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Managementsamenvatting
Over dit project en deelrapport
 Dit rapport is het afsluitende deelrapport voor het project “Verkenning 

naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-

infrastructuur” waarin we aanbevelingen doen en een routekaart 

presenteren voor de ontwikkeling van een dergelijke 

referentiearchitectuur (RA).

 Het rapport borduurt voort op twee eerdere deelrapporten. Het eerste 

rapport bevat een analyse van 10 jaar energie-innovaties, op basis van 

desktop research (circa 450 innovatieprojecten) en zeven expert 

interviews, het tweede rapport bevat een analyse van de succesfactoren 

van een aantal bestaande referentiearchitecturen die ontwikkeld zijn 

voor de energiesector en andere sectoren.

 Voor dit deel van het onderzoek is daarnaast een aantal experts 

gevraagd om vanuit hun perspectief een reflectie op het thema 

referentiearchitectuur te schrijven. De inzichten hieruit, die betrekking 

hebben op maatschappelijke eisen aan een RA, het borgen van 

democratische waarden, en normering vormen een laatste belangrijk 

ingrediënt voor dit deelrapport.

 Op basis van alle deelanalyses en externe inputs zijn negen 

uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen basis voor de 

routekaart. 

 Een schets van dit proces en de RA die er uit voortkomt geeft de 

belangrijkste uitgangspunten weer:

 Start vanuit een generiek, energievorm-agnostisch raamwerk met het 

uitwerken elektriciteit vanwege actuele ontwikkelingen zoals elektrische 

mobiliteit en vraagsturing en de rol van eindgebruikers daarbij.

 Bouw voort op het groot aantal bestaande initiatieven en voorbeelden.

 Zorg voor lange-termijn commitment van de initiatiefnemers vanwege de 

relatief lange ontwikkeltijd van 4-5 jaar.

 De routekaart schets een traject waarin in vijf fases in een periode van 4-

5 jaar de RA ontwikkeld, gevalideerd en overdragen wordt aan een 

onafhankelijke beheerder.

 De routekaart onderscheidt vier werkstromen, waarvoor totaal 45 acties 

geïdentificeerd:

 Ontwikkeling – Een compact ontwikkelteam met een duidelijke taak en 

mandaat is het best toegerust om de RA te ontwikkelen

 Community – Een sterke community vergroot de betrokkenheid van 

stakeholders en de kwaliteit van de RA

 Compliance – Compliance met wet- en regelgeving en technische 

standaarden is een voorwaarde voor toepasbaarheid en acceptatie

 Communicatie – Het maximaliseren van bekendheid en draagvlak bevordert 

de toepassing van de RA
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Introductie
Achtergrond en doel van het project

 De transitie naar een duurzaam energiesysteem vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol 

speelt. De digitale wereld heeft tools en manieren van werken opgeleverd die traditionele ontwerp- en ontwikkelmethodes 

vervangen en die onze verwachtingen over gebruiksmogelijkheden hebben veranderd. Sociale en technische innovatie zijn 

daarom sterk met elkaar verbonden.

 De afgelopen 10 jaar zijn op veel verschillende deelgebieden projecten gefinancierd en uitgevoerd om de energietransitie (en 

met name de rol van digitalisering daarbinnen) te versnellen. Om de innovaties die hieruit voortkomen op een 

toekomstbestendige wijze met bestaande systemen en processen te integreren zijn er nieuwe instrumenten, kaders en 

werkwijzen nodig. 

 Een referentiearchitectuur voor de energie-infrastructuur in Nederland kan een efficiënte integratie van digitale innovaties 

bevorderen en identificeert innovatiebehoeftes, op een manier die de collectieve leerervaring en daarmee de energietransitie 

versnelt. 

 Met dit project wil Topsector Energie samen met RVO een eerste verkenning doen naar een referentiearchitectuur voor de 

energie-infrastructuur in Nederland, gebaseerd op alle lessen die in innovatietrajecten geleerd zijn, om zo de doelen van het 

Klimaatakkoord dichterbij te brengen.
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Introductie
Achtergrond en doel van het project

Het project bestaat uit drie fases: 

1. Het analyseren van 10 jaar nationale en internationale digitale energie-innovaties die potentieel allemaal impact hebben op de inrichting 
van ons toekomstige energiesysteem. 

