
1

Top sector energie en de Human Capital Agenda

TKI Switch2SmartGrids

John Post, board member TKI SWITCH2SmartGrids

Managing director Green IT Amsterdam region
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TKI Switch2SmartGrids
Top sectoren; bedrijvenbeleid

31 januari 2013
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• Focus op 9 sterke sectoren (tuinbouw, water, agrofood, life sciences 
& health, chemie, high tech, energie, logistiek, creatieve energie, 
hoofdkantoren)

• Kennis en innovatie: Bedrijven-kennisinstellingen-overheid

• Innovatiecontracten: Afspraken voor 2012 en 2013

• Topteam Energie (Michiel Boersma, Mark Dierikx, Tim van der Hagen, 
Fokko Pentinga) and chairman TKI SWITCH2SmartGrids (Frits Verheij)
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TKI Switch2SmartGrids
Innovatiecontracten Smart Grids

� 7 Innovatietafels: smart grids, wind op zee, gas, energie in gebouwde

omgeving, energie in industrie, bio-energie, solar energie.

� Van innovatie tafel naar TKI: 

Topconsortium voor Kennis en Innovatie

� Innovatiecontract Smart grids

visie, ambitie

samenwerking

programmalijnen

hca + internationaal

� Tenders 2012 en 2013

1. Diensten en Producten: Intelligente applicaties, energiemanagement

2. Virtuele infrastructuur: Internationaal standaardisering van protocollen en interfaces, 

resilience, sterke samenwerking met ICT roadmap.

3. Fysieke infrastructuur: Standaardisatie, energieconversie en netintegratie van 

technologieën voor optimale inzet energiebronnen op diverse spanningniveaus, asset
management, sensoring

4. Institutionele & sociale innovatie: Belangen en drijfveren energieconsumenten (o.a. 

samenwerking met de creatieve industrie), Nieuwe rollen in energieservice economie en 
bijbehorende aanpassing van wet- en regelgeving

Innovatiecontract Smart Grids
Kennisontwikkeling langs 4 programmalijnen 
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Nu in uitvoering 
Verantwoordelijken per lijn

Voor elk van de lijnen is er een hoofdverantwoordelijke afgesproken 

binnen het TKI S2SGs:

Fysieke laag: Marcel den Haan (FME – Fedet – EMVT)

Virtuele laag: John Post (ECP)

Producten en diensten laag: Marcel Dukker (Technolution)

Institutionele en sociale innovatie: Suzanne van Kooten (TNO)

TKI Switch2SmartGrids
Concreet geformuleerde doelen voor smart grids 2012 - 2017

1. Reduceren van de kosten van netwerk verzwaringen en kosten voor balancering

vanwege de systeemintegratie van duurzame energiebronnen met minimaal 10%. 

2. Minimaal 10% van de Nederlandse energieconsumenten maakt gebruik van de Smart 

Grids technologie (slimme meters, Home Energy Management Systems en slimme 

apparaten).

3. Verlagen van energiegebruik met minimaal 5% door Smart Grids consumenten.

4. Kostenreductie van Smart Grids technologieën zoals meetapparaten en sonsoren, 

op afstand bestuurbare schakelaars en toepassing van telecommunicatie in de 

distributiewerken voor gas, elektriciteit en warmte/koude.

5. Toename van de omzet van de deelnemende Nederlandse bedrijven van minimaal 5 

X de inzet van overheidsmiddelen in de periode 2012 – 2017.

6. Uitbouw en consolidatie van de bestaande top-3 kennispositie in Europa op het 

gebied van Smart Grids (van toepassing op fundamenteel en industrieel onderzoek).
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TKI Switch2SmartGrids
Noodzakelijke randvoorwaarden. 

� Samenwerking tussen ‘traditionele’ energiesector en ‘nieuwe’ spelers zoals 
partijen uit ICT, High Tech, telecommunicatie, bouw, installatie, en auto-
industrie.

� Betere benutting van bestaande kwaliteiten in Nederlandse bedrijfsleven –
waaronder veel MKB-ers.

� Toepassing van ‘open innovatie’ en inzet van de Nederlandse 
handelsgeest.

� Meer interactie tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden.

� Resultaat: effectieve kennisontwikkeling en hogere economische groei.

Organiseren ‘ecosysteem’ is belangrijk doel van TKI Switch2SmartGrids

Daarvoor moeten enkele vragen worden beantwoord:

• Hoe versterken we het potentieel dat aanwezig is?

• Hoe doen we dat in het brede nationale en internationale veld, waarin velen nog op zoek 

zijn naar hun toekomstige business model? 

• Wat organiseren we regionaal, en wat internationaal?

• Wat wordt rol van deelnemer in TKI?

