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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.   

  
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 usecases ontwikkeld die direct leiden tot waarde. Daarbij wordt waar 
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande oplossingen.   
 
Kerndoelen:  
A) Nieuwe dienstverlening voor de diverse klantgroepen 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%.   
7. Klantbeleving rapportcijfer 8.  
  



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 9 – Segment specifiek waardemodel elektrische mobiliteit – versie 0.9  PAGINANUMMER 6 

II. Doel & beschrijving van deel resultaat 
 
Het doel van dit deelresultaat is om inzicht te geven in de business modellen en de daarbij behorende waarde 
modellen voor elektrische mobiliteit binnen TROEF. De blauwdruk uit resultaat 3.1 is het uitgangspunt van dit 
resultaat. De uitkomst is een businessplan per propositie voor het faciliteren van elektrische (deel)mobiliteit in de 
lokale energiegemeenschap. Dit businessplan omvat een waarde model, een business model canvas, business case 
beschrijving en replicatiestrategie. 
 
In hoofdstuk 1 wordt een korte samenvatting gegeven van resultaat 3.1 en de proposities die binnen dit resultaat 
zijn gedefinieerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 de vertaling gemaakt van deze algemene blauwdruk naar de 
specifieke blauwdruk van elektrische mobiliteit en worden er drie proposities gedefinieerd. Deze proposities 
worden in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 verder uitgewerkt door dieper in te gaan op de waarde modellen en de 
business modellen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Value Proposition Canvas (VPC) en het Business Model 
Canvas (BMC). Vervolgens worden in hoofdstuk 5 per propositie de specifieke usecases bepaald, welke 
gezamenlijk het ‘Minimal Viable Product’ (MVP) van elke propositie vormen. In het laatste hoofdstuk wordt een 
doorkijk gegeven naar de replicatiestrategie van de proposities.  
 

III. Relevante onderzoeksvragen 
 
De volgende onderzoeksvragen worden in dit deelresultaat beantwoord: 

1. Met welke proposities kunnen klanten gefaciliteerd worden in het nieuwe energie-ecosysteem? 
2. Hoe kan het nieuwe ecosysteem grootschalig gerepliceerd worden bij nieuwe energiegemeenschappen?  

 
Ad 1  Met welke proposities kunnen klanten gefaciliteerd worden in het nieuwe energie-ecosysteem? 
Binnen deelresultaat 9.1 zijn er in eerste instantie drie proposities gedefinieerd waarmee klanten gefecaliciteerd 
kunnen worden in het nieuwe energie-ecosysteem. De propositie ‘dynamic smart charging’ focust zich op het 
reduceren van piekbelastingen veroorzaakt door elektrische mobiliteit, waardoor meer laadsessies kunnen 
plaatsvinden binnen dezelfde aansluitwaarde van het gebouw. De propositie ‘EPEX Smart Charing’ maakt het 
mogelijk om elektrische voertuigen op te laden met (zo goedkoop mogelijk) ingekochte energie op de EPEX day 
ahead/intraday markt. Tenslotte maakt de propositie ‘Laden op zon & wind’ het mogelijk om elektrische 
voertuigen op te laden met stroom dat (aantoonbaar) lokaal en duurzaam is opgewekt (achter dezelfde 
aansluiting). 
 
Ad 2 Hoe kan het nieuwe ecosysteem grootschalig gerepliceerd worden bij nieuwe energiegemeenschappen 
De proposities zullen in eerste instantie worden ontwikkeld en getest in een living lab. Dit kan het hoofdkantoor 
van BAM in Bunnik zijn, of een concrete lead waarin de ruimte is om de proposities te testen en aan te scherpen 
(bijvoorbeeld bij een partner of een bekende klant). In deze testfase worden de proposities gevalideerd en verder 
aangescherpt. Vanuit deze living labs zullen de proposities verder gecommercialiseerd worden door de 
commerciële partijen binnen TROEF (waaronder BAM, OrangeNXT, KPN en Tymlez). Hierbij zullen ook LOS-
partners worden betrokken.  
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IV. Deel resultaat 
 

1. Samenvatting R3.1 
 
Deelresultaat 9.1 bouwt voort op Deelresultaat 3.1. Dit deelresultaat beschrijft de 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 deelresultaat 
3.1 is beschreven.  
 

1.1 Stakeholders en klanten 
TROEF kent de volgende klantsegmenten, met daarin de volgende klantgroepen:  

• individuele eindgebruikers  
i.e. residentieel (eigenaren & gebruikers), utiliteit 
(eigenaren, beheerders en gebruikers), EV-rijders en 
vlootbeheerders 

• Collectieve gemeenschappen 
i.e. energiecoöperaties, deelmobiliteitsdiensten, VvE 

• 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 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 duurzaamheid transitie 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: 

➢ 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 proposities 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 gebouw. 

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 gebouw zijn, maar dit kan ook een verzameling van 

objecten zijn). 

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

tot het realiseren van energiebesparingen, mogelijke vergoedingen voor voorkomen van congestie en andere 

systeemdiensten, programma’s voor verdere vergroening van vastgoed/woningen, sancties voor 

energieprestaties vastgoed, afnemende kosten voor energie-infrastructuur (zonnepanelen, batterijen, 

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. Propositiebeschrijving 
 
In dit hoofdstuk worden de proposities van TROEF, zoals beschreven in deelresultaat 3.1, vertaald naar specifieke 
proposities die geleverd kunnen worden door TROEF op het gebied van elektrische mobiliteit. Als eerst wordt 
gekeken naar de context van de elektrische (deel)mobiliteitsmarkt, waarna de specifieke proposities worden 
beschreven. Deze proposities worden in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.  
 

2.1 Context elektrische (deel)mobiliteit markt 
Om de context van de elektrische (deel)mobiliteit markt goed te schetsen is het noodzakelijk om te kijken naar:  
 

1. Wet- en regelgeving 
2. Functies en rollen binnen de markt 
3. Marktontwikkelingen 
4. Klantsegmenten 

 

2.1.1 Huidige en toekomstige wet- en regelgeving 
Afbouw salderingsregeling 
De huidige salderingsregeling maakt het mogelijk voor personen of bedrijven die duurzame energie opwekken 
(bijvoorbeeld middels zonnepanelen) hun opgewekte energie volledig te salderen met hun energieverbruik. In de 
praktijk betekent dit dat de opgewekte energie verkocht kan worden tegen hetzelfde tarief als dat de energie 
ingekocht wordt. Hierbij geldt wel dat er een limiet is aan het salderen, namelijk tot aan het eigen energieverbruik. 
Voor de energie die terug geleverd wordt boven het eigen energieverbruik ontvangt de opwekker een vergoeding 
(momenteel circa €0,09 per kWh). Hoogstwaarschijnlijk wordt in de nabije toekomst (vanaf 2023 of 2024) de 
salderingslimiet jaarlijks verlaagd tot een maximum percentage van het eigen energieverbruik, tot het in 2031 0% 
zal zijn (Rijksoverheid, 2019). Door de salderingsregeling af te bouwen, wil de overheid het lokaal gebruik van 
duurzaam opgewekte energie stimuleren. Hierdoor wordt het in de toekomst dus nog belangrijk om energie 
(lokaal) te consumeren wanneer het beschikbaar is of de energie (tijdelijk) op te slaan. Tevens wordt het financieel 
aantrekkelijker om energie lokaal te consumeren. Laadinfrastructuur kan hierbij een goede afnemer zijn van 
energie die lokaal en duurzaam is opgewekt en zal daarom naar verwachting een steeds belangrijke rol gaan spelen 
in de buurt van duurzame energie opwekinstallaties. 
 