2. Het analyseren van bestaande referentiearchitecturen (of onderdelen daarvan) om inzicht te krijgen in de toepassing van 
referentiearchitecturen in de energiesector en verwante domeinen zoals telecom. Wat is het doel van de referentiearchitecturen? Hoe 
succesvol zijn ze gebleken? Welke lessen kunnen we trekken voor de ontwikkeling van een referentiearchitectuur voor de Nederlandse 
energie infrastructuur?

3. Het vertalen van de analyseresultaten uit de eerste twee fases, en de reflecties daarop, naar een concreet stappenplan (routekaart) om 
de referentiearchitectuur te ontwikkelen en toe te passen. Hierin wordt aangegeven voor aandachtsgebieden zoals (digitale) techniek, 
wet- en regelgeving, systeemintegratie en stakeholder engagement welke acties er ondernomen moeten worden om de gewenste 
referentiearchitectuur te ontwikkelen, welke stakeholders bij die stappen betrokken moeten worden en wat een realistisch tijdpad
hiervoor is. 

Dit deelrapport beslaat de analyse en conclusies van de derde fase van het project (“Aanbevelingen & Routekaart Referentiearchitectuur”).

Analyse Energie-
innovaties

Analyse 
Referentiearchitecturen

Aanbevelingen & 
Routekaart
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Introductie
Wat is een referentiearchitectuur?
 In de praktijk worden verschillende definities van 

referentiearchitectuur gehanteerd. Greefhorst e.a. (“Herbruikbare 

architectuur”, 2009) definieert referentiearchitectuur als een op 

praktijkervaringen gebaseerde, generieke architectuur voor een 

klasse van systemen.

 Met systemen wordt daarbij meer bedoeld dan alleen applicaties. 

Alle bedrijfsstructuren, - processen en infrastructuren worden in 

een referentiearchitectuur betrokken.

 Referentiearchitecturen zorgen voor uniformiteit en bevorderen 

een effectieve en efficiënte communicatie tussen de verschillende 

organisaties. (Digitale) dienstverlening wordt daardoor beter, maar 

ook gemakkelijker en goedkoper te implementeren, omdat alle 

ontwerp- en inrichtingsprincipes en ‘stekkers en verpakkingen’ 

hetzelfde zijn. Zo kunnen referentie-architecturen belemmeringen 

voor toetreding en verandering wegnemen, transparantie en 

integriteit op markten waarborgen, de interoperabiliteit 

verbeteren en de transitie- en operationele kosten verlagen voor 

bedrijven en consumenten.

 Een ander voordeel van het gebruik van een referentiearchitectuur 

is dat medewerkers dezelfde taal leren spreken en 

gemeenschappelijke en eenduidige definities hanteren. Een 

referentiearchitectuur is pas echt effectief als deze ook wordt 

toegepast door het domein waarvoor ze is opgesteld.

 Een referentiearchitectuur heeft diverse eigenschappen:

- Een referentiearchitectuur is een verzameling van best practices en 

biedt een herkenbare, algemeen gebruikte opzet en structuur.

- Een referentiearchitectuur dient als een meer abstract sjabloon voor 

de concrete architecturen van een organisatie.

- Een referentiearchitectuur kan generiek toegepast worden. Ze geeft 

herbruikbare beschrijvingen voor systemen in het algemeen.

- Een referentiearchitectuur beschrijft een logische, generieke 

structuur. Ze bevat principes en richtlijnen op een dusdanige wijze dat 

ze vertaald kunnen worden naar de concrete architecturen van een 

organisatie en haar systemen.

- Referentiearchitecturen bevatten handvatten voor een goede 

inrichting van de informatievoorziening, processtandaarden, en 

technische en semantische standaarden voor gegevensverwerking, -

opslag en -uitwisseling.

https://archixl.nl/files/informatie_herbruikbaar.pdf


8 | Copyright © Baringa Partners LLP 2022. All rights reserved. This document is subject to contract and contains confidential and proprietary information.

Introductie
De rol en potentiële meerwaarde van een referentiearchitectuur
 Nieuwe instrumenten, kaders en werkwijzen zijn nodig om 

ons in staat te stellen op een toekomstbestendige wijze 

bestaande structuren, systemen, infrastructuur en processen 

met (digitale) innovaties te integreren, op een manier die de 

collectieve leerervaring (en daarmee de energietransitie) 

versnelt. 

