beschreven ‘Gains’ te faciliteren.  

De ‘Producten & Diensten’, ‘Pain relievers’ en ‘Gain creators’ samen resulteren in de waardepropositie 

voor het specifieke klantsegment. Een aantal ‘Pain relievers’ en ‘Gain Creators’ vertalen zich tevens in 

relevante usecases (zie hoofdstuk 4). 

 Klantsegment Waardepropositie (waarom) Waardepropositie (hoe) 

Producten en diensten Pain relievers Gain creators 

Project-

ontwikkelaar 

TROEF als Energiepartner in de 

ontwikkelfase stelt de 

projectontwikkelaar in staat om 

te kúnnen realiseren in 

gebieden met beperkte 

capaciteit op het 

elektriciteitsnet 

 

» TROEF zorgt voor een 

betrouwbaar energiesysteem 

met een zo klein mogelijk 

benodigde transportcapaciteit op 

het laag- en middenspanningsnet 

» TROEF zorgt ervoor dat 

laadinfrastructuur gerealiseerd 

kan worden door het koppelen 

aan batterijsystemen en slimme 

sturing 

» TROEF zorgt voor de 

ontwikkeling van een slim lokaal 

energiesysteem bestaande uit 

stuurbare assets zoals 

(buurt)batterijen, 

warmtepompen, laadpleinen en 

slimme sturing over het geheel  
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» TROEF zorgt ervoor dat 

bewoners waarde uit hun zonne-

energie blijven halen door 

zelfconsumptie te verhogen 

middels slimme sturing van 

apparaten, door dynamische 

beperking van teruglevering 

(i.p.v. statisch) en/of door het 

organiseren van een 

(buurt)batterij 

TROEF biedt advies over 

verschillende mogelijkheden aan 

ontwikkelaars / TROEF als 

sparringspartner 

Het meenemen van TROEF als 

Lokale energieregisseur biedt 

de projectontwikkelaar 

onderscheidend vermogen bij 

nieuwe ontwikkelinitiatieven. 

» TROEF biedt een 

toekomstgericht concept, 

voorbereid op nieuwe wet- en 

regelgeving door voor bewoners 

en de buurt energiemonitoring, 

slimme sturing en flexibiliteit te 

organiseren.  

» TROEF is innovatief en 

vernieuwend, en kan hiermee de 

inzet van het innovatiebudget 

rechtvaardigen om ruimte te 

creëren in de business case  

» TROEF biedt een 

repliceerbaar, innovatief 

concept met concrete partners 

wat vertrouwen geeft in het 

realiseren onderscheidend 

vermogen 

Lokale energie-

coöperaties 

TROEF als Lokale 

energieregisseur voor lokale 

verduurzaming van de 

gebouwde omgeving door het 

mogelijk maken van het 

realiseren van gezamenlijke 

opwek en het aantoonbaar 

maken van de gerealiseerde CO2 

reductie 

 

» TROEF zorgt middels track-and-trace en dashboarding voor 

aantoonbare groene energie opwek en verbruik binnen de 

energiegemeenschap en daarbuiten. 

» TROEF zorgt door het aanbieden van een totaalconcept inclusief 

opslag, slimme sturing aanvullend met eventueel de rol als 

aggregator en het koppelen aan de eigen energiegemeenschap en 

andere lokale energiegemeenschappen ervoor dat collectieve 

energie-opwek door lokale energiecoöperaties ontwikkeld kan 

worden.  

Netbeheerders » TROEF als Lokale 

energieregisseur om flexibiliteit 

in de gebouwde omgeving te 

kunnen ontsluiten als 

onderdeel om blijvend te 

zorgen voor non-discriminatoire 

toegang tot betrouwbare, 

» TROEF zorgt ervoor dat de 

netbeheerder klanten kunnen 

voorzien van een 

transportcapaciteit waar de klant 

dankzij TROEF mee uit de voeten 

kan. 

» TROEF zoekt actief de co-

creatie op met netbeheerders, zo 

» TROEF zorgt ervoor dat er 

(lokale) flexibiliteitspotentie kan 

worden benut voor het 

(doelmatig) uitvoeren van de 

eigen wettelijke taken zoals: 

· Netverzwaring kunnen 

uitstellen / (deels) 
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betaalbare en duurzame 

energie. 

is Stedin ook onderdeel van 

TROEF, om wederzijds het beste 

te halen uit slimme oplossingen 

voor lokale energie-uitwisseling  

 

voorkomen. Dit kan 

kostenbesparingen opleveren. 

· Klanten tijdig in 

transportcapaciteit voorzien 

· De balans van het systeem 

handhaven 

Tabel 4. Overzicht van de ‘pain relievers’, ‘gain creators’, en Producten en Diensten van TROEF per klantsegment dat vandaag de dag 

waarde haalt uit TROEF 

 

In de gebieden en projecten waar TROEF door de projectontwikkelaar wordt ingezet, worden ook de 

bewoners een klantsegment voor TROEF. Vanwege de huidige context binnen de residentiële markt is 

de volledige waarde voor deze bewoners nog niet binnen bereik. Wel kan TROEF al waarde toevoegen 

voor deze bewoners. In tabel 5 wordt inzicht gegeven in de ‘pains’, ‘gains’ & ‘jobs to be done’ van 

bewoners van nieuwbouwwoningen en in tabel 6 worden de bijpassende ‘pain relievers’, ‘gain 

creators’ en ‘Producten en Diensten’ vanuit TROEF beschreven. 

