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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 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% en daarmee het mogelijk maken 

van de energietransitie op decentraal niveau.     

7. Klantbeleving rapportcijfer 8.  
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II. Doel & beschrijving van deel resultaat 
Het doel van dit deelresultaat is om te komen tot een businessplan voor het Internet of Energy. 
Hierbinnen worden energiegemeenschappen met elkaar verbonden, zowel binnen als buiten TROEF. 
De blauwdruk uit resultaat 3.1 biedt hiervoor de basis en deelresultaten 7.1, 8.1 en 9.1 worden tevens 
meegenomen aangezien de Internet of Energy propositie voortbouwt op die van hen. 
 
Binnen TROEF draagt deelresultaat 10.1 bij aan doelstelling A: Nieuwe dienstverlening voor de diverse 
klantgroepen in het energie-ecosysteem. Daarbinnen richt dit deelresultaat zich specifiek op 
ontwikkeling 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 10.1 is een eerste oplevering om de volgende onderzoeksvraag met betrekking 

tot doelstelling A te beantwoorden: met welke proposities kunnen klanten gefaciliteerd worden in het 

nieuwe energie-ecosysteem?  

 

Dit deelresultaat richt zich op de volgende klanten: TROEF-energiegemeenschappen (residentieel en 

utilitair) en niet-TROEF energiegemeenschappen. Voor elk van deze klanten zal in dit deelresultaat 

gekeken worden hoe de Internet of Energy waarde aan hun proposities toe kan voegen. Hierin worden 

de verschillende value proposities zoals geïdentificeerd in deelresultaat 3.1 meegenomen, namelijk: 

 

1. Blauwdruk 

2. Internet of Energy provider 

3. Energy as a Service 

4. Lokale Energie Gemeenschap (LEC) 

5. TROEF Internet of Energy Community 
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IV. Deelresultaat 10.1 

1. Samenvatting Resultaat 3.1: Waardemodel 
Resultaat 10.1 bouwt voort op Resultaat 3.1. Dit resultaat is een blauwdruk voor de waardeketen van TROEF 

inclusief uitgangspunten, waarde mechanismen, use cases en stakeholderrelaties 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 klantgroepen:  

 

• 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 
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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).  

 

 

 

 

 

 

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 

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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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. Propositiebeschrijving 
 
Dit hoofdstuk schetst eerst de bredere context waarbinnen de Internet of Energy Community producten en 
diensten ontwikkeld en uitgerold zullen worden. Dit wordt gevolgd door een omschrijving van de verschillende 
proposities die gezamenlijk het Internet of Energy maken. 
 

2.1 De context van Internet of Energy 
 
Hieronder volgt eerst een beknopte reflectie op de rol van het Internet of Energy in (1) de energietransitie en de 
verschillende drijfkrachten, en (2) binnen TROEF. Dit wordt gevolgd door omschrijving van de klantsegmenten 
die beoogd worden gebruik te maken van de Internet of Energy proposities. Daarna volgt een analyse van 
relevante wet- en regelgevingstrajecten. 
 

2.1.1 De energietransitie en het Internet of Energy 
Ons energiesysteem is op dit moment fundamenteel aan het veranderen. Deze verandering wordt gedreven 
door een aantal onderliggende drijvende krachten. Hieronder volgen er een aantal die sterk relevant zijn voor 
het Internet of Energy. In Figuur 2 zijn enkele effecten van deze verschuivingen zichtbaar.  
 
Verduurzaming – De CO2-footprint van onze 
energievoorziening wordt verlaagd. Dit 
vertaalt zich onder andere in een sterke 
toename in hernieuwbare energieproductie-
installaties en verschuivingen tussen 
energiedragers, bijvoorbeeld de elektrificatie 
van vervoer. Deze nieuwe hernieuwbare 
productiemethoden kenmerken zich door 
een hogere mate van intermittency: hun 
productie-profiel fluctueert sterk op zowel 
dagdagelijkse basis als tussen seizoenen. 
 
Decentralisering – Energieproductie en -
consumptie verplaatsen zich in toenemende 
mate, zowel in aantallen als volume, naar de 
lager gelegen delen van ons energiesysteem. 
Dit brengt een verschuiving teweeg in focus 
van transmissie naar distributie. 
 