Transportafhankelijke netbeheerderstarieven  
De gezamenlijke netbeheerders in Nederland zijn op dit moment mogelijkheden aan het verkennen om in het 
transportafhankelijke tarief van kleinverbruikers ook het daadwerkelijk capaciteitsgebruik 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 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). In de toekomst zullen naar verwachting dus ook meer kleinverbruikers deze 
financiële prikkels gaan benutten, bijvoorbeeld door hun afname en/of invoeding aan te passen door (slim) gebruik 
te maken van elektrische mobiliteit dat gekoppeld is aan het gebouw.  

Verduurzaming wagenpark 
Vanuit het in 2019 gesloten Klimaatakkoord wordt momenteel nieuwe regelgeving voorbereid, waarmee bedrijven 
met meer dan 100 medewerkers moeten gaan vastleggen hoe werknemers reizen en hoeveel CO2-uitstoot dit 
veroorzaakt. In de eerste jaren is het de bedoeling dat dit alleen gemeten wordt, vanaf 2026 is het de bedoeling 
dat dit gekoppeld wordt aan concrete normen. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer reizen met het openbaar 
vervoer, fiets of elektrisch vervoer (FD, 2022). Voor TROEF zal dit een positief effect hebben indien de adoptie van 
elektrisch vervoer binnen bedrijven snel stijgt en de waarde van de TROEF-proposities verder gemaximaliseerd 
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kan worden door slim gebruik te maken van de energie die lokaal opgewekt en geconsumeerd wordt.  
 

2.1.2 Actoren binnen de markt 
De huidige elektrische (deel)mobiliteit markt bestaat uit een samenspel van meerdere functies, die vaak allen door 
een andere actor worden vervuld. De belangrijkste actoren zijn: 
 
EV-gebruiker 
De gebruiker van een elektrisch (deel)voertuig. Deze berijder kan tevens de eigenaar van het voertuig zijn, maar 
dit is niet noodzakelijk. De berijder is degene die het accupakket in de auto direct aanspreekt (door op te laden 
dan wel te ontladen). 
 
EV-eigenaar 
De eigenaar van een elektrisch (deel)voertuig. Dit kan een lease maatschappij, particuliere eigenaar of 
deelmobiliteitsaanbieder zijn. De eigenaar is beslissingsbevoegd en kan tevens de berijders van het voertuig zijn, 
maar dit is niet noodzakelijk. 
 
Laadpunt eigenaar  
De eigenaar/verantwoordelijke partij  van de locatie waar het laadpunt zich bevindt is eind verantwoordelijk voor 
de laaddienst die aan de EV-rijder wordt aangeboden en bepaalt uiteindelijk of en tegen welke prijs en op welk 
moment geladen kan worden. Dit kan de CPO zijn, maar bijvoorbeeld ook een gebouw- of grondeigenaar. 
 
Charge Point Operator (CPO) 
De CPO is verantwoordelijk voor het beheren en opereren van een laadpunt. Dit kan worden gesplitst in een 
administratief deel (facturering, data uitwisseling, etc.) en een technisch deel (storing & onderhoud), maar over 
het algemeen vallen deze delen gezamenlijk onder de verantwoordelijkheid van één CPO. 
 
Smart Charging Service Provider (SCSP) 
De SCPS is een relatief nieuwe actor binnen de markt, welke ontstaan is door de behoefte om slim(mer) om te 
gaan met laadinfrastructuur en het laadproces te kunnen sturen. De SCSP staat is de verbindende factor tussen 
de laadinfrastructuur, het gebouw, de netbeheerder en de energiemarkt. De SCSP kan door een CPO worden 
vervuld, maar ook door bijvoorbeeld software- of platformleveranciers en -ontwikkelaars.  
 
eMobility Service Provider (eMSP) 
De eMSP is verantwoordelijk voor het bieden van de service richting de EV-rijder of -eigenaar van het voertuig. 
Hieronder valt de afrekening en het bieden van inzicht in de laadsessies (duur, aantal kWh, kosten). Deze service 
kan ook door een CPO worden aangeboden. 
 
Transmission System Operator (TSO) 
De TSO is verantwoordelijk voor (stabiel) transport van elektriciteit (hoogspanning >110kV) in een bepaald 
geografisch gebied. Een belangrijk onderdeel daarvan is het handhaven van de systeembalans 
(frequentiehandhaving), waarvoor marktpartijen diensten aan de TSO aan kunnen bieden. Binnen Nederland is dit 
(alleen) TenneT. 
 
Distribution System Operator (DSO) 
De DSO is verantwoordelijk voor (stabiel) transport van elektriciteit (laag- en middenspanning) in een bepaald 
geografisch gebied. Binnen Nederland zijn er diverse regionale netbeheerders actief, die elk hun eigen regionale 
verzorgingsgebied hebben. De grootste regionale netbeheerders zijn Liander, Enexis en Stedin.   
Kennisinstellingen 
Kennisinstellingen zijn een belangrijke actor in het vormgeven van de markt en hebben invloed op de 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze houden zicht op marktontwikkelingen, voeren pilots uit, 
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maken innovaties mogelijk en delen nieuwe inzichten. Voorbeelden van kennisinstellingen zijn ElaadNL, het 
Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en Nederland elektrisch.  
 
Lokale overheden 
Lokale overheden zijn een sturende actor binnen de elektrische (deel)mobiliteitsmarkt. Ze bepalen in veel gevallen 
de normen en standaarden die gehanteerd dienen te worden op het gebied van elektrische (deel)mobiliteit. 
Hierbij moet gedacht worden aan parkeernormen, emissieloze zones, de manier waarop (openbare) 
laadinfrastructuur gefaciliteerd wordt en duurzaamheidsnormen voor (maatschappelijke) gebouwen.  
 
