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TSE: Eén topsector, twee doelstellingen

1. Versnelling van de energietransitie
2. Versterken economische groei, export en banen
De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de
transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.
De transitiepaden uit de Energieagenda en het Klimaatakkoord bepalen de
prioriteiten van de TSE.

Digitalisering

Met ‘digitalisering’ worden de veranderingen aangeduid die zich voltrekken in de maatschappij en
de economie t.g.v. de invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’).
Digitalisering gaat de aanzet geven tot andere beleidskeuzes en andere zienswijzen van, op en door
de energie-industrie
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Een overdenking

20180514_Klaas Broekhuizen Financieele Dagblad

Digitalisering
Non-regret ontwikkelingen
 AI, Software, algoritmes, controles en openheid
 Blockchains
 Cyber-security
 Energiedata – disaggregatie
 Private networks
 P2P smart grids
 Real-time energie beprijzing
 Koppelen E-vraag en E-aanbod op elk moment
 Systeem integratie, interoperabiliteit
 Scheiden bron van drager, eenduidige maatvoering
 Internet of Things, cyber physical systems
 Industry 4.0, machine learning
 Internet of Energy
https://topsectorenergie.nl/nieuws/digitalisering-het-energielandschap
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Trend: doorbreken dominante centrale denken; data en verwerking aan de
randen
90%
Of data created over the last
10 years was never captured
or analyzed

2X
Rate of data creation
compared to the expansion
of bandwidth over the past
decade

By now
The collective computing
and storage capacity of
smartphones will surpass all
worldwide servers

Trend: IoT en gebouwen

https://www.memoori.com/portfolio/internet-things-smart-commercial-buildings-2016-2021/
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Trend: data verzamelende apparaten

theGuardian, 15 maart 2017

Trend: energy oogsten en creëren

NRC 20180417

Futurism 20180520
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Actualiteit: Stroomvoorziening onder digitale spanning

Rli rapport https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/stroomvoorziening-onder-digitale-spanning

Waarschuwingen aan de zijlijn
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Actualiteit: cyber security

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-energy/u-s-warns-public-about-attacks-on-energy-industrial-firmsidUSKBN1CQ0IN

Actualiteit: routers, switches en access points
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Actualiteit: data, software en algoritmes

20180423_financieele Dagblad

Hype cycle

8

4-12-2018

Voorbeeld blockchains

20181110_NRC

Voorbeeld blockchains

15 Firms Leading the Way on Energy Blockchain
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Voorbeeld blockchains

Voorbeeld flexibiliteit

Doel:
1.

De baten van het aanbieden flexibiliteit laagdrempelig inzichtelijk te maken door een goede modellering te maken die voor alle
vastgoed bruikbaar is;

2.

De kosten van het technisch ontsluiten van flexibiliteit te verlagen door een gestandaardiseerde koppeling te ontwikkelen en die in
de praktijk te implementeren om de toepasbaarheid en commerciële potentie feitelijk aan te tonen;

3.

In en rond het project de verschillende stakeholders (gebouweigenaar, gebouwexploitant, energiesector) aan een gezamenlijk
doel te laten werken.

Verwachting: op termijn 500MW aan flexibiliteit uit commercieel vastgoed aan de markt te kunnen
ontsluiten en dat daarmee de energiekosten van commercieel vastgoed met ten minste 20% te
verlagen zijn
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Voorbeeld cyber security HEM systemen

https://topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/kennisdossier/HandreikingCyberSecurity
VoorSmartEnergy.pdf

https://segrid.eu/wp-content/uploads/2017/07/Whitepaper-SEGRID.pdf

Voorbeeld cyber security WoZ
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Voorbeeld: Liander gebruikt AI voor betere investeringsstrategieën
Complexiteit van investeringsbeslissing neemt toe

Huidige manier van werken zorgt voor suboptimalisatie en vertraging
-

Mensen kunnen max 7 relaties overzien
Mensen onderschatten lange termijn effecten
Mensen kunnen moeilijk onzekerheid meewegen in beslissingen
Oordeel op basis van ervaring en gevoel, is moeilijk te evalueren
Ophalen van expert opinie is tijdrovend
Beslissing per commissie is tijdrovend
Snel reageren op een veranderende situatie is moeilijk

Voordelen
+ Men kan beslissingen toelichten en onderbouwen
+ Beslissingen zijn afgestemd (sociaal acceptabel)
Huidige doorlooptijd voor investeringsplan: 1 jaar

AI kan zowel qua complexiteit als onzekerheid beter schalen

AI verslaat GO werelkampioen

AI haalt meer fouten uit juridisch document

Met de juiste (simulatie) tools worden uitkomsten van de black box begrijpelijk

AI vervroegd Alzheimer diagnose
met 10 jaar

AI sneller in molecuulsynthese dan chemicus

Maar: software that kills
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The moral machine: Kill granny! Especially if she is fat

20181024_the Register

Ethische overwegingen: surveillance capitalism

 Hoever mag je gaan bij het kopen van data?
 Hoe segmenteer je klanten met behulp van data?
 In hoeverre mag je data benutten om het gedrag van mensen
actief te beïnvloeden?

Ik heb niets te verbergen zeg je?
Wij hebben heel veel te beschermen
20170930_Financieele Dagblad
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Brain drain: algoritmes, kennis en zorgvuldigheid

20180827_NRC

20181029_Financieele Dagblad

Brain drain: ethici, waar zijn jullie toch?

20180901_Financieele Dagblad
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De uitnodiging
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De genodigden

Actieplannen en werkgroepen
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McKinsey on digital transformation
1. Excessive caution
2. Fear to the unknown
3. Lack of focus
4. Running out of money
5. Lack of talent
6. Lack of discipline
7. Failure to learn
20180501_McKinsey on digital transformation

8. Change fatigue
9. Going it alone
10.Going too slow

Aanbevelingen
 Accepteer dat de wereld (heel snel) verandert en zorg voor flexibiliteit in de aanpak.
 Maak gebruik van de best practices uit andere sectoren die de digitale ontwikkeling al hebben
doorgemaakt.
 Benut integratiemogelijkheden, voorkomen blinde vlekken; IT/OT integratie.
 Doorbreek het dominante centrale denken.
 Benut de grote voordelen van data en digitalisering bij de energietransitie.
 Investeer meer in technologie dan in koper.
 Een systeemarchitectuur is noodzakelijk. Modulariteit, interoperabiliteit en standaarden zijn
daarbij sleutelwoorden.
 Bedenk dat de afschrijftermijnen van hardware en software niet parallel lopen.
 Resilience is belangrijker dan de verplichte back-up.
 Wees kritisch t.a.v. de specs en cijfers van aangeboden producten.
 Wees kritisch t.a.v. de beloofde openheid. Voorkom proprietary oplossingen.
 De ICT speelt in multidisciplinaire systemen een centrale rol, als de ICT faalt, faalt het gehele
systeem. Geef de ICT daarom ook de aandacht die het verdient.
 Realiseer u de cruciale rol die software en algoritmes spelen.
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De mens, een ding op het internet?

Dank voor uw aandacht
35
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@bikerspeedwell
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