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Agenda
• inleiding

– welkom
– Project LC’s
– systeemintegratie
– proces

• Inventarisatie: aan de slag met 4 vragen
• vervolgtraject



Onze opdracht van de Topsector Energie

• TSE maakt zich zorgen over aanbod goed opgeleid personeel op 
het vakgebied energietransitie, in het bijzonder systeemintegratie

• wens tot opzetten van 4 LC’s
• voortbouwen op lokale sterktes
• input voor beleid
• gezamenlijke vraag vanuit de programma’s systeemintegratie 

(https://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie) en Human Capital Agenda 
(https://www.topsectoren.nl/human-capital)

https://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie
https://www.topsectorenergie.nl/systeemintegratie


Concrete vraag

• inventarisatie kennisvraag vanuit bedrijfsleven, publieke sector en 
onderwijs op het gebied van systeemintegratie

• inventarisatie kennisaanbod
• koppeling vraag en aanbod 
 identificeren aanpassingen 
 opleidings- en onderzoeksprogramma

• structurele samenwerking
• uitgewerkt plan van aanpak: concreet 1e jaar + meerjarig perspectief
• betrekken TSE/RVO



Definitie LC

een netwerk van mensen die gezamenlijk werken aan het oplossen van een 
gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk 
probleem.
Binnen een LC zijn (1) … alle deelnemers serieuze partners, (2) … werken 
lerenden én docenten én onderzoekers én professionals samen aan de 
vraag/het probleem, (3) … zijn de vragen/problemen complex . 
(4)…reflecteren deelnemers op gebruikte methodieken en behaalde 
resultaten, (5) … beschikken deelnemers over voldoende middelen.

leren werken

innoveren



Definitie systeemintegratie
Het kader voor systeemintegratie is de energietransitie. Energie-systeemintegratie in dit verband 
betekent het integreren van de gehele energiewaardenketen, waarbij de technische, economische, 
sociaal-maatschappelijke en juridische deelsystemen samenkomen in één energiesysteem. 

Onder de technische deelsystemen verstaan we de gehele keten van opwek, transport, conversie, 
opslag en gebruik van verschillende vormen van energie. Het economische deelsysteem omvat 
onder andere marktmodellen, business cases en financieringsvormen. Het sociaal-maatschappelijke 
deelsysteem richt zich op onder meer ruimtelijke inrichting, besluitvorming en menselijk gedrag. Het 
juridisch deelsysteem betreft wet- en regelgeving inclusief het onderliggende vergunningen- en 
normenkader. 

Dit geïntegreerde energiesysteem stuurt op verschillende ruimte- en tijdschalen; van lokaal tot 
Noordwest Europese schaal en van seconden tot enkele decennia. Deze integratie leidt ertoe dat 
het toekomstige energiesysteem duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig is met breed 
maatschappelijk draagvlak.

[TSE-MMIP13, dec 2020] 



Systeemintegratie - onderzoeksvelden
operationele sturing

ontwerp

regie krachtenveld

speelveldsysteem
integratie



systeem
integratie

regie
• participatie
• proposities en business case
• invloed op andere schaalniveaus
• ketenafstemming
• sectorafstemming
• verantwoordelijke(n)

speelveld
• energiebehoefte van de sectoren
• energiebronnen
• technieken voor 

opwek/conversie/transport/opslag/afgifte
• gebiedspotentie
• sociaal profiel

operationele sturing
• sturing op leveringszekerheid
• operationele balancering
• congestiemanagement
• rollen & lokale autonomie (holarchie? transactive energy?) 
• gereguleerd domein/marktwerking/coöperatieve modellen

krachtenveld
• ‘leidende principes’
• scenario’s (II3050 etc.)
• beleid & wetgeving
• fiscale prikkels & subsidies 
• marktorganisatie en rollen
• internationale speelveld
• ruimtelijke inpassing/ruimtebeslag

ontwerp
• dimensionering
• leveringszekerheid
• balans in plaats en tijd 
• transport-, conversie- en opslagcapaciteit
• kosten en kostenverdeling
• MKBA
• benuttingsgraad
• schaalniveaus

onderzoeksagenda



scope LC’s

woning wijk gemeentebedrijventerreinlaadinfravervoer & 
transport

regiokleinere 
industrie

landelijke industrie-clusters

landbouw

Scope LC’s



flexibiliteit

energiesystemen & conversie

data, modelleren & digitaliseren

smart multi-commodity energy systems

Deelthema’s deelnemende instituten



Doelstelling van de bijeenkomst 

• Inventarisatie behoefte kennis en vaardigheden op het gebied van 
systeemintegratie

• Inventarisatie bereidheid deel te nemen aan Learning Communities



Vragen
1. Wat zijn binnen de thema’s de relevante vragen ten aanzien van 

systeemintegratie vanuit het perspectief van stakeholders? 
2. Op welke specifieke (technische) onderwerpen rondom systeemintegratie 

voorziet u een tekort aan kennis en vaardigheden voor uw eigen organisatie
in de komende 5 jaar? En waar in uw organisatie speelt dit?

3. Hoe zou in deze kennisbehoefte kunnen worden voorzien? (Bijv. via vormen 
van gezamenlijke kennisontwikkeling, samen aan projecten werken, 
bijscholing, omscholing, initiële scholing, gezamenlijke wiki’s of MOOC’s
ontwikkelen, etc.) 

4. Wat zou als eerste voor uw organisatie moeten worden ontwikkeld of 
ingericht, teneinde de verwachte (of al aanwezige) tekorten aan kennis en 
vaardigheden op te lossen?



Marten van der Laan
lector systeemintegratie in de energietransitie
Tel: +31 50 5952570 
Mob: +31 6 42 54 12 23
E-mail: m.d.van.der.laan@pl.hanze.nl 
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