Laadpaal fabrikant/leverancier 
De laadpaal fabrikant is de originele fabrikant van de asset. De fabrikant ontwerpt en fabriceert de laadpaal en 
draagt zorg voor zowel de hardware als de software in de laadpaal. De leverancier van de laadpaal levert de 
laadpaal aan de klant en draagt zorg voor de ontsluiting van communicatie met het voertuig. De leverancier hoeft 
niet per definitie de laadpaal fabrikant te zijn, maar dit kan bijvoorbeeld ook de CPO zijn.  
Original Equipment Manufacturer (OEM) 
De OEM is de fabrikant van een asset en kan in principe gebruikt worden voor alle assets binnen het 
mobiliteitssysteem. In dit deelresultaat wordt met OEM de fabrikant van elektrische voertuigen bedoeld. De OEM 
is verantwoordelijk voor de functionaliteiten die de asset biedt en de directe interactie met de EV-rijder tijdens 
het gebruik van de asset en het opladen van de asset (bijv. het laten zien van de huidige status van het laadproces 
of instructies hoe het laadproces gestart/gestopt moet worden).  
 

2.1.3 Marktontwikkelingen 
De elektrische (deel)mobiliteitsmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Het aantal elektrische (deel)auto’s neemt in rap 
tempo toe. Het aandeel elektrische auto’s als percentage van het totale ‘wagenpark’ in Nederland groeit naar 
verwachting van zo’n 4% in 2020 naar 44% in 2035 (ElaadNL 2021; middenscenario). Daarnaast staat in het 
regeerakkoord dat het streven is dat alle nieuwe personenauto’s vanaf 2030 volledig emissieloos zijn 
(Coalitieakkoord, 2021). De snelle toename van elektrische (deel)mobiliteit brengt echter ook uitdagingen met 
zich mee, voornamelijk in de interactie tussen elektrische (deel)mobiliteit en het energiesysteem. Door het gebruik 
van elektrische (deel)mobiliteit stijgt de consumptie van elektriciteit en omdat dit veelal gelijktijdig gebeurt, neemt 
de kans op congestie in het elektriciteitsnet toe. Tevens is het aanbod van duurzame energie grillig en ligt aanbod 
en vraag in de tijd verder uit elkaar. Hierdoor ontstaat de noodzaak om het energiesysteem meer flexibel te maken, 
zonder in te boeten op de leveringszekerheid. Deze uitdagingen vragen om slimme oplossingen, die binnen de 
elektrische (deel)mobiliteitsmarkt in de vorm van ‘smart charging’ worden ontwikkeld. De smart charging markt 
staat nog in de kinderschoenen. Er is momenteel vooral behoefte aan kennis en samenwerking door de gehele 
keten, wat heeft geresulteerd in het ontstaan van meerdere samenwerkingsverbanden en kennisorganisaties, 
zoals het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), ElaadNL, TKI Urban Energy (Topsector Energy) en het 
Flexiblepower Alliance Network (FAN). Deze organisaties en samenwerkingsverbanden voeren onderzoeken en 
pilots uit op het gebied van smart charging, waar binnen dit deelresultaat gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast 
is er behoefte aan flankerend beleid zoals de hierboven genoemde aanpassing van de netbeheerderstarieven voor 
kleinverbruikers. 
 

2.1.4 Klantsegmenten 
Smart charging biedt in eerste instantie vooral meerwaarde voor klanten met één of meerdere laadpunten achter 
hun elektra aansluiting en klanten die over assets beschikken die duurzame energie opwekken of opslaan (inclusief 
de batterij van een elektrisch voertuig). De proposities binnen resultaat 9 focussen zich daarom in eerste instantie 
op klantsegmenten waar deze meerwaarde gecreëerd kan worden, te weten: 
 

• Gebouweigenaren, -beheerders of -gebruikers 

• Projectontwikkelaars 

• EV-rijders 
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Binnen deelresultaat 9.1 is het klantsegment ‘gebouweigenaren, - beheerders en/of -gebruikers centraal gesteld. 
Hierbij moet gedacht worden aan particuliere woningbezitters, (sociale) huurders, VvE’s, woningcorporaties en 
vastgoed eigenaren (beleggers).  
 
Er zijn meerdere redenen voor het centraal stellen van dit klantsegment. Ten eerste sluiten de huidige 
marktontwikkelingen en de huidige expertise van het consortium goed aan bij dit klantsegment. Tevens kan dit 
klantsegment al op kleine schaal worden bediend, waar bij projectontwikkelaars doorgaans een grotere schaal 
vereist is. EV-rijders zullen wel meegenomen worden binnen de proposities, maar er zullen in eerste instantie geen 
proposities direct voor de EV-rijder worden ontwikkeld. Dit heeft als voornaamste reden dat EV-rijders zeer divers 
zijn (zowel geografisch als in gedrag) en dat een grote schaal ook nodig is om proposities te testen en rendabel te 
krijgen.  
 
Het klantsegment ‘gebouweigenaren, - beheerders en/of -gebruikers moet gezien worden als startpunt voor het 
consortium. Nadat op kleinere schaal de proposities voor dit klantsegment getest en bewezen zijn, wordt 
langzaam de focus verlegd naar projectontwikkelaars. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar het waarde- en 
businessmodel van de propositie. Dit zal echter geen onderdeel zijn van deelresultaat 9.1. 
 
Bijlage I geeft de verschillende klantsegmenten van mobiliteit weer. 
 

2.2 Rol van mobiliteit binnen TROEF 
Momenteel wordt een elektrisch voertuig vooral gezien als afnemer. Een elektrisch voertuig heeft stroom nodig, 
zoals een telefoon of laptop. Vervolgens consumeert dit voertuig de elektriciteit door zich voort te bewegen en 
wordt daarna opnieuw opgeladen. Deze cyclus herhaalt zich, totdat het elektrische voertuig de technische 
levensduur heeft bereikt. Elektrische voertuigen hebben echter meer potentie dan enkel een afnemer. Ze kunnen 
een cruciale balans bewaken in het toekomstige energie ecosysteem. 
 
Binnen TROEF krijgt het elektrische voertuig namelijk niet enkel de rol als afnemer, maar ook als energie 
transporteur en als buffer. Vanuit het TROEF perspectief is het elektrische voertuig een ‘rijdende batterij’, die niet 
alleen personen vervoert, maar ook energie. De batterijen van elektrische voertuigen hebben doorgaans een grote 
capaciteit en de verwachting is dat dit enkel groeit in de toekomst. Elektrische voertuigen kunnen dus zeer goed 
dienen als ‘flex-asset’, waarbij de batterij wordt gebruikt om energie op te slaan of energie te leveren aan een 
gebouw wanneer dit nodig is. Hiermee ontstaan nieuwe proposities, welke voordelen opleveren voor de 
gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker, maar op termijn ook de gebruiker en/of eigenaar van elektrische 
voertuigen.  
 
Binnen het deelresultaat 9.1 zullen deze proposities verder worden uitgewerkt, waarbij het elektrische voertuig 
als ‘leverancier van flex’ wordt gezien, voor zowel het gebouw als het lokale energienetwerk. 
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2.3 Proposities 
Gebaseerd op de context van de elektrische (deel)mobiliteitsmarkt en op de uitgangspunten van TROEF (eerst slim 
energie gebruiken op individueel/lokaal niveau, daarna energie verdelen/verhandelen op gemeenschapsniveau 
en vervolgens energie uitwisselen tussen gemeenschappen) zijn drie concrete proposities te definiëren binnen 
resultaat 9. Deze proposities passen binnen het bestaande propositiemodel van deelresultaat 3.1 en zijn kort 
omschreven in tabel 1. Deze proposities worden verder beschreven in de volgende hoofdstukken. 
 