  

Klantsegment Jobs to be done Pains Gains 

Bewoners van 

een nieuwbouw 

woning 

ontwikkeld met 

TROEF als dienst 

» Zorgeloos wonen in het 

nieuwe huis met betrekking tot 

energie 

» Kennismaken met de 

energietechniek in hun woning 

» Minder afhankelijkheid 

externe energieleveranciers 

» Verbinden in de nieuwe buurt 

In specifieke gevallen: 

» Deelnemen in VVE &  VVE 

bijdrage betalen 

» Niet weten hoe met de nieuwe 

energietechniek om te gaan om 

het systeem optimaal (in comfort 

en kosten) te gebruiken 

» Afbouw van de 

salderingsregeling 

» Niet kunnen plaatsen van 

zonnepanelen en/of terugleveren 

van zonne-energie 

 

» Een lage VVE bijdrage 

» Een daadwerkelijk 

toekomstbestendige woning – 

zonder grote benodigde 

investeringen op korte termijn 

» Een gezamenlijk doel in de 

buurt om de buurt te verbinden 

Tabel 5. Overzicht ‘jobs to be done’, ‘pains’ en ‘gains’ van bewoners van een nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF als 

dienst 

 

Klantsegment Waardepropositie (waarom) Waardepropositie (hoe) 

Producten en diensten Pain relievers Gain creators 

Bewoners van 

een nieuwbouw 

woning 

ontwikkeld met 

TROEF als dienst 

TROEF als Lokale 

energieregisseur in de buurt 

voor een zorgeloze start én 

verblijf in de nieuwe woning en 

in de buurt op het gebied van 

energie.  

» TROEF verzorgt middels het 

TROEF Buurtenergie dashboard 

inzicht in de energieprestaties 

van de woning, onder andere 

door realtime het verbruik en de 

opwek visueel te maken. Dit 

draagt bij aan een betere begrip 

van hoe het energiesysteem in 

huis werkt. Ook kan beter inzicht 

in het energieverbruik leiden tot 

» In gestapelde bouw kan 

TROEF de VVE/service kosten 

verlagen door het plaatsen van 

een collectieve batterij 

» Met de dienstverlening van 

TROEF staat de bewoner met 

één been in het toekomstige 

energiesysteem. Het 

veranderende regulatorische 

kader kan TROEF alleen maar 

meer faciliceren, in plaats van 
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beter inzicht hoe een bewoner 

energie kan besparen.  

» TROEF geeft tips en inzicht hoe 

zelfconsumptie verhoogd kan 

worden door flexibel verbruik te 

verschuiven naar wanneer de zon 

schijnt.  

» TROEF verzorgt slimme sturing 

om zelfconsumptie te verhogen. 

» Indien teruglevering een 

obstakel is, heeft TROEF een 

aantal aanvullende diensten die 

per situatie de beste oplossing 

kunnen bieden, door 

zelfconsumptie te verhogen, door 

dynamische beperking van 

teruglevering (i.p.v. statisch) 

en/of door het organiseren van 

een (buurt)batterij. 

dat veranderende regulering 

nadelig uitvalt voor een 

bewoner.  

» Met het TROEF 

Buurtenergiespel kunnen 

bewoners gezamenlijk het CO2-

doel stellen en het resultaat 

zien van hun gezamenlijke 

inspanningen.  

Tabel 6. Overzicht van de ‘pain relievers’, ‘gain creators’, en Producten en Diensten van TROEF voor bewoners van een 

nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF als dienst 
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3. De business modellen per TROEF dienst   
In dit hoofdstuk wordt voor de klantsegmenten en bijbehorende waardeproposities het business 

model beschreven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de onderdelen van Business Model Canvas, 

tevens ontwikkeld door Alexander Osterwalder. Waar het Waardepropositie model inzicht geeft in 

waarom TROEF waarde toevoegt voor de klant en hoe TROEF dit voor verschillende klantsegmenten 

doet, beschrijft het Business Model Canvas wat TROEF doet en nodig heeft om waardevol voor de 

klantsegment te zijn.  

 

De diensten die worden beschreven zijn TROEF als Energiepartner en TROEF als Lokale 

Energieregisseur.  

 

TROEF als Energiepartner is de segment specifieke propositie die relateert aan Blauwdruk ‘IoE ready’ 

uit deelresultaat 3.1. Deze dienst richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van een slim 

energiesysteem in een gebied ten behoeve van een nieuwe gebiedsontwikkeling. De aanbieding van 

TROEF bestaat uit een aanbieding voor het realiseren van de benodigde (aanvullende) stuurbare 

assets en de dienst TROEF als Lokale Energieregisseur met de opdracht om energie in het gebied zo te 

sturen dat het gebied binnen de toegewezen transportcapaciteit blijft. Deze opdracht raakt het meest 

aan Lokale Energie Gemeenschap (LEC) uit deelresultaat 3.1. 

TROEF als Lokale Energieregisseur is de segment specifieke propositie die relateert aan Internet-of-

Energy Provider aangevuld met kansen voor Lokale Energie Gemeenschap (LEC) uit deelresultaat 3.1. 

De dienst richt zich op lokale energieoptimalisatie voor bewoners en/of lokale 

energiegemeenschappen om middels het TROEF platform voor de gebruiker waarde te realiseren, 

zijnde euro, kWh reductie of CO2-reductie. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de klant kan 

TROEF als Lokale Energieregisseur energiesturing toepassen en/of prioriteit geven. 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk zichtbaar is 

geworden kan dezelfde dienst van TROEF 

een andere waarde vervullen voor een 

specifiek klantsegment. Om deze reden 

wordt per dienst de kant van de klant van 

het Business Model Canvas beschrijven. Dit 

gaat om de onderdelen Klantsegment, 

waardepropositie, klantrelatie, klantkanaal 

en inkomsten. Vervolgens wordt per dienst 

de kant van de aanbieder in het Business 

Model Canvas beschreven. Dit zijn de 

onderdelen kernactiviteiten, kernmiddelen, 

strategische partners en de kostenstructuur.  

 

In bijlagen F & G zijn de volledige canvassen per klantsegment uitgewerkt. 