Digitalisering – Door de verhoogde mate van 
digitalisering is de eindgebruiker beter in 
staat om zijn/haar energiebehoefte in te 
zien en aan te sturen. Dit creëert nieuwe 
kansen tot samenwerking. 
 
Elektrificatie -  Het is daarnaast ook van belang om elektrificatie specifiek te benoemen. Door de toenemende 
elektrificatie van de mobiliteits- en verwarmingssectoren, zie bijvoorbeeld de opkomst van elektrische 
voertuigen en warmtepompen, wordt het elektriciteitssysteem een steeds groter onderdeel van de 
energietransitie en het energiesysteem van de toekomst.  
 
Met de toenemende decentralisatie binnen de elektriciteitssector is een belangrijk economisch vraagstuk hoe 
we zoveel mogelijk de economische schaalvoordelen van de op de transmissie/groothandels-ingerichte 

Figuur 2 - Trends in de energietransitie [bron: Alliander] 
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energiemarkt van vandaag kunnen behouden terwijl we tegelijkertijd overstappen naar een decentraal 
energiesysteem. De sterke prijsstijgingen van energie in 2021/2022 onderstrepen des temeer hoe belangrijk het 
is om energie toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. 
 

2.1.2 Rol van het Internet of Energy binnen TROEF 
Binnen TROEF zijn er vijf waardeproposities voorzien: (1) Blauwdruk ‘IoE’-ready, (2) Internet -of-Energy Provider, 
(3) Energy-as-a-Service, (4) Lokale Energie Gemeenschap (LEC) en (5) TROEF-Internet of Energy community. Voor 
een nadere omschrijving van de verschillende proposities hiervan verwijzen we naar deelresultaat 3.1. Hieronder 
gaan wij dieper in op de vijfde en laatste propositie: het Internet of Energy. 
 
Het doel van het Internet of Energy is om energiegemeenschappen met elkaar te verbinden om zo de 
energietransitie te versnellen. Deze nieuwe verbindingen bieden de verbonden energiegemeenschappen de 
mogelijkheid om niet alleen waarden met de centrale ‘backbone’ uit te wisselen, maar ook direct met elkaar.  
 
Concreet heeft het Internet of Energy twee functies binnen TROEF: 

 
Megafoon: het versterken van de toegevoegde waarden van energiegemeenschappen richting 
hun klanten/gebruikers. Deze waarden worden uitgedrukt in de TROEF KPI’s zoals ontwikkeld 
binnen resultaatsgebied 5. 
 
Uniek: het verbinden met het Internet of Energy geeft energiegemeenschappen nieuwe 
waarden om aan hun gebruikers te kunnen leveren. Dit opent meer mogelijkheden om op lokaal 
niveau energie afname en productie op elkaar af te stemmen en zo de energietransitie te 
versnellen. 
 

Voor beide componenten geldt dat er ook een vliegwielfunctie aanzit: als er meer energiegemeenschappen 
(binnen en buiten TROEF) bij komen versterkt dat ook de positie van de bestaande energiegemeenschappen, 
zowel economisch als ook politiek (in relatie tot andere actoren in de sector). Door het Internet of Energy te 
introduceren en daarmee energiegemeenschappen met elkaar te verbinden, verschuift conceptueel gezien het 
energiesysteem daardoor van een centrale inrichting richting een decentrale/gedistribueerde inrichting, zie 
Figuur 3.Figuur 3 - Verschillende modellen van uitwisselingen Welke van de twee wordt bepaald door de scope 
van de klantsegmenten die in de volgende sectie meegenomen worden. 
 