Bijlage II geeft een uitgebreidere weergave van de proposities binnen mobiliteit. 
 

Naam propositie Beschrijving Plaats in propositiemodel TROEF 

Dynamic Smart Charging Het reduceren van piekbelastingen 
veroorzaakt door elektrische mobiliteit, 
waardoor meer laadsessies kunnen 
plaatsvinden binnen dezelfde 
aansluitwaarde van het gebouw. 

Blauwdruk ‘IoE-ready’ 
Internet-of-Energy Provider 
Energy-as-a-Service 

EPEX Smart Charging Het opladen van elektrische voertuig met 
(zo goedkoop mogelijk) ingekochte energie 
op de EPEX day ahead/intraday markt. 

Internet-of-Energy Provider 
Energy-as-a-Service 

Laden op zon & wind Het opladen van een elektrische auto op 
stroom dat (aantoonbaar) lokaal en 
duurzaam is opgewekt (achter dezelfde 
aansluiting). 

Blauwdruk ‘IoE-ready’ 
Internet-of-Energy Provider 
Energy-as-a-Service 

Tabel 1: Proposities deelresultaat 9 (mobiliteit)  
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3. Waardemodellen 
 
In dit hoofdstuk worden de waardemodellen van de drie proposities zoals toegelicht in het vorige hoofdstuk.  
 
Deze proposities zijn: 
 

1 Dynamic Smart Charging 
2 EPEX Smart Charging 
3 Laden op zon & wind 

 
Om de waarde van deze propositie te bepalen, wordt gebruik gemaakt van het value proposition canvas 
ontwikkeld door Alexander Osterwalder (figuur 1). 
 

 
Figuur 1: The Value Proposition Canvas 
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De klanttaken en -behoeften voor het klantsegment gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker zijn hieronder 
in tabelvorm weergegeven (tabel 2). In bijlage III t/m V is het value proposition canvas per propositie visueel 
weergegeven. 
 

Klantsegment Jobs to be done Pains Gains 

Gebouweigenaar,-

beheerder, en/of -

gebruiker 

➢ Het faciliteren van 

elektrische 

laadvoorzieningen bij 

gebouwen 

➢ Meer laadinfra betekent 

doorgaans verzwaring van 

netaansluiting 

➢ Er kan beperkte mogelijkheid 

zijn om een netaansluiting te 

verzwaren vanuit de lokale 

netbeheerder (congestie) 

➢ Door snelle/onvoorspelbare 

adoptie van elektrische 

voertuigen is er een risico op 

dubbele investeringen in 

laadinfrastructuur 

➢ Klanten investeren in assets 

die ze niet (genoeg) 

begrijpen 

➢ EV-rijders kunnen 

moeiteloos hun voertuig 

opladen 

➢ Het kostenefficiënt 

faciliteren van 

laadmogelijkheden 

➢ CO2-footprint verlagen 

➢ Duurzaamheidsdoelstell

ingen behalen 

➢ Door gebrek aan kennis of 

assets kunnen klanten niet 

optimaal gebruik maken van 

‘eigen’ opgewekte duurzame 

energie, waardoor ze kans 

missen om de CO2-footprint 

(verder) te verlagen. 

➢ Het implementeren van 

laadinfra zorgt voor een 

‘groen’ imago 

 

➢ Energierekeningen 

betalen 

➢ Het overschot aan duurzaam 

opgewekte energie (alles wat 

buiten de salderingsregeling 

valt) wordt verkocht tegen 

een zeer laag 

teruglevertarief 

➢ Stijgende energierekening 

door adoptie 

laadinfrastructuur 

➢ Zo goedkoop mogelijk 

energie inkopen 

Tabel 2: Value proposition canvas, klanttaken en -behoeften 
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De waarde die TROEF kan bieden voor het klantsegment gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker is 
weergeven in tabel 3.  
 

Klantsegment Waardepropositie (waarom) Waardepropositie (hoe) 

Producten en diensten Pain relievers Gain creators 

Gebouweigenaar,-

beheerder, en/of -

gebruiker 

Dynamic Smart Charging  ➢ Optreden als betrouwbare 

partner waarbij de klant 

‘geen zorgen over morgen’ 

heeft . 

➢ Schaalbaar en 

toekomstbestendige 

laadoplossing, wat dubbele 

investeringen voorkomt 

➢ De noodzaak om een 

zwaardere aansluiting aan te 

vragen wordt (deels) 

weggenomen, waardoor in 

sommige gevallen meer 

laadinfrastructuur 

geadopteerd kan worden 

dan momenteel  mogelijk is 

(bv. door lokale 

congestieproblematiek). 

➢ Ontzorging van het 

ontwerp, de plaatsing en 

het beheer van 

laadinfrastructuur (‘one-

stop-shop’ principe) 

➢ Het verhogen van de ratio 

‘laadinfra per 

aansluitwaarde’, met 

andere woorden: meer 

laadinfrastructuur voor 

dezelfde aansluitkosten 

realiseren. 

➢ Mogelijk extra inkomsten 

creëren door laadpalen 

beschikbaar te stellen aan 

lokale en nationale 

netbeheerders voor de 

flex-, congestie- of 

onbalansmarkt. 

EPEX Smart Charging ➢ Energie wordt goedkoper 

ingekocht op EPEX 

energiemarkt. 

➢ Geen langlopende (en dure) 

energiecontracten, wat meer 

flexibiliteit biedt. 

➢ Marge tussen ingekochte 

energie en verkochte 

energie (via laadsessies) 

wordt vergroot. 

➢ Laden in de uren van de 

dag dat de prijzen het 

laagst zijn. 

➢ Met een eigen prijsbeleid 

op het laadpunt het 

laadgedrag optimaliseren 

Laden op zon & wind ➢ Optimaal gebruik maken van 

lokaal duurzaam opgewekte 

energie en daarmee 

aantoonbaar CO2 reduceren. 

➢ Kostenbesparing door 

minder energie in te kopen 

en meer zelf te verbruiken 

(salderingsregeling) 

➢ Elektrische voertuigen 

direct en zoveel mogelijk 

opladen op (aantoonbare) 

duurzaam opgewekte 

energie 

Tabel 3: Value proposition canvas, waardepropositie TROEF 
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4. Businessmodellen 
 
In dit hoofdstuk worden de drie gedefinieerde proposities verder toegelicht door gebruik te maken van het 
business model canvas (figuur 2). Dit business model canvas geeft enerzijds aan welke ‘klantzijde’ er verbonden is 
aan het product. Anderzijds geeft het aan welke ‘aanbiederszijde’ er verbonden is aan het product, denk hierbij 
aan de kostenstructuur of welke partners en/of resources er benodigd zijn om de propositie te kunnen aanbieden. 
De volledige canvassen worden hieronder per propositie toegelicht. Deze canvassen zijn tevens visueel 
weergegeven in bijlage VI t/m VIII. 
 