Figuur 3. Het Business Model Canvas met hierin aangegeven 
welk deel gericht is op de klant en welk deel gericht is op de 
aanbieder.  
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3.1. TROEF als Energiepartner: Projectontwikkelaar 

3.1.1. Klantsegment 

Voor deze propositie richt TROEF zich op de projectontwikkelaar van residentiële nieuwbouwgebieden 

waar een beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet geldt. 

 

3.1.2. Waardepropositie 

TROEF als Energiepartner in de ontwikkelfase stelt de projectontwikkelaar in staat om te kúnnen 

realiseren in gebieden met beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. In deze gebieden is een slim 

energiesysteem in het gebied randvoorwaardelijk voor de gebiedsontwikkeling.  

 

3.1.3. Klantrelatie 

De klantrelatie tussen TROEF en de projectontwikkelaar is gebaseerd op persoonlijke interactie. TROEF 

als Energiepartner biedt maatwerk per project en dit vereist wederzijds vertrouwen.  

 

3.1.4. Klantkanaal 

Het eerste klantkanaal richting de projectontwikkelaar is via persoonlijke netwerken, met een TROEF 

website als middel om meer informatie over wat TROEF biedt voor de klanten van de 

projectontwikkelaar te communiceren. Bij realisatie van nieuwbouwontwikkelingen gebaseerd op 

TROEF ontstaat er ook (lokale) media-aandacht en casestudies om de bouw- en vastgoedsector breder 

kennis te laten maken met de mogelijkheden van TROEF. 

 

3.1.5. Wat betaalt de klant? 

De prijs voor de klant is waardegedreven. De ambitie is om per project een vaste prijs aan te bieden 

waarbinnen het slimme energiesysteem voor de projectontwikkelaar wordt ontwikkeld.  

 

3.2. TROEF als Energiepartner: De kant van het BMC van de aanbieder 

3.2.1. Kernmiddelen 

De belangrijkste middelen om TROEF als Energiepartner aan te kunnen bieden zijn de 
energieconsultants en alle partners uit TROEF consortium – het intellectuele eigendom van TROEF en 
de mensen erachter. 
De energieconsultants zijn verantwoordelijk voor het opleveren van het eindresultaat, het contact met 
de klant en de relatie met de netbeheerders. De partners uit het TROEF consortium zijn vanuit hun 
eigen expertise en dienst betrokken bij het ontwikkelen van het slimme energieconcept. Verder is het 
kunnen simuleren van het slimme energiesysteem en het testen van de robuustheid hiervan een 
belangrijk middel voor deze propositie.  
 

3.2.2. Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten kernmerken zich door het probleemoplossende vermogen. Activiteiten om een 

slim energiesysteem te ontwikkelen bestaan uit: 
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• Technische haalbaarheid: wat zijn de mogelijkheden op het net, wat is het verwachte de 

energieprofiel van het te ontwikkelen gebied, welke slimme assets zijn standaard onderdeel 

van het gebied (warmtepompen, laadpalen / plein, PV panelen) en welke assets hebben we 

aanvullend nodig om het energieprofiel zo te kunnen sturen dat het past binnen de 

mogelijkheden van het net? Wat zijn de middelen om in onvoorziene scenario’s toch in te 

kunnen grijpen om de transportcapaciteit niet te overschrijden? Het simuleren van 

verschillende scenario’s in een TROEF simulatiemodel om de bestendigheid van de oplossing 

te kunnen toetsen en de oplossing te verbeteren. 

• Ruimtelijke haalbaarheid: welke ruimte bovengronds is er nodig om het slimme 

energiesysteem te ontwikkelen en hoe past dit in de plannen van de projectontwikkelaar? 

Welke aanpassingen zijn er eventueel nodig om het haalbaar te maken. Van wie is de grond 

waar de aanvullende assets terecht kunnen? Is het nodig om hier extra grond voor aan te 

schaffen vanuit de projectontwikkelaar? 

• Haalbaarheid met betrekking tot veiligheid: welke maatregelen dienen er genomen te worden 

om aan de veiligheidseisen te voldoen? Welke betrokkenheid van de Veiligheidsregio is 

passend bij de oplossing? Welke (rest)risico’s worden voorzien?  

• Financiële haalbaarheid: wat zijn de investeringen, kosten, baten vandaag de dag en wat zijn 

eventuele toekomstige baten? Hoe past dit in de totale business case van de 

projectontwikkelaar? Wie investeert wat in het slimme energiesysteem en hoe worden de 

baten verdeeld? 

• Juridische zaken: Welke overeenkomsten tussen welke partijen zijn benodigd om het slimme 

energiesysteem te realiseren? Wat zijn de implicaties / kansen voor de bewoners in het 

gebied in exploitatiefase? 

• Het eindresultaat: 

o De oplossing van het slimme energiesysteem: de bovenstaande componenten samen 

resulteren in de totale oplossing van het slimme energiesysteem 

o Een aanbieding van TROEF om het slimme energiesysteem te realiseren en TROEF als 

Lokale Energieregisseur in te zetten om de prestatie van de voorgestelde oplossing 

ook te kunnen garanderen. Onder de voorwaarde dat de projectontwikkelaar tijdig 

een verzoek tot transportcapaciteit bij de netbeheerder doet. 

 

3.2.3. Strategische partners 

Voor de dienstverlening van TROEF als Energiepartner spelen dezelfde strategische partners een rol 

als bij TROEF als Energieregisseur. Een deel van deze strategische partners zijn onderdeel van TROEF. 