 
Figuur 3 - Verschillende modellen van uitwisselingen1 

 

 
1 Originele bron onbekend. Deze visualisatie wordt regelmatig gebruikt op blockchain-gerelateerde websites. 
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2.2 Klantsegmenten 
Het Internet of Energy heeft als doel om energiegemeenschappen met elkaar te verbinden. Daarmee zijn ook 
meteen de belangrijkste klantsegmenten benoemd: energiegemeenschappen. Deze zijn onder te verdelen in 
twee categorieën: 
 
1. TROEF energiegemeenschappen 

Dit zijn energiegemeenschappen die zijn voortgekomen uit de proposities zoals ontwikkeld binnen R7, R8 en 
R9. Hoewel deze energiegemeenschappen erg divers kunnen zijn wat betreft deelnemers, en dit voor hun 
proposities ook erg relevant is, nemen we dat hier in R10 voor gegeven. We beschouwen de TROEF-
energiegemeenschappen als één klantsegment aangezien het Internet of Energy waarde moet toevoegen 
op gemeenschapsniveau en dus niet specifiek voor één of meerdere soorten klanten daarbinnen.  

 
2. Niet-TROEF energiegemeenschappen 

Door met het Internet of Energy het ook mogelijk te maken om met niet-TROEF energiegemeenschappen te 
verbinden, komen er nog meer mogelijkheden voor gebruikers om waarden uit te wisselen. Conceptueel 
gezien ontwikkelt het energiesysteem zich dan door richting een gedistribueerde inrichting, zie Figuur 3. Dit 
is in lijn met de kerndoelen van TROEF, specifiek het toewerken naar een nieuwe energie-ecosysteem. 
 
Net zoals bij de TROEF energiegemeenschappen, worden voor de propositieontwikkeling van R10 de niet-
TROEF energiegemeenschappen ook als één homogene groep beschouwd. 

 
Daarnaast heeft het Internet of Energy nog een publieke functie: kennisdeling, zie deelresultaat 3.1. Hieruit volgt 
een derde klantsegment voor de proposities die hier ontwikkeld worden: 
 
3. Nederlandse maatschappij 

Om de doelstellingen van TROEF op het gebied van decentrale verduurzaming van ons energiesysteem te 
bereiken, is het van groot belang dat er meer energiegemeenschappen in Nederland ontstaan (zowel TROEF 
als niet-TROEF). Door vanuit het Internet of Energy onze kennis en ervaringen publiekelijke te delen, 
verkleinen we de informatie achterstand voor de niet-professionelen die zich in energiegemeenschappen 
willen verenigen. Op deze manier helpen wij ook anderen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.  

 

2.3 Marktontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving  
Om een goed beeld te krijgen van de context waarbinnen het Internet of Energy opereert, is het naast de 
behoeften van klanten ook van belang om inzicht te hebben in marktontwikkelingen en veranderingen in wet- en 
regelgeving. Hieronder volgen een aantal relevante onderwerpen. 
 
Transportschaarste - Codewijziging congestiemanagement 
Congestie in de elektriciteitsnetten is de afgelopen jaren in Nederland een steeds groter probleem geworden. 
Wat begon als een paar stippen op de landkaart om congestiegebieden aan te duiden, is nu al een vlek over 
groten delen van Nederland geworden, zie Figuur 5 en Figuur 4. 
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Hoewel er zowel sprake is van congestie in beide richtingen (afname en invoeding), is het merendeel van de 
congestiegebieden voor invoedende richting. Dit is een direct gevolg van de energietransitie en de grote 
toename in groot- en kleinschalige hernieuwbare energieproductie-installaties zoals windmolens en 
zonnepanelen. 
 
De netbeheerders onderzoeken voor elk congestiegebied de mogelijkheden om congestiemanagement zoals 
omschreven in de Netcode elektriciteit toe te passen. Congestiemanagement is een markt gebaseerde oplossing 
waarbij de netbeheerder aangeeft voor een bepaald moment op een dag een overschrijding van de 
veiligheidsmarges te verwachten. Marktpartijen kunnen vervolgens biedingen inleggen om aan te geven tegen 
welke prijs ze in staat zouden zijn om hun energieverbruik of – productie aan te passen. Helaas is deze 
regelgeving verouderd en praktisch onbruikbaar op de distributienetten. Daarom hebben de gezamenlijke 
netbeheerders een codewijzigingsvoorstel bij de toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 
ingediend. Hieronder volgen een aantal belangrijke elementen uit het voorstel: 