 Om een nieuw energiesysteem te creëren dat aan deze 

doelstellingen en verwachtingen voldoet, zijn 

referentiearchitecturen een waardevol hulpmiddel omdat ze 

een gemeenschappelijke taal en raamwerk bieden met 

duidelijke definities van domeinen, actoren, energie- en 

informatiestromen en interfaces.

 In Nederland wordt tot nu toe geen referentiearchitectuur 

gebruikt voor het ontwerp en realisatie van ons toekomstige, 

duurzame energiesysteem, hoewel er al veel 

referentiearchitecturen voor (delen) van het energiesysteem 

bestaan en de overheid het belang van 

referentiearchitecturen wel degelijk onderkent. 

 De noodzaak tot het versnellen van de energietransitie en het 

belang van digitalisering en systeemintegratie daarbij betekenen 

dat dit het ideale moment is om aanbevelingen te formuleren voor 

hoe in Nederland een referentiearchitectuur voor de energie-

infrastructuur ontwikkeld en toegepast kan worden.

 Referentiearchitecturen kennen een lange historie en zijn volop in 

ontwikkeling als gevolg van o.a. digitalisering en systeemintegratie. 

Een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-

infrastructuur kan vermoedelijk gebaseerd worden op een 

bestaande architectuur, of een combinatie van architecturen, met 

goed afgebakende, beperkte aanpassingen om deze passend te 

maken voor de Nederlandse situatie. Een volledig nieuwe 

architectuur lijkt, met het oog op wat al beschikbaar is en zich 

bewezen heeft, op voorhand niet nodig.
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Introductie
Drie trends in referentiearchitecturen voor het energiesysteem
Referentiearchitecturen voor het energiesysteem kennen een 

lange historie, en zijn volop in ontwikkeling als gevolg van o.a. 

digitalisering en systeemintegratie. Er is sprake van zowel 

verbreding als verdieping, die tot uitdrukking komen in drie 

trends:

 Ontwikkeling van referentiearchitecturen voor subdomeinen

van het energiesysteem – Architecturen voor het volledige 

energiesysteem bevatten vaak onvoldoende concrete 

handvatten om een interoperabele implementatie te realiseren 

en dit stimuleert de ontwikkeling van architecturen voor 

subdomeinen. Voorbeelden hiervan zijn naast de hierboven 

genoemde modellen voor elektrische mobiliteit ook BRIDGE, 

een Europese referentiearchitectuur voor de uitwisseling van 

energiedata en het Universal Smart Energy Framework (USEF) 

voor gestandaardiseerde uitwisseling van flexibiliteit tussen 

marktpartijen. Dergelijke deelarchitecturen hebben idealiter 

een duidelijke aansluiting op hoofdarchitectuur zoals SGAM.

 Er is in toenemende mate aandacht voor de impact van 

digitalisering en digitale platforms binnen architecturen. Zo richt 

het Europese OpenDEI programma zich op het op elkaar 

afstemmen van referentiearchitecturen, open platforms en 

grootschalige pilots bij het digitaliseren van de Europa. Energie is 

een van de vier sectoren waarin het project actief is.

 Uitbreiding/ontwikkeling van referentiearchitecturen naar 

andere energie-infrastructuren dan elektriciteit –

Systeemintegratie en multivector optimalisatie van 

energiestromen vragen om een architectuur die domeinen, 

assets, actoren en koppelvlakken tussen verschillende energie-

infrastructuren beschrijft. Een voorbeeld hiervan is het American 

Multimodal Energy System (AMES). Het beschrijft een system-of-

systems voor vier afzonderlijke, maar onderling afhankelijke 

energie-infrastructuren: elektriciteit, aardgas, olie en kolen.
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Voornaamste uitkomsten fase 1 en 2
Beknopte samenvatting uitkomsten fase 1

Innovatie is het combineren of toepassen van bestaande technologieën, methodes, processen of systemen tot iets nieuws. Samenwerking is 
hiervoor een productief middel. De manier waarop innovatie vanuit de publieke sector ondersteund wordt onderkent en versterkt dit.

Het aantal innovaties lijkt te correleren met de fijnmazigheid van het netwerk: we zien meer innovaties die eindgebruikers en laagspanning 
netwerken raken dan op hoogspanningsniveau. Hier is in relatieve zin ook de meeste nieuwe dynamiek op het netwerk te verwachten.