Van deze strategische partners heeft TROEF bijvoorbeeld in de rol als Energiepartner informatie nodig, 

om het slimme energiesysteem lokaal zo goed mogelijk te ontwikkelen. Relevante strategische 

partners zijn de regionale netbeheerder in het gebied, een balansverantwoordelijke partij en een 

partij die op gebiedsniveau kan optimaliseren over alle stuurbare assets heen ten behoeve van het 

bewaken van de afgegeven maximale transportcapaciteit, eventueel aangevuld met een partij die op 

woningniveau kan optimaliseren ten behoeve van de bewoner. 
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3.2.4. Kostenstructuur 

De kostenstructuur bestaat enerzijds uit de ontwikkelkosten van het intellectuele eigendom van 

TROEF. Voor TROEF als Energiepartner is bijvoorbeeld een TROEF simulatiemodel om het slimme 

energiesysteem op robuustheid te testen van belang. Hoewel de exacte invulling van het model per 

project zal verschillen, zou de basis van het model standaard moeten zijn. Dit betekent dat de kosten 

voor de ontwikkeling van dit moment minder worden naarmate meer projecten gebruik maken van 

het model. Deze kosten typeren zich dus door economies of scale. Hiernaast bestaat de 

kostenstructuur uit vaste kosten zoals salarissen, werkplekken, laptops, juiste software etc.  

 

3.3. TROEF als Lokale Energieregisseur: Projectontwikkelaar 

3.3.1. Klantsegment 

Voor deze propositie richt TROEF zich op de projectontwikkelaar van residentiële nieuwbouwgebieden 

met een projectgrootte van minimaal 50 woningen/appartementen, in gemeentes met een actief 

duurzaamheidsbeleid of in gebieden waar schaarste van transportcapaciteit dreigt. In deze gebieden is 

de kans groter dat er beleid wordt ontwikkeld, ambities of zelfs eisen worden  gesteld aan oplossingen 

voor lokale energie uitwisseling of een toekomstgericht energieconcept. Voor een projectontwikkelaar 

die in deze gebieden nieuwe residentiële projecten wil initiëren, is het aantrekkelijk om TROEF als 

Lokale energieregisseur in de buurt mee te nemen als onderscheidend vermogen. De 

projectontwikkelaar kan ontwikkelen voor verkoop of om zelf de gerealiseerde woningen te 

exploiteren.  

 

3.3.2. Waardepropositie 

Het meenemen van TROEF als Lokale energieregisseur biedt de projectontwikkelaar onderscheidend 

vermogen bij nieuwe ontwikkelinitiatieven. Zie tabel 4. hoe TROEF deze waarde realiseert. 

 

3.3.3. Klantrelatie 

De klantrelatie tussen TROEF en de projectontwikkelaar is gebaseerd op persoonlijke interactie. De 

dienst van TROEF als Energieregisseur bestaat uit verschillende componenten (zie ook hoofdstuk 4) 

welke op basis van de behoefte van de klant gecombineerd kunnen worden om zo goed mogelijk aan 

de klantvraag te kunnen voldoen.   

 

3.3.4. Klantkanaal 

Het eerste klantkanaal richting de projectontwikkelaar is via persoonlijke professionele netwerken, 

met een TROEF website als middel om meer informatie over wat TROEF biedt voor de klanten van de 

projectontwikkelaar te communiceren. Bij realisatie van nieuwbouwontwikkelingen gebaseerd op 

TROEF ontstaat er ook (lokale) media-aandacht en casestudies om de bouw- en vastgoedsector breder 

kennis te laten maken met de mogelijkheden van TROEF. 

 

3.3.5. Wat betaalt de klant? 
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De fase waarin in de dienst in de tender wordt meegenomen wordt aangeboden op basis van 

consultative selling. Wanneer de tender is gewonnen biedt TROEF maatwerk voor de specifieke 

nieuwe ontwikkeling waar de projectontwikkelaar. Deze fase wordt aangeboden op basis van een 

consultancy fee. Vervolgens TROEF als Energieregisseur in exploitatiefase aangeboden aan de 

projectontwikkelaar. Deze kosten bestaan uit de benodigde hardware en software om de 

dienstverlening aan de bewoners aan te kunnen bieden.  

 

3.4. TROEF als Lokale Energieregisseur: Bewoners van een nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF 

als dienst 

3.4.1. Klantsegment 

Er zijn twee soorten klantsegmenten te onderscheiden: 

1. Bewoners van woningen waar TROEF als dienst is ingezet als gevolg van de dienst TROEF als 

Energiepartner. In dit geval is TROEF rand voorwaardelijk voor de totale ontwikkeling. De 

kosten voor de diensten worden (mogelijk deels) geabsorbeerd door de projectontwikkelaar. 

In dit geval kunnen de bewoners zowel particuliere woningeigenaren als huurders zijn.  

2. Bewoners van woningen waar TROEF als dienst is meegenomen, zodat de projectontwikkelaar 

zich hierdoor kon onderscheiden van andere projectontwikkelaars, die op dezelfde locatie een 

nieuwbouw initiatief wilden ondernemen. In dit geval zullen de kosten door worden gezet 

naar de woningeigenaar (zie ook 3.4.5.). Het is aannemelijk dat dit particuliere 

woningeigenaren zijn, omdat zij ook de waarde uit TROEF halen in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld beleggers.  

 

3.4.2. Waardepropositie 

TROEF verzorgt de bewoner een zorgeloze start in de nieuwe woning én in de buurt op het gebied van 

energie. Zie tabel 4. hoe TROEF deze waarde realiseert. 

 
3.4.3. Klantrelatie 

De klantrelatie tussen TROEF en de bewoner is in de basis geautomatiseerd, gericht op selfservice. Een 

klant wordt van alle middelen voorzien om zelfstandig met de TROEF dienstverlening aan de slag te 

gaan. De klant wordt wel persoonlijk contact geboden indien de klant vragen heeft of er is een storing 

waar TROEF mee aan de slag moet.  