 
• Alle aansluitingen doen volwaardig mee 
• Per congestiegebied komt er een financiële grens die zich vertaalt in een 'budget' 
• Een technische grens dient de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen 
• Netbeheerder kan lange termijncontracten afsluiten met bestaande en nieuwe aangeslotenen 
• Aggregatie van kleinere aansluitingen (CSP, aggregator) wordt mogelijk en zo kunnen stuurbare 

eenheden netbeheerders helpen in transportschaarste problematiek 
• Introductie van niet-marktgebaseerd 'regime' waarin aangeslotenen tegen een kostengebaseerde 

vergoeding opgelegd kunnen worden hun energieverbruik- of productie aan te passen 
 
Als gevolg zal congestiemanagement meer toegepast gaan worden, met name ten behoeve van invoedende 
aangeslotenen. Op het moment van schrijven (mei 2022) ligt het voorstel nog ter beoordeling bij de ACM. Deze 
zal de uiteindelijke definitieve versie vaststellen en opnemen in de Netcode elektriciteit. 
 
 

Figuur 5 - Congestiekaart voor het invoeden van elektriciteit, 
afkomstig van Netbeheer Nederland (gedateerd 12-05-2022) 

Figuur 4 - Congestiekaart voor het afnemen van elektriciteit, 
afkomstig van Netbeheer Nederland (gedateerd 12-05-2022) 
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Programmaverantwoordelijkheid voor kleinverbruikers 
De sterke toename in congestiegebieden vergroot de behoefte aan flexibiliteit van iedereen die gebruik maakt 
van het elektriciteitsnet. Wanneer we kijken naar de categorie kleinverbruiker2 bevindt zich in wet- en 
regelgeving echter een belangrijk obstakel voor hun effectieve deelname: de programmaverantwoordelijkheid. 
Dit is een probleem, want er komen steeds meer potentiële bronnen voor flexibiliteit bij kleinverbruikers zoals 
kleinschalige duurzame opwekinstallaties en batterijen. 
 
Het systeem van balanceringsverantwoordelijkheid3 is nog gebouwd op het oude energiesysteem: grote centrale 
opwekkers die via éénrichtingsverkeer hun energie via de leverancier naar de eindgebruiker krijgen. Binnen dit 
systeem is de kleinverbruiker een passieve ontvanger. Hij/zij werd niet in staat geacht zelf 
balansverantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen, zowel technisch als organisatorisch niet. Dit heeft zich 
vertaald in zogenaamde ‘standaardprofielen’ waarin hun verbruik vastgelegd zijn. Voor kleinverbruikers is het de 
leverancier die de Balance Responsible Party (BRP) voor hun aansluitingen kiest. Omdat er voor kleinverbruik 
met standaardprofielen gewerkt wordt, is het risico op onbalans relatief beperkt.4  Dit betekent tegelijkertijd dat 
er voor diezelfde potentiële flexbronnen op dit moment geen prikkel zit om hun gedrag aan te passen, 
bijvoorbeeld om bij te dragen aan congestiemanagement. Nu zijn ze afhankelijk van de bereidwilligheid van hun 
leverancier/BRP, die op dit moment geen risico loopt. Vanuit Europese wet- en regelgeving wordt er opgeroepen 
tot veranderingen hierin. In Nederland zal dit in de Energiewet meegenomen worden. 
 
Netbeheerderstarieven 

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.  

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. 

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 

 
2 Dit zijn gebruikers van het elektriciteitsnet met een aansluitcapaciteit van maximaal 3x80A (55 kW). Dit zijn alle 
huishoudens en een deel van het MKB. 
3 Voor meer uitleg over hoe dit systeem in elkaar zit en welke partijen erbinnen actief zijn, verwijzen we graag 
naar Universiteit Utrecht, TNO i.s.m. Alliander (2021). “Power to the people”, een onderzoek naar alternatieven 
voor de huidige balans-onverantwoordelijkheid van kleinverbruikers. 
4 De meetcorrectiefactor (MCF) speelt wel nog een rol aangezien die niet vaak 1 is en dus door de BRP voorspeld 
moet worden om onbalans te voorkomen. 
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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). 