Digitalisering is een ingrijpende en onomkeerbare ontwikkeling. Een groot deel van ons energiesysteem is al verregaand gedigitaliseerd – van 
vergelijkingssites voor consumenten tot het uitlezen van slimme meters tot marktprocessen voor inzet van flexibiliteit.  

Geïnterviewde experts geven aan dat er een behoefte is aan een referentiearchitectuur waarmee digitale innovaties beter ingepast kunnen 
worden, en die eenduidig richting geeft aan over hoe deze ingezet kunnen worden voor de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem

Veel digitale innovaties zijn afhankelijk van toegang tot gegevens van de consumenten. Bij het ontwerpen van de referentiearchitectuur moet 
dan ook voldoende aandacht worden besteed aan de beperkingen en eisen die voortvloeien uit Europese en nationale regels 

Nationale wet- en regelgeving van belang is voor de ontwikkeling van digitale innovaties in de sector en daarmee ook richtinggevend voor een 
referentiearchitectuur. Daarbij is doorslaggevend dat wet- en regelgeving voldoende ruimte biedt voor innovatie.

Elektrificatie is een van de grote trends in de energietransitie maar zonder (groene) moleculen gaat het niet lukken op tijd CO2-neutraal te 
worden. Er ook innovaties aan de gas- en warmtekant nodig maar dit zien we vooralsnog maar beperkt terug.
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Voornaamste uitkomsten fase 1 en 2
Beknopte samenvatting uitkomsten fase 2

Het ontwikkelen van een referentiearchitectuur tot het punt dat deze breed toepasbaar is vergt een aanzienlijke inspanning van de betrokken 
partijen en kent typisch een doorlooptijd van 3-5 jaar en is gebaat bij langdurige betrokkenheid van RVO en Topsector Energie.

Een relatief groot deel van de onderzochte initiatieven hebben hun doel (nog) niet bereikt. De dominante succesfactoren om het doel wel te 
bereiken zijn toegankelijkheid, betrokkenheid van directe belanghebbenden bij de ontwikkeling en een actieve community.

Uit het onderzoek komt naar voren dat duidelijke governance en processen voor aanpassingen en uitbreidingen ook belangrijke succesfactoren 
zijn. Het belang hiervan zal toenemen om de verwachte invasieve veranderingen ten gevolge van digitalisering in te kunnen passen.

Meer voorschrijvende architecturen worden vaker succesvol toegepast worden dan meer beschrijvende architecturen.  

Om snel een toepasbare referentiearchitectuur te ontwikkelen verdient het wellicht aanbeveling om, vanuit een generiek raamwerk voor alle 
energievormen, deze eerst voor de elektriciteitssector uit te werken.

De volledige conclusies zijn te vinden in de deelrapporten voor fase 1 en 2:

 Deelrapport 1:  Relevante energie-innovaties

 Deelrapport 2:  Analyse van bestaande referentiearchitecturen

Succesvolle Nederlandse initiatieven zoals USEF en NBility tonen aan dat er voldoende lokale expertise is om met vertrouwen een 
referentiearchitectuur te ontwikkelen waarin (delen) van deze en andere initiatieven opgenomen kunnen worden.

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/nieuws/Verkenning-referentiearchitectuur-Deelrapport-relevante-energie-innovaties%5B77%5D.pdf
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Systeemintegratie/Deelrapport%202%20Analyse%20Referentiearchitecturen.pdf
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Aanvullende expertperspectieven
Topsector Energie en RVO hebben een aantal experts gevraagd om vanuit hun perspectief een 
reflectie op het thema referentiearchitectuur te schrijven

Organisatie Omschrijving

i-mentor
i-mentor is een burgerinitiatief om betrokken burgers te interesseren mee te denken over de 
digitalisering van de overheid en deze uitdaging te helpen analyseren en met relevante 
verbetersuggesties te komen.

Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut houdt zich al zo'n 35 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van 
wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.

NEN
Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) verbindt partijen en belanghebbenden 
en legt afspraken vast in normen en richtlijnen. 

Waag Futurelab
Waag Futurelab past publieke onderzoeksmethoden toe op technologie en de samenleving. 
Daarmee stelt Waag zoveel mogelijk mensen in staat mee te ontwerpen aan een open, eerlijke en 
inclusieve toekomst.