 

3.4.4. Klantkanaal 

In verschillende fases van de klantreis worden er verschillende kanalen gebruikt. Zo is er een TROEF 

website voor bewoners waar alle informatie over de mogelijke dienstverlening op staat. Echter, gezien 

de TROEF dienstverlening ook maatwerk biedt per project, zal de exacte aanbieding gecommuniceerd 

worden via de projectontwikkelaar. Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van het b.HOME platform 

om alle bewonerskeuzes voor TROEF te faciliteren. Wanneer de bewoner zijn woning betrekt zal het 

TROEF energiedashboard in combinatie met mailings het primaire kanaal worden waarop TROEF 
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contact onderhoudt met de klant. De klantreis wordt in deelresultaat 7.3 uitgewerkt. In dit 

deelresultaat worden de finale klantkanalen beschreven worden. 

 

3.4.5. Wat betaalt de klant? 

Zolang de huidige context voor de residentiële markt geldt, wordt de dienstverlening van TROEF 

verrekend in de verkoopprijs van de woning. Wanneer bijvoorbeeld de salderingsregeling af is 

gebouwd, wordt het mogelijk om een deel van de kosten in de verkoopprijs mee te nemen en een 

deel als servicefee te hanteren.  

 

De klant betaalt op basis van costplus voor: 

• De benodigde hardware in de woning  

• Het installeren van de hardware in de woning 

• De dienstverlening van TROEF bestaande uit: connectiviteit en data-ontsluiting, TROEF 

platform connectie, dashboarding, privacy & security en in het geval van slimme sturing: 

energie optimalisatie 

 
3.5. TROEF als Lokale Energieregisseur: Lokale energiecoöperaties 

3.5.1. Klantsegment 

Voor deze propositie richt TROEF zich op lokale energiecoöperaties die hebben geïnvesteerd in 

gezamenlijke duurzame energieproductie. Wanneer lokale energiecoöperaties naast de zonnepanelen 

van hun leden, ook eigen energieproductie hebben, wordt het extra aantrekkelijk om middels track ’n 

trace inzicht te krijgen in de aantoonbaar CO2-vrije energie.  

 

3.5.2. Waardepropositie 

TROEF verzorgt lokale verduurzaming van de gebouwde omgeving door het mogelijk maken van het 

realiseren van gezamenlijke opwek en het aantoonbaar maken van de gerealiseerde CO2-reductie. Zie 

tabel 4. hoe TROEF deze waarde realiseert. 

 

3.5.3. Klantrelatie 

De klantrelatie tussen TROEF en de lokale energiecoöperatie is persoonlijk. Deze relatie is het meest 

intensief in de aanbiedings- en implementatiefase. Gedurende de acquisitie fase loopt het contact 

namelijk via koepels (zie klantkanalen) en gedurende de dienstverlening is er enkel contact wanneer er 

vragen of storingen zijn.  

 

3.5.4. Klantkanaal 

Zoals hierboven beschreven verschilt ook bij lokale energiecoöperaties de klantkanalen gedurende de 

klantreis. In de acquisitiefase richt TROEF zich op koepels – organisaties waar een groot aantal lokale 

energiecoöperaties aan verbonden zijn. Via de koepels willen de TROEF dienstverlening bij de lokale 

energiecoöperaties krijgen, er is dus sprake van een indirect klantkanaal. Ter ondersteuning is er een 

website waar meer informatie over TROEF voor de lokale energiecoöperaties beschikbaar is. Zodra 
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een lokale energiecoöperatie een aanbieding wil en dit leidt tot implementatie bij de leden van de 

lokale energiecoöperatie is er een direct kanaal met TROEF. Zodra de dienstverlening van TROEF bij 

een lokale energiecoöperatie live gaat, wordt het TROEF energiedashboard in combinatie met mailings 

het primaire kanaal waarop TROEF contact onderhoudt met de leden van de klant. De klantreis wordt 

in deelresultaat 7.3 uitgewerkt. In dit deelresultaat worden de finale klantkanalen beschreven. 

 

3.5.5. Wat betaalt de klant? 

De klant betaalt op costplus basis voor: 

• De benodigde hardware in de woning  

• Het installeren van de hardware in de woning 

• De dienstverlening van TROEF bestaande uit: connectiviteit en data-ontsluiting, TROEF 

platform connectie, dashboarding, privacy & security en in het geval van slimme sturing: 

energie optimalisatie 

 

Hoe de lokale energiecoöperatie de kosten van de dienstverlening doorrekent aan haar leden is aan 

de lokale energiecoöperatie zelf.  

 

3.6. TROEF als Lokale Energieregisseur: Netbeheerders 

3.6.1. Klantsegment 

Voor deze propositie richt TROEF zich op de landelijke netbeheerder en de regionale netbeheerders.  

 

3.6.2. Waardepropositie 

Met TROEF als Lokale Energieregisseur kunnen de netbeheerders flexibiliteit in de gebouwde 
omgeving ontsluiten als onderdeel om blijvend te zorgen voor non-discriminatoire toegang tot 
betrouwbare, betaalbare en duurzame energie en op doelmatige wijze zorgen voor een veilig en 
continu transport van energie, waaronder het aanleggen en onderhouden van de energienetten. Zie 
tabel 3. hoe TROEF deze waarde realiseert. De waarde van flexibiliteit valt uiteen in waarde ten 
behoeve van balancering respectievelijk congestie-management. Ook kan het bijdragen aan het 
plannen en dimensioneren van netverzwaringen. 
 

3.6.3. Klantrelatie 

De klantrelatie per klantsegment verschilt bij deze propositie. Voor balancering van het systeem is een 

stelsel van codes en regulering ingericht, waarbij de rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk 

zijn omschreven. Met name de balansverantwoordelijke partijen (BRP) en de landelijk netbeheerder 

(TenneT) spelen hierin een rol. TROEF kan hierin interacteren (1) via een eigen BRP-rol (2) of via een 

externe BRP. In dat laatste geval realiseert TROEF de technische benodigdheden om sturing mogelijk 

te maken, maar wordt het door een andere marktpartij (BRP) ingezet om balanceringsdiensten aan te 

bieden. Systeembalancering is voor de regionale netbeheerder niet aan de orde. 