Energiegemeenschappen 
In de Energiewet (UHT-versie) zullen een aantal bepalingen uit Europese wet- en regelgeving geïmplementeerd 
worden die het mogelijk maken voor – voornamelijk - burgers, middelkleinbedrijven, publieke organisaties (zoals 
Gemeenten) om zich te verenigen in zogenaamde Energiegemeenschappen. Energiegemeenschappen komen in 
twee smaken: ‘Energiegemeenschappen van burgers’ en ‘Hernieuwbare energiegemeenschappen’. Dit 
onderscheid komt doordat er twee juridische bases zijn in Europese wet- en regelgeving. Hieronder volgt een 
beknopt overzicht van de twee. 
 

 Energiegemeenschappen van burgers 
(Citizen Energy Communities) 

Hernieuwbare-energiegemeenschappen 
(Renewable Energy Communities) 

Wettelijke basis EU Richtlijn Interne Markt voor Elektriciteit 
(2019/944) 

EU Richtlijn voor Hernieuwbare Energieën 
(2018/2001) 

Juridische vorm Geen beperkingen 

Hoofddoel Het bieden van milieu-, economische of sociale gemeenschapsvoordelen aan haar leden of 
aandeelhouders of aan de plaatselijke gebieden waar ze werkzaam is (en niet het 
realiseren van winst) 

Deelnemers Iedereen kan lid worden, maar 
beslissingsbevoegdheid moet liggen bij 
natuurlijke personen, lokale autoriteiten, 
waaronder gemeenten, of kleine 
ondernemingen en niet bij diegenen die 
betrokken zijn bij grootschalige commerciële 
activiteiten en voor wie de energiesector de 
voornaamste economische activiteit vormt. 

Natuurlijke personen, mkb’s of lokale 
overheden, met inbegrip van gemeenten 

Toegestane 
activiteiten 

Productie, waaronder uit hernieuwbare 
bronnen, delen, distributie (afhankelijk van 
nationale implementatie), levering, verbruik, 
aggregatie, energieopslag, energie-
efficiëntiediensten, oplaaddiensten voor 
elektrische voertuigen of andere 
energiediensten aan haar leden of 
aandeelhouders kan aanbieden. 

Productie, delen, verbruik, opslag, verkoop 
en aggregatie. 

Geografische 
beperkingen 

Geen Leden moeten gevestigd zijn in de 
nabijheid van de hernieuwbare-
energieprojecten 

Technologieën Elektriciteit (de wettelijke basis is de 
Elektriciteit Richtlijn) 

Hernieuwbaar (breder dan elektriciteit) 

Tabel 1 – Overzicht van de twee ‘smaken’ Energiegemeenschappen vanuit Europese wet- en regelgeving 
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2.4 Het waardemodel van de Internet of Energy Community propositie 
Om tot een goede propositie te komen, is het noodzakelijk om de toegevoegde waarde ervan te bepalen: wie 
wordt hier op welke manier mee geholpen? Om dit te doen is er gebruik gemaakt worden van het Value 
Proposition Canvas zoals ontwikkeld door Alexander Osterwalder.  
 
Dit canvas bestaat uit twee delen, een Klantzijde en een Aanbiederszijde. De rechterkant, de Klantzijde, laat de 
activiteiten zien die de klant (energiegemeenschappen) wilt realiseren (‘jobs to be done’), inclusief positieve 
(‘gains’) en negatieve (‘pains’) aspecten die zij daarbij kunnen gaan ervaren. Hoe kan de TROEF Internet of 
Energy Community waardepropositie hier voor deze klantsegmenten waarde toevoegen? Om daarachter te 
komen is de Aanbiederszijde van het VPC ingevuld. Hierbij is gekeken naar mogelijkheden om de positieve 
ervaringen te realiseren (‘gain creators’) en de negatieve ervaringen weg te nemen (‘pain releavers’). Deze twee 
onderdelen vertalen zich uiteindelijk in een aantal producten en diensten waarmee we vanuit dit werkpakket 
energiegemeenschappen denken te kunnen helpen bij het uitvoeren van hun activiteiten. In Figuur 6 zijn de 
uitkomsten van deze exercitie te vinden. In de bijlage is voor de leesbaarheid een grotere versie terug te vinden.  
 