 
Figuur 2: The Business Model Canvas  
 

4.1 Dynamic Smart Charging 
De ‘klantzijde’ van de propositie Dynamic Smart Charging kan als volgt worden beschreven: 
 

4.1.1 Waardepropositie 
De propositie voegt waarde toe door het mogelijk te maken meer laadsessies (gelijktijdig) plaats te laten vinden 
binnen dezelfde aansluitwaarde van het gebouw (ten opzichte van het niet toepassen van dynamic smart 
charging). Dit is mogelijk door het voorkomen van piekbelastingen, veroorzaakt door elektrische mobiliteit. Tevens 
kunnen er in een later stadium inkomsten gegeneerd worden voor de klant door (flex)diensten te leveren aan de 
lokale- en nationale netbeheerder(s). 
 

4.1.2 Klantsegmenten 
De propositie richt zich in eerste instantie op gebouweigenaren, -beheerder en/of -gebruikers. Hierbij moet 
gedacht worden aan particuliere woningbezitters, (sociale) huurders, VvE’s, woningcorporaties en vastgoed 
eigenaren (beleggers). De propositie is in een later stadium tevens op gebiedsniveau toepasbaar voor bijvoorbeeld 
projectontwikkelaars of energiecoöperatie.  
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4.1.3 Klantkanalen 
Klanten worden in eerste instantie benaderd via het persoonlijke- en zakelijke netwerk van TROEF partners. Hierbij 
zijn voornamelijk de netwerken van BAM, KPN en OrangeNXT zeer geschikt. In eerste instantie zal hiervoor vaak 
een 1-op-1 uitwerking benodigd zijn, om maatwerk te kunnen leveren. Dit kan in een later stadium schaalbaar 
worden gemaakt door te communiceren via een website en een menukaart. Tevens kunnen potentiële klanten 
worden benaderd via webinars en congressen, waar slim laden of flexibiliteit centraal staat. 
 

4.1.4 Klantrelaties 
De interactie tussen TROEF en de klant zal voornamelijk fysiek (1-op-1) plaatsvinden en via het netwerk van diverse 
partijen tot stand komen. Echter is het ook mogelijk om via bijvoorbeeld een juridische relatie 
(aanbestedingen/contracten) of (social) media de relatie met de klant in stand te houden. Ook via de website van 
TROEF kan de relatie met de klant onderhouden worden, door de klant te informeren over de vooruitgang en de 
mogelijkheden binnen TROEF op het gebied van elektrische mobiliteit. 
 

4.1.5 Inkomstenmodel 
De klant zal voor de dienst dynamic smart charging een maandelijkse service fee betalen, alsmede een opslag per 
getransporteerde kWh naar de gebruiker van de laadinfrastructuur. De klant genereert echter zelf ook inkomsten, 
door energie per kWh te verkopen aan de gebruiker van laadinfrastructuur (EV-rijder). In sommige situaties zal 
het ook mogelijk zijn om inkomsten te genereren door de assets (laadpalen en/of batterijen van elektrische 
voertuigen) beschikbaar te stellen als ‘flex-, congestie- of balans asset’ voor de lokale- of nationale netbeheerder.   
 
De ‘aanbiederszijde’ van de propositie dynamic smart charging kan als volgt beschreven worden: 
 

4.1.6 Kernmiddelen 
Randvoorwaardelijk voor de propositie dynamic smart charging is in de basis dat er geschikte laadpalen aanwezig 
zijn. Hoewel de laadpalen geen kernmiddel zijn van de propositie, moeten ze wel kunnen worden aangestuurd 
door een extern platform. Dit platform, tevens een ander kernmiddel, genereert stuursignalen op basis van het 
energiemanagement systeem van het gebouw. Als laatst is er een dashboard benodigd dat inzicht biedt voor de 
klant.  
 

4.1.7 Partners 
Om een competitief voordeel te kunnen verkrijgen met deze propositie is er een hardware leverancier benodigd 
die geschikte laadpalen kan leveren, alsmede een platform ontwikkelaar die het platform kan ontwikkelen en 
beheren. Tevens is er een partner benodigd die het dashboard kan ontwikkelen. Deze partners zijn momenteel bij 
TROEF betrokken, waardoor het niet nodig is om externe partners aan te sluiten. 
 

4.1.8 Kernactiviteiten 
Om de propositie mogelijk te maken voor de klant is het nodig om de energieconsumptie van het gebouw te 
kunnen monitoren, voorspellen en combineren met het te verwachte laadgedrag. Om dit mogelijk te maken zal 
er data ontsloten moeten worden tussen het gebouw, de laadpaal en het elektrische voertuig. Het succes van de 
propositie staat of valt uiteindelijk met de voorspelbaarheid van het laadgedrag in combinatie met de 
energieconsumptie van het gebouw waar de laadpalen aan gekoppeld zijn.  
 

4.1.9 Kostenstructuur 
Ten eerste zullen er ontwikkelkosten gemaakt worden, voor het ontwikkelen van een platform en een dashboard. 
Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor het beheren en onderhouden van het platform, de facturering 
naar de klant en het accountmanagement gedurende de operatiefase.  
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4.2 EPEX Smart Charging 
De ‘klantzijde’ van EPEX smart charging kan als volgt beschreven worden: 
 

4.2.1 Waardepropositie 
De propositie EPEX smart charging creëert waarde voor de klant door het zo goedkoop mogelijk inkopen van 
energie op de EPEX day ahead/intraday markt. Deze energie wordt vervolgens gebruikt voor het opladen van 
elektrische voertuigen. 
 

4.2.2 Klantsegmenten 
De klantsegmenten voor EPEX smart charging kent een grote overlap met de andere proposities. Ook hierin is de 
gebouweigenaar, -beheerder en/of -gebruiker de primaire klant. Omdat EPEX smart charging op een grotere 
schaal meer waarde kan creëren dan op kleinere schaal, wordt de focus gelegd op vastgoedbeheerders of -
investeerders, omdat zij een portfolio aan gebouwen beheren of bezitten.  
 

4.2.3 Klantkanalen 
Klanten worden voornamelijk benaderd via het zakelijke netwerk van TROEF partners. Omdat deze propositie 
rechtstreeks invloed heeft op de portemonnee van de klant (via de energierekening) en TROEF een 
verantwoordelijkheid neemt over de inkoop van energie (of een advies over wanneer energie ingekocht moet 
worden), is er een mate van vertrouwen nodig tussen de klant en TROEF. Dit kan het best met een persoonlijke 
benadering. 
 