 

Congestie was tot voor kort voorbehouden aan de landelijk netbeheerder (TenneT) maar 

congestieproblematiek speelt inmiddels ook op de lagere netniveau's (middenspanning- en 
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laagspanningsniveau). Flexibiliteitsdiensten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om congestie op 

te lossen. Regionale netbeheerders krijgen ook steeds meer mogelijkheden om van deze diensten 

gebruik te maken. De waarde van flexibiliteit voor congestiemanagement is echter zeer contextueel 

bepaald: die is niet overal gelijk en is van verschillende duur en timing. 

 

Het is voor TROEF dan ook van belang goed zicht te krijgen op waar flexibiliteit nodig is of nodig kan 

gaan worden om vervolgens deze waarde mee te kunnen nemen in een propositie. Deze informatie 

wordt gepubliceerd op voor iedereen toegankelijke websites (van Netbeheer Nederland of van de 

regionale netbeheerder zelf). Deze informatievoorziening zal de komende tijd blijven verbeteren, 

onder andere gestimuleerd door de codewijziging voor congestiemanagement (ACM, 2021). 

 

3.6.4. Klantkanaal 

Voor het aanbieden en afroepen van lokale flexibiliteit bestaat al het GOPACS platform. Mogelijk dat 

voor meer specifieke inzet van flexibiliteit in extra laag moet worden ingericht tussen de flex-

aanbieder en GOPACS, zoals bijvoorbeeld wordt benoemd door het GO-LES initiatief. 

 

3.6.5. Wat betaalt de klant? 

Flexibiliteit heeft zoals gezegd geen eenduidige waarde. Een eerste waarde-referentie voor een 

netbeheerder zal zijn welke verzwaringen er kunnen worden uitgesteld en wat daarmee aan 

afschrijving en rente wordt uitgespaard (het verzwaren-tenzij-principe). Anderzijds heeft de 

toezichthouder ACM aangegeven dat de maatschappelijke kosten en baten wellicht een betere 

referentie kunnen zijn. Uiteindelijk zal de netbeheerder altijd zoeken naar de zo kosteneffectieve 

oplossing van het transportprobleem. 

 
3.7. TROEF als Lokale Energieregisseur: De kant van het BMC van de aanbieder 

3.7.1. Kernmiddelen 

Om TROEF als Lokale Energieregisseur te kunnen aanbieden heeft TROEF inzicht nodig in de 
energiestromen en moet TROEF energie stromen kunnen sturen. De juiste monitoring hardware is 
hiervoor van belang. Om vervolgens de dienst van inzicht in energieprestaties en slimme 
energiesturing op woning- en buurtniveau te kunnen bieden, is software één van de kernmiddelen van 
TROEF. Hieronder wordt nader ingegaan op welke hardware en software belangrijk zijn voor TROEF. 
 
TROEF Hardware 
De hardware voor monitoring bestaat minimaal uit: 

• Gateway 

• Router 

• Internetverbinding (vast of 4G) 

• Uitlezen van de p1 poort van de slimme meter 

• Uitlezen van de omvormer 
Op basis van deze monitoringsset kan TROEF de bewoner inzicht geven in zijn actuele energieverbruik, 
opwek en zelfconsumptie. Op basis van deze gegevens kan er nog niet slim worden gestuurd.  
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Om de bewoner actueel inzicht te geven in het energieverbruik van verschillende functies in de 
woning, zoals verbruik van warm water, verwarming of ander huishoudelijke apparaten zijn er meet 
meters nodig. Deze data is tevens nodig om energieprofielen te kunnen maken om energie slim mee 
te kunnen sturen voor de bewoners, zonder dat de bewoner comfortverlies ervaart. 
 
Om een volledige dienstverlening aan de klant te kunnen bieden bestaat de hardware voor monitoring 
uit: 

• Gateway 

• Router 

• Internetverbinding (vast of 4G) 

• kWh meter warmtepomp 

• GJ-meter warmtepomp 

• M3-meter warmtepomp 

• kWh meter ventilatie 

• kWh meter omvormer / uitlezen van 
de omvormer 

• Verbinding met thermostaat 

• Uitlezen van de p1 poort van de 
slimme meter 

 
Software 
Gedurende de klantreis van TROEF wordt het b.HOME platform ingezet om de bewoner zo goed 
mogelijk te faciliteren en de installatie van verschillende TROEF componenten zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Hiernaast is het gedurende de klantreis van belang om goede en veilige communicatie 
met bewoners te hebben. Een passend CRM systeem is hiervoor randvoorwaardelijk.  
 
Wanneer TROEF als dienst wordt aangenomen ondersteunt software de functies zoals in Figuur 4. is 
weergeven.  
 

 
Figuur 4. Software kernmiddelen van TROEF als Energieregisseur 

 

3.7.2. Kernactiviteiten 
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De kernactiviteiten van TROEF richten zich op het acquireren van nieuwe bewoners en buurten om 

aan te sluiten aan het TROEF platform middels de propositie van TROEF als Lokale Energieregisseur, 

het plug-and-play aansluiten van bewoners en buurten, het door ontwikkelen en beheren van het 

TROEF platform, het borgen van privacy & security, en het managen van de verschillende interfaces 

van en naar het TROEF platform.   

 

3.7.3. Strategische partners 

De relevante strategische partners bevinden zich voor het belangrijkste deel binnen het TROEF 

consortium of zijn ondersteunen het TROEF consortium reeds. Voor de compleetheid hierbij de 

belangrijke strategische partners voor TROEF als Lokale Energieregisseur: de regionale netbeheerder 

in het gebied, balansverantwoordelijke partij(en), leverancier van de benodigde monitoringsoplossing, 

een partij die op woningniveau kan optimaliseren ten behoeve van de bewoner, een partij die op 

gebiedsniveau kan optimaliseren en een partij die zorgt voor optimale schaalbare data uitwisseling in 

een beveiligde omgeving.  