 
Figuur 6 - Het Value Proposition Canvas voor de TROEF Internet of Energy Community waardepropositie 5 

Voor het overzicht zijn hieronder in Tabel 2 de Internet of Energy producten en diensten opgesomd die volgen 
uit de Value Proposition Canvas. 
 

TROEF internet of Energy Community producten en diensten 

TROEF Internet of Energy 
Community Platform 

TROEF Internet of Energy 
Marktportaal 

TROEF Publiek Forum 

Tabel 2 - De drie producten en diensten van de TROEF Internet of Energy Community propositie 

 
5 Voor het invullen van de klantzijde is gebruik gemaakt van kennis en ervaringen binnen het consortium hebben 
met energiegemeenschappen. Voor dit werkpakket is er voorgebouwd op eerder gemaakte Value Proposition 
Canvasses. 
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3. Businessmodellen 
 
Nu de producten en diensten de TROEF Internet of Energy Community waarde propositie zijn gedefinieerd, is 
het van belang om de business modellen daaromheen te beschrijven. Zonder een sterke business case zullen ze 
nooit veel meer worden dan concepten op papier. Om dit te doen zal er in dit hoofdstuk gebruik gemaakt 
worden van het Business Model Canvas zoals ontwikkeld door Alexander Osterwalder.  
 

3.1 De business modellen van de Internet of Energy Community waardepropositie 
Hieronder volgen in Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 de ingevulde Business Model Canvasses voor de drie 
producten en diensten van de TROEF Internet of Energy Community waardepropositie. Dit canvas bestaat uit 
twee delen, een Klantzijde (rood) en een Aanbieders (blauw). De value propositions zijn ingevuld met behulp van 
de Value Proposition Canvasses uit het vorige hoofdstuk. In de bijlage zijn voor de leesbaarheid grotere versies 
van de Business Model Canvasses terug te vinden.  

 
Figuur 7 - De Business Model Canvas voor het TROEF Internet of Energy Community Platform 
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Figuur 8 - De Business Model Canvas voor het TROEF Internet of Energy Marktportaal 
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Figuur 9 – De Business Model Canvas voor het TROEF Kennis en Inzicht Forum 

Hiermee is de basis gelegd voor resultaatsgebied 10 en de overige deelresultaten daarbinnen om de 
verschillende onderdelen verder uit te gaan werken. Het volgende hoofdstuk biedt handvaten om hier richting 
aan te geven aan de hand van use cases. 
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4. Use-cases en roadmap 
Deelresultaat R3.1 heeft een inventarisatie opgeleverd van use cases die voor TROEF relevant zijn. Voor dit 
hoofdstuk is daarbinnen een schifting gemaakt voor de TROEF Internet of Energy waardepropositie en in Tabel 3 
aan de verschillende producten en diensten gekoppeld. 
 

TROEF Internet of Energy 
Community producten en diensten 

Gerelateerde use cases 

TROEF Internet of Energy 
Community Platform 

UC13 (level 2) 
Benchmark tussen gebieden 

UC58 (level 1) 
IoE - Dashboarding - Inzichtelijk 
maken internet-of-energy portfolio 

TROEF Internet of Energy 
Marktportaal 

UC5 (level 3) 
aFRR - Pool over verschillende 
gebieden 
 
UC21 (level 2) 
CO2-Certificaten Trading op de 
blockchain,Lokaal en of 
Landelijk 
 
UC34 (level 2) 
Congestiemanagement, 
Gopacs, USEF - Op 
gebiedsniveau (is anders dan 
lokaal congestiemanagement). 
 