4.2.4 Klantrelaties 
In tegenstelling tot de propositie dynamic smart charging is de verwachting dat er weinig tot geen interactie zal 
zijn via aanbestedingen, omdat het niet momenteel niet gangbaar is om dergelijke vragen uit te zetten op de 
markt. De klantrelatie zal dus via persoonlijke interactie tot stand komen en in stand worden gehouden. Verder is 
het op termijn mogelijk om met klanten te interacteren via een website, waar de propositie wordt aangeboden of 
klanten een verkennend gesprek kunnen inplannen. 
 

4.2.5 Inkomstenmodel 
De klant betaalt aan TROEF een maandelijkse fee om zich te laten adviseren over de inkoop van energie, of om de 
inkoop van energie volledig bij TROEF te beleggen. In de laatste situatie zal TROEF tevens inkomsten generen door 
een marge te rekenen over de ingekochte energie (per kWh). Voor klanten zal de propositie inkomsten genereren 
door de marge tussen ingekochte energie en verkochte energie (via laadsessies) te vergroten.  
 
De ‘aanbiederszijde’ van EPEX smart charging kan als volgt beschreven worden: 

 

4.2.6 Kernmiddelen 
Om de propositie EPEX smart charging aan te kunnen bieden is er een platform nodig dat energie kan inkopen op 
basis van het verwachte laadgedrag en de verwachte energieprijs. Dit platform moet tevens een dashboard 
bieden, om de klant inzicht te bieden over de ingekochte energie. Verder zijn er laadpalen benodigd die 
stuursignalen vanuit het platform kunnen ontvangen en af- en opgeschakeld kunnen worden, zodat er op de juiste 
momenten geladen wordt. 
 

4.2.7 Partners 
De belangrijkste partners voor de propositie EPEX smart charging zijn een platform- en dashboardontwikkelaar. 
Dit kan dezelfde partner zijn, maar dat is geen voorwaarde. Ook is een hardware leveranciers benodigd om de 
laadpalen te leveren. 
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4.2.8 Kernactiviteiten 
De kernactiviteit is het sturen van laadpalen op basis van de meest optimale combinatie van laadgedrag en de day 
ahead/intraday markt energieprijzen.  
 

4.2.9 Kostenstructuur 
De belangrijkste kostenpost in de beginfase is de ontwikkeling van het platform en het eventueel plaatsen of 
modificeren van laadinfrastructuur. Tijdens de operationele fase zijn er voornamelijk monitoringskosten, kosten 
voor accountmanagement en kosten voor optimalisatie van het platform en de stuursignalen. 
 

4.3 Verhogen zelfconsumptie 
De ‘klantzijde’ van laden op zon & wind kan als volgt beschreven worden: 
 

4.3.1 Waardepropositie 
De propositie laden op zon & wind creëert waarde voor de klant door elektrische voertuigen op te laden met 
energie die lokaal en duurzaam is opgewekt (achter dezelfde netaansluiting). Hiermee kunnen piekbelastingen 
(voor teruglevering op het net) voorkomen worden, zeker op dagen waarin veel energie wordt opgewekt. Tevens 
realiseert dit een kostenbesparing, omdat elektrische voertuigen worden opgeladen met ‘goedkope’ en CO2-
neutrale energie. 
 

4.3.2 Klantsegmenten 
De klantsegmenten komen sterk overeen met de andere proposities, met de toevoeging dat deze propositie op 
termijn ook gefocust kan worden op het residentiële marktsegment. Hierbij moet gedacht worden aan particuliere 
gebouweigenaren, maar ook aan bijvoorbeeld woningcorporaties of VvE’s.  
 

4.3.3 Klantkanalen 
Een vertrouwensband is initieel minder belangrijk in deze propositie, daarom zullen klanten benaderd worden via 
persoonlijke- en zakelijke netwerken, maar ook via koude acquisitie.  
 

4.3.4 Klantrelaties 
Omdat deze propositie naast de utilitaire markt ook een sterke focus op de residentiële markt heeft, zal (social) 
media een grotere rol spelen dan bij de overige proposities. Tevens moet de website toegankelijk zijn voor 
(particuliere) gebouweigenaren die minder thuis zijn in de energiemarkt, waarbij informatie duidelijk en direct 
zichtbaar wordt gecommuniceerd.  
 

4.3.5 Inkomstenmodel 
De klant zal een maandelijkse bijdrage betalen aan TROEF. In het geval de klant nog niet beschikt over 
laadinfrastructuur zullen hier eenmalige projectkosten bovenop komen en, afhankelijk van de behoeften van de 
klant, maandelijkse kosten voor het beheren van de laadinfrastructuur.  
 
De ‘aanbiederszijde’ van laden op zon & wind kan als volgt beschreven worden: 
 

4.3.6 Kernmiddelen 
Net als in de andere proposities, is ook bij deze propositie het platform het belangrijkste kernmiddel. Daarnaast 
zijn er als randvoorwaarde geschikte laadpalen benodigd, alsmede energie productie- of opslagassets. Een ander 
kernmiddels is een dashboard dat inzicht geeft in de status van het systeem, de besparingen die de propositie op 
heeft geleverd en gebruikers stimuleert om op de juiste momenten hun elektrische voertuig op te laden. Binnen 
de propositie laden op zon & wind is het dashboard een prominenter middel dan binnen de andere proposities, 
vooral om de propositie binnen de residentiële markt te kunnen ontplooien waar de behoefte aan inzicht en 
interactie groter is ten opzichte van de utilitaire markt. 
 



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 9 – Segment specifiek waardemodel elektrische mobiliteit – versie 0.9  PAGINANUMMER 21 

4.3.7 Partners 
De belangrijkste partners voor de propositie laden op zon & wind zijn een platform- en dashboardontwikkelaar. 
Dit kan dezelfde partner zijn, maar dat is geen voorwaarde. Ook is een hardware leveranciers benodigd om de 
laadpalen te leveren, indien de klant nog niet beschikt over laadinfrastructuur. 
 

4.3.8 Kernactiviteiten 
De kernactiviteit is lokaal duurzaam opgewekte energie zo optimaal mogelijk te gebruiken, door het te gebruiken 
voor het opladen van elektrische voertuigen. 
 

4.3.9 Kostenstructuur 
De belangrijkste kostenpost in de beginfase is de ontwikkeling van het platform, het ontwikkelen van een 
dashboard en het eventueel plaatsen of modificeren van laadinfrastructuur. Tijdens de operationele fase zijn er 
voornamelijk monitoringskosten, kosten voor accountmanagement en kosten voor optimalisatie van het platform 
en de stuursignalen.  
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5. Use-case beschrijving 
 
De drie proposities zoals hierboven beschreven bestaan uit meerdere usecases, die gezamenlijk laten zien uit 
welke stenen de propositie moet bestaan om waarde te creëren voor de klant. Deze usecases zijn in deelresultaat 
3.1 gedefinieerd en in dit hoofdstuk gespecificeerd voor de proposities dynamic smart charging, APX/EPEX smart 
charging en laden op zon & wind. 
 