 

3.7.4. Kostenstructuur 

De kostenstructuur van TROEF als Lokale Energieregisseur is opgebouwd uit variabele kosten, vaste 

kosten en kosten met economies of scale. De variabele kosten bestaan uit de investeringen in 

hardware, voor elke aangesloten woning dienen er opnieuw investeringen in hardware gedaan 

worden. De prijs van deze variabele kosten kan lager worden door economies of scale, maar de aard 

van deze kosten blijven variabel. Hiernaast zijn er kosten met betrekking tot acquisitie. Vaste kosten 

zijn salarissen, werkplekken, laptops, juiste software etc. De kosten voor het TROEF platform (zie alle 

functies uit Figuur 2) typeren zich door economies of scale; hoe meer gebruikers het TROEF platform 

gebruiken, hoe goedkoper het platform per gebruiker wordt. 

 

3.7.5. Waarde uitwisseling 
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Figuur 5 : Overzicht van de waardeuitwisseling van de verschillende klantsegmenten met TROEF en 

klantsegmenten onderling 

 

4. TROEF Buurtenergie: geselecteerde usecases  
Vanuit deelresultaat 3.1. is een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke usecases die relevant zijn 

voor TROEF. In dit hoofdstuk worden de usecases kort beschreven die de meeste waarde hebben voor 

de proposities TROEF als Energiepartner en TROEF als Lokale Energieregisseur.  
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4.1. Usecases relevant voor TROEF als Energiepartner 

De belofte van TROEF als Energiepartner is dat de projectontwikkelaar in staat wordt gesteld om te 
kúnnen ontwikkelen in gebieden met beperkte transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Deze 
belofte wordt ingelost door TROEF als Energieregisseur conform het ontwerp van TROEF als 
Energiepartner te realiseren.  
 
De meest relevante usecase voor TROEF als Energiepartner wordt hiermee het kunnen ontwerpen, 
simuleren en testen van een slim energiesysteem op gebiedsniveau – en de implicaties op 
woningniveau – ten behoeve van de gecontracteerde transportcapaciteit op de aansluiting van het 
gebied.    
 
4.2. Usecases relevant voor TROEF als Energieregisseur 

In hoofdstuk 2 zijn per klantsegment in tabel 3 en tabel 5 ‘Pain relievers’ en ‘Gain creators’ 

geformuleerd. In tabel 7 wordt de verbinding gelegd tussen een aantal van deze ‘Pain relievers’ en 

‘Gain creators’ en de TROEF usecases2 die hieraan relateren.  

 

‘Pain reliever’ of ‘Gain creator’ Usecasenummer en beschrijving 

» TROEF verzorgt middels het TROEF Buurtenergie 

dashboard inzicht in de energieprestaties van de 

woning, onder andere door realtime het verbruik en 

de opwek visueel te maken. 

UC2 – Community dashboard 

Inzichtelijk maken van TROEF KPI's voor een 

gemeenschap. Dit is een ander dashboard dan de 

dashboards op gebouw niveau, maar deze kunnen 

wel worden gecombineerd. Zo kan je zien hoe jij 

presteert ten opzichte van de community 

(benchmark) en hoe de community presteert t.o.v. 

andere communities.  

» TROEF zorgt ervoor dat bewoners waarde uit hun 
zonne-energie blijven halen door zelfconsumptie te 
verhogen middels slimme sturing van apparaten. 

UC3 – Zelfconsumptie 

Maximale waarde uit eigen zonnepanelen halen door 

slimme sturing 

» TROEF zorgt ervoor dat bewoners waarde uit hun 

zonne-energie blijven halen door het organiseren 

van een (buurt)batterij 

UC9 – Toevoegen van flexbron 

Maximaliseren van zelfconsumptie in de woning of in 

de buurt 

» TROEF verzorgt middels het TROEF Buurtenergie 

dashboard voor beter inzicht in het energieverbruik 

wat kan leiden tot beter inzicht hoe een bewoner 

energie kan besparen. 

UC13 – Minimaliseren van energiekosten met inzicht 

en slimme sturing  

UC48 – Gaming  

Proactieve coaching van gebruikers op basis van real-

time inzicht 

» TROEF zorgt ervoor dat laadinfrastructuur 

gerealiseerd kan worden door het koppelen aan 

batterijsystemen en slimme sturing 

UC19  - Slim laden  

Het dynamisch, op basis van energie- en 

verbruiksprofielen van het gebouw en/of het gebied 

en het voertuig, verdelen van laadcapaciteit en 

 
2 Zie Usecase overzicht van Resultaat 3 (heeft deze lijst een formele status waar naar verwezen kan worden?) 
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energie, zodat de capaciteit van de netaansluiting 

kan worden verlaagd (of de verhoging kan worden 

beperkt) en capaciteitsproblemen op het 

elektriciteitsnet kunnen worden voorkomen. 

» In gestapelde bouw kan TROEF de VVE/service 

kosten verlagen door het plaatsen van een 

collectieve batterij, dit kan resulteren in een lagere 

VVE/service rekening. 

UC 34 – Batterij flexibiliteit lift 

Piekvermogen liften reduceren icm duurzaam 

verticaal transport (icm PV) 

 

» TROEF geeft tips en inzicht hoe zelfconsumptie 

verhoogd kan worden door flexibel verbruik te 

verschuiven naar wanneer de zon schijnt. 

UC42 – Laagdrempelige coaching 

Coaching van gedrag i.r.t. voorspelling profiel en 

betrokkenheid van gebouwgebruikers 

» TROEF zorgt middels track-and-trace en 

dashboarding voor aantoonbare groene energie 

opwek en verbruik binnen de energiegemeenschap 

en daarbuiten 

UC61 – Aantoonbaarheid 

Groene energie certificaten op de blockchain bieden 

eindgebruikers een manier om bewijs in te zien van 

gebruik van groene energie. Het is een 'guarantee of 

origin' voor de gebruiker. 