UC54 (level 2) 
GoPacs - Verbinding met 
GoPacs (collectieve flex) 
 
 
UC66 (level 2) 
LEC - Peer-2-Peer trade Virtueel 
EAN-to-EAN over gebieden 
heen  
 
UC72 (level 1) 
Sourcing – Directe sourcing van 
energie door koppelen ‘opwek 
op afstand’ aan een energie 
community 

UC19 (level 2) 
Verbinding met landelijk CO2-
certificaten trading op de blockchain 
 
UC28 (level 2) 
Collectief Flex op GoPacs 
 
 
 
UC43 (level 2) 
Dynamische tarieven (EPEX uur 
prijzen) binnen Community (LEC) 
 
 
 
UC65 (level 2)  
P2P - Lokaal Peer 2 Peer Handel van 
Energy , in eerste instantie virtueel 
(EAN2EAN) 
 
UC71 (level 1) 
Sourcing – AI (forecasting) gedreven 
energie inkoop (op EPEX) 
 
 
UC75 (level 2) 
USEF / UFTP - Flexdienst via 
USEF/UFTP aan DSO Bieden 

TROEF Kennis en Inzicht Forum UC73 (level 1) 
Stichting IoE 

 

Tabel 3 – TROEF Internet of Energy Community producten en diensten en gerelateerde use cases 

 
 
 
De TROEF ontwikkelroadmap, zie Figuur 10 hieronder, biedt handvaten om te kunnen bepalen in welke volgorde  
verschillende onderdelen van de TROEF Internet of Energy waardepropositie ontwikkeld kunnen worden. 
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Figuur 10 – TROEF ontwikkelroadmap, afkomstig uit deelresultaat 3.1   

Rekening houdend met zowel Tabel 3 als Figuur 10 kan de roadmap voor R10 in stappen gedefinieerd worden. 
Onderdelen van de stappen kunnen parallel gestart worden. Het is daarnaast niet nodig om een voorgaande 
stap eerst af te ronden voordat er naar de volgende overgegaan worden.  
 
Als eerste stap worden de volgende use cases voorzien, zie Tabel 4. De komende maanden zullen ook de andere 
stappen ingevuld worden, dit zal op basis van ervaringen met de eerste gebeuren. 
 

 Roadmap TROEF Internet of Energy Community producten en diensten 

Stap 
TROEF Internet of Energy 

Community Platform 
TROEF Internet of Energy 

Marktportaal 
TROEF Publiek Forum 

1 

UC58 (level 1) 
IoE - Dashboarding - Inzichtelijk 
maken internet-of-energy portfolio 

UC71 (level 1) 
Sourcing – AI (forecasting) 
gedreven energie inkoop (op 
EPEX) 
 
UC72 (level 1) 
Sourcing – Directe sourcing van 
energie door koppelen ‘opwek 
op afstand’ aan een energie 
community 
 
UC54 (level 2) 
GoPacs - Verbinding met 
GoPacs (collectieve flex) 

UC73 (level 1) 
Stichting IoE 

Tabel 4 – Roadmap van use cases voor de TROEF Internet of Energy Community producten en diensten 
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V. Nawoord  
 
Deelresultaat 10.1 heeft de kaders neergezet voor de hier opvolgende deelresultaten van resultaatsgebied 10. 
Dit zal leiden tot nieuwe producten en diensten om energiegemeenschappen met elkaar te verbinden door 
middel van het Internet of Energy.  
 
Dit document, hoewel nu afgerond, zal gedurende de doorloop van dit project aangevuld blijven worden met 
nieuwe kennis en ervaringen. 
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VI. Bijlage  
 
Hieronder volgen de ingevuld Value Proposition Canvas voor de TROEF Internet of Energy Community 
waardepropositie. Dit wordt gevolgd door drie Business Model Canvasses voor de daaruit voortvloeiende 
producten en diensten. 
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Value Proposition Canvas 

 
Figuur 11 - Het Value Proposition Canvas voor de TROEF Internet of Energy Community waardepropositie 6 

 
6 Voor het invullen van de klantzijde is gebruik gemaakt van kennis en ervaringen binnen het consortium hebben met energiegemeenschappen. Voor dit 
werkpakket is er voorgebouwd op eerder gemaakte Value Proposition Canvasses. 
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Business Model Canvasses 

 
Figuur 12 – De Business Model Canvas voor het TROEF Internet of Energy Community Platform 
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Figuur 13 - De Business Model Canvas voor het TROEF Internet of Energy Marktportaal 
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Figuur 14 - De Business Model Canvas voor het TROEF Kennis en Inzicht Forum 