De beschrijving van de usecases is opgenomen in bijlage IX. Sommige usecases zullen worden uitgewerkt in een 
ander deelresultaat, voor deze usecases wordt verwezen naar het deelresultaat waarin de usecase zal worden 
uitgewerkt. Hieronder staat per proposities aangegeven welke usecases minimaal benodigd zijn (het ‘Minimal 
Viable Product of MVP) en welke usecases optioneel zijn (‘nice to have’). Tevens zijn de volgnummers van de 
usecases aangegeven, dit zijn de volgnummers zoals bepaald in deelresultaat 3.1. 
 
 

5.1 Dynamic smart charging 
Voor de propositie dynamic smart charging zijn de volgende usecases minimaal benodigd: 
 

- Sturing op laadpalen (UC 19) 
- Dashboard gebouw (UC 41) 
- Interactie met gebruikers (UC 58) 

 
Verder zijn de volgende usecases ook onderdeel van de propositie, maar niet als onderdeel van het ‘Minimal Viable 
Product’: 

- Levering energie (UC 14) 
- Bi-directioneel laden (UC 17) 

 

5.2 APX/EPEX smart charging 
Voor de propositie APX/EPEX smart charging zijn de volgende usecases minimaal benodigd: 
 

- Data gedreven forecasting – laadgedrag (UC 7) 
- Sturing op laadpalen (UC 19) 
- Dashboard gebouw (UC 41) 
- Data gedreven forecasting – energieprijzen day ahead (UC 43) 
- Interactie met gebruikers – EV-rijder (UC 58) 

 
Verder zijn de volgende usecases ook onderdeel van de propositie, maar niet als onderdeel van het ‘Minimal Viable 
Product’: 
 

- Levering energie (UC 14) 
 

5.3 Laden op zon & wind 
Voor de propositie laden op zon & wind zijn de volgende usecases minimaal benodigd: 
 

- Data gedreven forecasting – energieproductie (UC 7) 
- Sturing op laadpalen (UC 19) 
- Dashboard gebouw (UC 41) 
- Interactie met gebruikers – EV-rijder (UC 58) 
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Verder zijn de volgende usecases ook onderdeel van de propositie, maar niet als onderdeel van het ‘Minimal Viable 
Product’: 
 

- Levering energie (UC 14) 
- Data gedreven forecasting – laadgedrag (UC 7) 
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6. Replicatiestrategie 
 
De drie gedefinieerde proposities worden als eerst ingericht in een living lab situatie. Hiermee kunnen de 

proposities en de onderliggende use cases in de praktijk worden gebracht en worden uitgetest. Dit is belangrijk 

om de prioriteiten te kunnen bepalen (welk stuursignaal er voorrang krijgt, wanneer en waarom) en om de 

waardecreatie te valideren. Onder invloed van nieuwe inzichten, veranderende klantbehoeften en nieuwe wet- 

en regelgeving zal deze living lab situatie een uitstekende terugvalbasis zijn voor het TROEF consortium om op 

korte- en lange termijn waarde te kunnen creëren voor klanten. 

Het eerste en belangrijkste living lab is het hoofdkantoor van de Koninklijke BAM Groep in Bunnik. Dit 

hoofdkantoor beschikt over een laadplein, zonnepalen en opslag capaciteit. Tevens beheert BAM Energy Systems 

(onderdeel van het TROEF consortium) hier het energiemanagement systeem, inclusief de inkoop van energie. 

Hierdoor kunnen de waardeproposities van deelresultaat 9 zonder hoge drempels in de praktijk worden getest. 

Daarnaast is het belangrijk om in een vroeg stadium andere living labs aan TROEF te binden, om de 

waardeproposities in verschillende contexten te kunnen valideren. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan 

residentiële omgevingen, of een omgeving waarin een combinatie van utilitaire en residentiële gebouwen 

aanwezig is (in combinatie met laadinfrastructuur).  

Vanuit deze living labs zullen de proposities voornamelijk gecommercialiseerd worden door de commerciële 

TROEF partijen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan partners/klanten van BAM Energy Systems, BAM Energie 

& Water, OrangeNXT en KPN. Verder kunnen ook partners die een Letter of Support (LOS) hebben getekend 

worden benaderd. Er is reeds een ‘coördinatie team’ bestaande uit leden van KPN, OrangeNXT en BAM opgericht 

om commerciële mogelijkheden te beoordelen en uit te werken wanneer nodig, hierbij is de eerste aanbesteding 

al gewonnen waarin het TROEF concept kan worden toegepast (Vreeswijkpad, Amsterdam) en zijn er al diverse 

‘Request For Information’ (RFI) uitvragen beantwoorden.  
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V. Nawoord  
 
De ontwikkelingen binnen de elektrische (deel)mobiliteitsmarkt gaan razendsnel. Nieuwe technieken, 
klantbehoeften en wet- en regelgeving maken dat proposities regelmatig gevalideerd en bijgesteld moeten 
worden. Zelfs tijdens het opstellen van het waarde- en businessmodel moesten er diverse uitgangspunten en 
inzichten worden bijgesteld. Het is daarom goed om in het achterhoofd te houden dat de proposities zoals in dit 
deelresultaat uitgewerkt een momentopname zijn.  
 
De drie proposities zoals hierboven beschreven kunnen op korte termijn al waarde creëren, hier ligt dan in eerste 
instantie ook de focus op. Echter zullen er ook na het afronden van dit document nog diverse andere proposities 
worden ontwikkeld of de huidige proposities worden aangepast/uitgebreid. Vooral collectieve (deel)mobiliteit en 
bi-directioneel laden zijn erg kansrijk om in een propositie te worden opgenomen. Deze ontwikkelingen passen 
momenteel echter minder goed binnen het focus- en expertisegebied van het TROEF consortium en zullen dus op 
een later moment uitgewerkt worden. 
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Bijlage I – Klantsegmenten R9 
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Bijlage II – Propositieomschrijving R9 
 

  



 

TROEF (MOOI 32025) – Resultaat 9 – Segment specifiek waardemodel elektrische mobiliteit – versie 0.9  PAGINANUMMER 28 

 

Bijlage III – Value Proposition Canvas (Dynamic Smart Charging) 
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Bijlage IV – Value Proposition Canvas (APX/EPEX Smart Charging) 
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Bijlage V – Value Proposition Canvas (Laden op zon & wind) 
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Bijlage VI – Business Model Canvas (Dynamic Smart Charging) 
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Bijlage VII – Business Model Canvas (APX/EPEX Smart Charging) 
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Bijlage VIII – Business Model Canvas (Laden op zon & wind) 
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Bijlage IX – Usecase beschrijvingen 
 

UC 7 Data gedreven forecasting (laadgedrag/energieconsumptie) 
Deze usecase wordt uitgewerkt binnen deelresultaatsgebied 8 (UC7 – Forecasting) 
 

UC 14 Levering energie 
Deze usecase wordt uitgewerkt binnen deelresultaatsgebied 8 (UC 14 – Esco/EPC) 
 

UC 41 Dashboard gebouw   
Deze usecase wordt uitgewerkt als onderdeel van resultaatsgebied 8. 