• Hoe optimaliseren we de HCA agenda?

• Wat zijn de beste communicatiekanalen?

Innovatiecontract 2013 opstellen met input van TKI deelnemers: bedrijven, 

kennisinstelling, overheden en andere top sectoren, zoals top sector ICT.

Nog te doen in 2013
Ecosysteem Smart Grids organiseren
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Trends

Supercomputers in 
de palm van je hand

Toegang tot 
data in de 
Cloud

Real-time
streaming 
informatie

Open systemen

Sociale trens

Carrieres die 10 jaar
geleden niet
bestonden

Data tsunami

Innovatie is: Globaal, samenwerking, inter-disciplinair en open.

Open data

Mobiel en sociaal
verbonden
consumenten
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In 2015 zal 80% van alle beschikbare data onzeker zijn.

Data qualiteit wordt
gerealiseerd voor

ondernemingsinformatie over 
klant, product en transactie. 

Maar dit is slechts een fractie
van de totale data.

Het aantal networked devices zal in 2015 twee 
maal zo hoog zijn als het aantal mensen

wereldwijd. Alle sensor data heeft een mate 
van onzekerheid

Totale aantal social media accounts is 
meer dan de totale wereldbevolking. 

Deze data is hoogst onzeker in betekenis
en context.

Verandering 1   data, hoe ga je daarmee om?
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Controle en besluiten

Gecentraliseerd, gedistribueerd, 

Peer-to-Peer

Controle platform

Acties
Vastlegging

(Devices, Sensoren, beelden, mobieltjes)

Hoge kwaliteit, continu

Fysieke wereld

Gegevens en meet platform

Energie Gebouwen Supply-chains Watersystemen

Simulatie & 

voorspelling

(Wat/als analyses)

Multi-modaal, Multi-domein

beslis

model

Optimale

en robuuste

actie

Assimilatie, 

Interpolatie en  verklaring

Reconstructie � verbinden van de 

punten

Context & 
grenzen

Waarschijnlijke
uitkomst

Observaties

Modellering en orchestratie platform

Acties

betrouwbare
gegevens

(Regulering 
& beleid)

Verandering 2   gekoppelde en onderling afhankelijke gedragsmodellen

Real-time model-driven control framework to manage and 

integrate renewable energy into the grid infrastructure 

Management of intermittent energy generation

Voorbeeld Smarter Energy - model-gedreven optimalisatie

Elke 12 seconden, over hele land

Active & Reactive Power
Voltage & Connectivity, 

Temperature, Wind Speed 

Real Time Modeling & Risk Assessment
Data Models & Assimilation

Weather Models
Wind and Solar Forecast
Consumption Forecast

30+ 

Control

Centers

Management & Control                     
Optimal Unit Commitment  
Supervision & Control of 

Energy Generators

gedragsmodellenReal-Time beheer Gekoppelde Controle Centers

Spain’s Electrical Grid
Incorporates 20% of 
Intermittent Energy

Voorspelbare generatoren

Resultaten

Model & Analytics OrchestrationGegevens en beheer Controle

Modellering en orchestratie platform
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Technical capabilities
Business architecture

Business intelligence analytics data mining

Integration legacy services & mobile devices Web2.0

IT architecture

IT standards

Methods& tools

Security and privacy

Solve social-economic challenges
Improve effectiveness and efficiency of business and IT

Support innovation and progress products services business

Use energy more efficiently and lower climate impact

Recruitment focus
Acceptance of flexible working hours

General lT professionals

Personal & leadership capabilities
Be a mentor or a coach

Be a role model in one or more areas of technology

Be proactive, take initiatives

Build and maintain networks

Take responsibility for the technical community

Non-Technical capabilities
Business processes knowledge modelling

Innovation and successful implementation of creative 

ideas

Project management

Key findings

Impact op arbeidsmarkt: andere vaardigheden

Source: IBM Academy of Technology study. 2010/2011

Complexity manager

Chief Data Officer

Data scientist

Senior management 

capabilities

Impact op arbeidsmarkt: andere beroepen en capaciteiten



8

Impact op arbeidsmarkt: andere onderwijs

Andere onderwijs, voorbeelden

Stanford ao: https://www.coursera.org/

MOOC’s, Massive Open Online Courses;  “Worldclass education to anyone anywhere”

Others:

Google: http://www.udacity.com/

Harvard: http://www.khanacademy.org/

More to come

MIT: https://www.edx.org/
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heden toekomst