» TROEF zorgt voor een betrouwbaar energiesysteem 
met een zo klein mogelijk benodigde 
transportcapaciteit op het laag- en 
middenspanningsnet 

UCX – Reductie van de (piek)capaciteit in het gebied   

 

» TROEF zorgt ervoor dat er (lokale) 

flexibiliteitspotentie kan worden benut voor het 

(doelmatig) uitvoeren van de eigen wettelijke taken 

zoals: 

· Netverzwaring kunnen uitstellen / (deels) 

voorkomen. Dit kan kostenbesparingen opleveren. 

· Klanten tijdig in transportcapaciteit voorzien 

· De balans van het systeem handhaven 

UC66 – Congestiemanagement 

UC67 – Reductie lokale onbalans 

UCX – Reductie van de (piek)capaciteit in het gebied   

 

» TROEF zorgt ervoor dat bewoners waarde uit hun 

zonne-energie blijven halen door dynamische 

beperking van teruglevering (i.p.v. statisch) 

UCX 

Tabel 7. Verbinden van ‘Pain relievers’ en ‘Gain creators’ met specifieke TROEF usecases 

 
Vanuit het TROEF programma is er een ontwikkelroadmap opgesteld om de usecases te kunnen 
prioriteren. In Figuur 6 is de roadmap weergeven.  
Op basis van deze roadmap zijn de volgende usecases geselecteerd uit tabel 6 om vanuit Resultaat 7 
mee te beginnen: 

• UC2 – Community dashboard (Inzicht) 

• UC13 – Minimaliseren van energiekosten met inzicht en slimme sturing (Smart Services) 

• UC 34 – Batterij flexibiliteit lift (Plug & Play) 

• UC42 – Laagdrempelige coaching (Inzicht) 
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Figuur 6. TROEF ontwikkelroadmap 
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V. Nawoord 
Deelresultaat 7.1 zet het kader neer voor de eerstvolgende stappen om tot nieuwe energieproposities 
in de residentiële markt te komen om woningen te verbinden in lokale energiegemeenschappen. De 
context van de residentiële energiemarkt is in verandering en hiermee zal TROEF steeds meer waarde 
kunnen toevoegen aan steeds meer klantsegmenten. Bovendien zullen de waardeproposities zoals in 
7.1 beschreven worden getoetst en nader worden ontwikkeld om zo steeds dichter bij de klantwaarde 
te komen.  
 
Naast TROEF als Energiepartner en TROEF als Lokale Energieregisseur is er bijvoorbeeld ook een kans 
voor TROEF als Lokale Energiehandelaar – de dienst die het mogelijk maakt voor lokale 
energiegemeenschappen om energie onderling met elkaar te verhandelen, met andere 
energiegemeenschappen te verhandelen en met de traditionele markt te verhandelen. Een 
perspectief dat naadloos past in de TROEF ontwikkelroadmap. De uitwerking van TROEF als 
Energiehandelaar zal naar verwachting in de loop van 2022 als bijlage worden toegevoegd aan dit 
deelresultaat.  
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Relevant bijlages 
 

A. Value Proposition Canvas Projectontwikkelaar - TROEF als Energiepartner  
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B. Value Proposition Canvas Projectontwikkelaar - TROEF als Lokale Energieregisseur  
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C. Value Proposition Canvas Bewoners van een nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF als dienst - TROEF als Lokale Energieregisseur  
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D. Value Proposition Canvas Lokale energiecoöperaties - TROEF als Lokale Energieregisseur  
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E. Value Proposition Canvas Netbeheerders  - TROEF als Lokale Energieregisseur  
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F. Business Model Canvas TROEF als Energiepartner  
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G. Business Model Canvas TROEF als Lokale Energieregisseur 

 


	I. Samenvatting project
	II. Doel & beschrijving van deelresultaat
	IV. Deelresultaat 7.1
	1. Samenvatting Resultaat 3.1: Waardemodel
	2. TROEF waardemodel voor het segment Residentieel
	2.1. De context van de residentiële markt
	2.2. Wensen en behoeftes van de eerste residentiële klantsegmenten van TROEF
	2.3. De waardepropositie van TROEF voor de eerste TROEF klantsegmenten

	3. De business modellen per TROEF dienst
	3.1. TROEF als Energiepartner: Projectontwikkelaar
	3.2. TROEF als Energiepartner: De kant van het BMC van de aanbieder
	3.3. TROEF als Lokale Energieregisseur: Projectontwikkelaar
	3.4. TROEF als Lokale Energieregisseur: Bewoners van een nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF als dienst
	3.5. TROEF als Lokale Energieregisseur: Lokale energiecoöperaties
	3.6. TROEF als Lokale Energieregisseur: Netbeheerders
	3.7. TROEF als Lokale Energieregisseur: De kant van het BMC van de aanbieder

	4. TROEF Buurtenergie: geselecteerde usecases
	4.1. Usecases relevant voor TROEF als Energiepartner
	4.2. Usecases relevant voor TROEF als Energieregisseur

	V. Nawoord
	Bronvermeldingen
	Relevant bijlages
	A. Value Proposition Canvas Projectontwikkelaar - TROEF als Energiepartner
	B. Value Proposition Canvas Projectontwikkelaar - TROEF als Lokale Energieregisseur
	C. Value Proposition Canvas Bewoners van een nieuwbouw woning ontwikkeld met TROEF als dienst - TROEF als Lokale Energieregisseur
	D. Value Proposition Canvas Lokale energiecoöperaties - TROEF als Lokale Energieregisseur
	E. Value Proposition Canvas Netbeheerders  - TROEF als Lokale Energieregisseur
	G. Business Model Canvas TROEF als Lokale Energieregisseur