 

UC 43 Data gedreven forceasting (energieprijzen day ahead) 
Deze usecase wordt uitgewerkt binnen deelresultaatsgebied 8.  
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UC 17 Bi-directioneel laden 
 

Use case onderdeel:  Antwoord:  
Use case nummer (UC)  UC17 
Propositie/Naam  Bi-directioneel laden 
Waarde propositie  
Keuze uit: Blauwdruk, Internet of energy 
provider, Energy as a 

Service, Community, Internet of Energy  

Internet of Energy provider  

Segment specifieke propositie(s) 
mobiliteit 

Dynamic Smart Charging 

Use case prioriteit:  
Basis of complementair  

Complementair  

Partner(s) verantwoordelijk 
voor use case  

BAM Energie & Water 

Use case ontwikkelstatus:  
Keuze uit:  

1. TBA  
2. Startende fase  
3. In ontwikkeling  
4. Testfase  
5. Afgerond  

2. Startende fase: Deze ontwikkeling is technisch al mogelijk, maar 
momenteel ligt hier niet de focus op door de lage adoptiegraad en de 
verhoogde complexiteit. 

 
Use case beschrijving  
Het 'uitruilen' van energie tussen gebouw en auto, zowel vanuit het gebouw naar de auto als vanuit de auto naar 
het gebouw. Hierbij kan de auto zowel opladen als ontladen en kan de batterij dus gebruikt worden als 
volwaardige flex asset. Deze usecase heeft een sterke connectie met UC 49, de auto als energy wallet. 
 

Doel, requirements, wat moet er bereikt worden  
De minimale waarden die getoond worden zijn : 

1. Geschikte laadpalen die bi-directioneel kunnen laden 
2. Geschikte elektrische voertuigen, waarbij de batterij ook (via een laadpaal) ontladen kan worden 
3. Een positieve businesscase (genoeg waardecreatie t.o.v. extra investering) 
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UC 19 Slim laden   
 

Use case onderdeel:  Antwoord:  
Use case nummer (UC)  UC19 
Propositie/Naam  Slim laden 
Waarde propositie  
Keuze uit: Blauwdruk, Internet of energy 
provider, Energy as a 

Service, Community, Internet of Energy  

Internet of Energy provider  

Segment specifieke propositie(s) 
mobiliteit 

Dynamic Smart Charging 
APX/EPEX Smart Charging 
Laden op zon & wind 

Use case prioriteit:  
Basis of complementair  

Basis  

Partner(s) verantwoordelijk 
voor use case  

OrangeNXT, BAM Energy Systems, BAM Energie & Water 

Use case ontwikkelstatus:  
Keuze uit:  

1. TBA  
2. Startende fase  
3. In ontwikkeling  
4. Testfase  
5. Afgerond  

2. Startende fase: Het concept wordt in ‘statische’ vorm al toegepast door 
BAM Energie & Water/Collectric. De interactie tussen gebouw en laadpaal 
moet nog worden ontwikkeld (dit staat  op de planning voor Q1-2022). 

 
Use case beschrijving  
Door laadpalen slim aan te sturen, wordt het mogelijk om de interactie tussen het gebouw en de laadpaal tot 
stand te brengen. De basis van deze use-case is het koppelen van het energie management systeem van het 
gebouw aan de laadcapaciteit van de laadpalen. Dit ondersteunt de volgende proposities: 

1. Dynamic Smart Charging: hiermee kunnen piekbelastingen die veroorzaakt worden door het opladen 
van elektrische voertuigen worden afgevlakt en verspreid over de dag. Hierdoor wordt het mogelijk om 
meer laadcapaciteit te benutten met dezelfde aansluitwaarde (de ratio laadcapaciteit/aansluitwaarde 
wordt verhoogd).  

2. APX/EPEX Smart Charging: hiermee wordt het mogelijk om op de goedkoopst mogelijke momenten 
elektrische voertuigen op te laden, door te kijken naar de energie spotmarkt (day ahead market). Door 
laadpalen op maximale capaciteit te zetten op het moment dat de energie goedkoop is, bepaart de klant 
kosten op de energierekening. 

3. Verhogen zelfconsumptie: hiermee wordt het mogelijk om elektrische voertuigen zo veel als mogelijk 
op te laden met lokaal duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld van zonnepanelen of windmolens. 
Dit verlaagt de CO2-voetafdruk significant en kan tevens energiekosten besparen, aangezien stroom van 
‘eigen’ opgewekte energie goedkoper is dan energie van het net.  

 

Doel, requirements, wat moet er bereikt worden  
De minimale waarden die getoond worden zijn : 

1. Koppeling tussen het energie management systeem van het gebouw en de laadpaal 
2. Bepalen van prioriteiten (samen met de klant) 
3. Ontwikkelen van forecasting modellen voor laadgedrag (zie UC 12) 
4. Ontwikkelen van stuursignalen op basis van prioriteiten 
5. Testen en optimaliseren van stuursignalen 
6. Inzicht geven in prestaties en besparingen (zie ook UC 4) 
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UC 58 Interactie met gebruikers 
 

Use case onderdeel:  Antwoord:  
Use case nummer (UC)  UC58 
Propositie/Naam  Interactie met gebruikers 
Waarde propositie  
Keuze uit: Blauwdruk, Internet of energy 
provider, Energy as a 

Service, Community, Internet of Energy  

Internet of Energy provider  

Segment specifieke propositie(s) 
mobiliteit 

Dynamic Smart Charging 
APX/EPEX Smart Charging 
Laden op zon & wind 

Use case prioriteit:  
Basis of complementair  

Basis  

Partner(s) verantwoordelijk 
voor use case  

OrangeNXT, BAM Energie & Water, Hogeschool Utrecht 

Use case ontwikkelstatus:  
Keuze uit:  

1. TBA  
2. Startende fase  
3. In ontwikkeling  
4. Testfase  
5. Afgerond  

1. TBA: Het dasboard moet nog volledig ontwikkeld worden. 

 
Use case beschrijving  
Middels dit dashboard moeten gebruikers van laadinfrastructuur gestimuleerd worden om op gunstige 
momenten hun elektrische voertuig te laden en beschikbaar te stellen voor koppeling met het gebouw. Dit kan 
ook omgekeerd: dat de gebruiker automatisch het voertuig beschikbaar stelt en aangeeft wanneer dit niet 
mag/kan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een dashboard, een fysieke knop op de laadpaal of een app.  
 

Doel, requirements, wat moet er bereikt worden  
De minimale waarden die getoond worden zijn : 

1. EV-rijder stimuleren om elektrisch voertuig beschikbaar te stellen 
2. EV-rijder inzicht bieden in waarde creatie (i.c.m. UC41) 
3. Interactie met EV-rijder (dmv dashboard, QR-code of knop op laadpaal, app of op andere wijze) 

 
 