Nieuwe mogelijkheden zullen ondernemingen transformeren

Programmeren en gegevens omvormen tot leren en intelligentie

2 concurrenten

General Purpose

Systeem A

Software met 

Functie C

General Purpose

Systeem B

Software met 

Functie C

+ +

zelfde output

2 concurrenten

Learning

System A

Ervaringen van 

bedrijf 2

Learning

System B

Ervaringen van 

bedrijf 1

+

Verschillende Output; Differentiatie

Attributen

Leer 
paradigma

Reken
paradigma

+

• Leren en zelf-training, IQ en EQ

• Toegankelijk, natuurlijk interface met anderen en de wereld 

(inclusief multimodaal real time sensor invoer- en uitvoer)

• Genereert inzicht, creëert en test hypotheses

• Faciliteert  betere uitkomsten

Impact op arbeidsmarkt: andere leersystemen

Randvoorwaarden: Masterplan Beta en Human Capital Agenda



10

TKI Masterplan Bèta en Technologie, Februari 2012

De negen topsectoren hebben 
in korte tijd dit Masterplan Bèta 
en Technologie (MB&T) 
opgesteld.

De lange-termijn (2025) ambitie 
is dat 40% van alle 
afgestudeerden een bèta- en 
technologische opleiding heeft
genoten.

TKI Masterplan Bèta en Technologie, speerpunten

Arbeidsmarktprognose 2011-2016, technische opleidingen

Baan Instroom in de Instroom arbeidsmarkt

openingen arbeidsmarkt minus baanopeningen

VMBO techniek 106.200 44.400 -61.800

MBO techniek 221.400 163.400 -58.000

HBO techniek 74.700 49.600 -25.100

WO techniek 40.100 29.700 -10.400

Totaal (techniek) 442.400 287.000 -155.400

VMBO groen 15.700 18.700 3.000

MBO groen 43.500 24.000 -19.500

HBO groen 3.900 4.700 800

WO groen 1.900 3.000 1.100

Totaal (groen) 65.000 50.400 -14.600

Bron: ROA (2011), Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016
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TKI Masterplan Bèta en Technologie, speerpunten

� Speerpunt 1: Grotere instroom van bèta-
technologiegediplomeerden in de topsectoren.

� Speerpunt 2: Continue afstemming onderwijs –
arbeidsmarkt.

� Speerpunt 3: Binden, boeien en ontwikkelen van bèta en 
technische mensen.

� Speerpunt 4: Vergroot het internationaal perspectief op de 
arbeidsmarkt

Human Capital Agenda, doelen werkplan 2013-2015 Topsector Energie

� Voldoende en goed (technisch) geschoold personeel op zowel 
universitair, als hbo- en mbo-niveau en

� een versnelling van de transitie te realiseren

Door te werken aan vier actielijnen:

� Tekorten

� Continue inhoudelijke verandering

� Nieuwe rollen en regionale verbanden

� Energiekennisniveau bij brede publiek

Op drie niveaus:

1. TKI-specifieke issues

2. Energie-generieke issues

3. Masterplan Bèta & Technologie
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Human Capital Agenda, Werkplan 2013-2015 Topsector Energie

HCA-Energie oorspronkelijk vier  actielijnen:
1. Tekorten

2. Continue inhoudelijke verandering

3. Nieuwe rollen en regionale verbanden

4. Energiekennisniveau bij het brede publiek

1. Vergroten van de toegevoegde waarde van bedrijven voor het vergroten van de 

instroom in de energiesector door programmatisch te versterken via het 

Masterplan Bèta & Technologie (actielijn 1. Tekorten en actielijn 4. 

Energiekennisniveau bij het brede publiek). Doelgroepen zijn basisonderwijs, vmbo, 

havo en vwo en werkenden;

2. Bijdragen aan de ontwikkeling van een excellente onderwijsinfrastructuur (mbo, 

hbo en wo) voor energie (‘kennis stroomt’) via het Masterplan Bèta & Technologie 

en via de TKI’s (actielijn 2. Continue inhoudelijke verandering en actielijn 3. nieuwe 

rollen en regionale verbanden). Doelgroepen zijn studenten in het mbo en hbo en 

werkenden op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Human Capital Agenda, in SG innovatiecontract 2012/2013

Field Level of 
education

Example institutes Example programs 

SG Network strategy / 
management

Academic Energy Academy Europe,

Rotterdam School of 

Management,
Energy Delta Institute

Energy policy and regulation 
(EA / RUG)

SG Network Engineering Academic TU Delft,

TU Eindhoven,
University of Twente

Sustainable Energy 
Technology (3TU)

SG Operational Engineering Academic

SG Installation and MRO Vocational Avans Hogeschool,
Energy College

Elektrotechniek Smart 
Energy Grids (Avans)

Investing in human capital is key to success to create a mature and exportable sector
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Samenvatting

Onderwijs zal moeten meebewegen met de marktveranderingen.

We zijn er nog niet klaar mee