De volledige bijdragen zijn hier te downloaden:
 https://www.topsectorenergie.nl/digitalisering/kennisbank-digitalisering/referentiearchitecturen

https://i-mentor.nl/
https://www.rathenau.nl/nl
https://www.nen.nl/
https://waag.org/nl/
https://www.topsectorenergie.nl/digitalisering/kennisbank-digitalisering/referentiearchitecturen
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Beknopte samenvatting uitkomsten aanvullende expertperspectieven
i-mentor – “ De overheid zou een grotere rol moeten spelen bij digitalisering”

De transitie en de noodzaak van een referentiearchitectuur
Gebruikers, consumenten en bedrijven, spelen een centrale rol in de transitie van de energiesector. Als gevolg van nieuwe mogelijkheden, nieuwe 
producten en diensten, veranderen zij hun gedrag. Omgekeerd heeft de gedragsverandering weer invloed op de opkomst van nieuwe producten en de 
diensten. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van de wet- en regelgeving, die grotendeels is gebaseerd op het traditionele systeem en het soms 
monopolistische karakter van de sector. Aanpassingen in dit systeem kunnen de nieuwe waardeketen stimuleren, dan wel mogelijk maken.
De convergentie van het ICT-systeem en het energiedomein is een essentieel instrument geworden om de energietransitie mogelijk te maken. 
Systeemintegratie en breed geaccepteerde architecturen zijn noodzakelijk om het op data gestuurde energiesysteem effectief te kunnen realiseren. Een 
RA dient te worden gebaseerd op de decentrale infrastructuur en het hybride gebruik en productie van energie en moet voorkomen dat het 
energiesysteem op korte termijn vastloopt.

Het ontwikkelen van een referentiearchitectuur
Creëer eerst een ideaaltypisch ontwerp (dus ook referentiearchitectuur) voor een mogelijke eindfase “B” om daarvanuit terug te redeneren naar die 
huidige situatie “A”, inclusief de heikele punten die de energietransitie momenteel frustreren of geen recht doen aan het beëindigen van het dominante 
denken. Belangrijke randvoorwaarden zijn: flexibiliteit, open standaarden, interoperabiliteit, schaalbaarheid, etc.
Maak bij de ontwikkeling van een RA gebruik van bekende kennis en ervaring (uit andere sectoren, o.a. telecom) en betrek diverse deskundigen in het 
proces, niet alleen de vertegenwoordigers van het dominante denken. 

Participatie en publieke waarden
Denk (ook) in mensen en welzijn, en niet louter in techniek. Men dient oog te hebben voor het maatschappelijk draagvlak en publieke waarden, die door 
digitalisering mogelijk onder druk komen te staan. Waarden als privacy, veiligheid, eerlijkheid, autonomie of gelijke machtsverhoudingen. De overheid 
zou het samenspel dienen te faciliteren tussen de partijen met verschillende, soms tegenover gestelde belangen. 
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Beknopte samenvatting uitkomsten aanvullende expertperspectieven
Rathenau Instituut – ”Sluit aan bij beleidsdoelen, maatschappelijke waarden en houd het democratisch”

Een maatschappelijk verantwoord digitaal en duurzaam energiesysteem
Het Rathenau Instituut vindt het een goede zaak dat TSE en RVO stappen nemen om een referentiearchitectuurom zo de de potentie van digitalisering 
voor de energietransitie te helpen verzilveren en het energiesysteem efficiënter en flexibeler te maken. Dat is nodig om de energievoorziening 
betaalbaar en betrouwbaar te houden. Digitalisering kent echter ook risico’s. De grootschalige inzet van slimme apparaten roept vragen op over de 
privacy en autonomie van gebruikers en de (cyber)veiligheid van het energiesysteem. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de inzet van digitalisering bij 
zal dragen aan een maatschappelijk verantwoorde transitie, een voorwaarde voor het slagen ervan. Zo kan de inzet van digitale technologie enerzijds de 
betrouwbaarheid van het energiesysteem bevorderen, maar anderzijds maatschappelijke ongelijkheid versterken, bijvoorbeeld omdat er 
datamonopolies ontstaan en een oneerlijke verdeling van lusten en lasten. 

Maatschappelijke digitaliseringskwesties: haalbaarheid en wenselijkheid
Een referentiearchitectuur kan alleen bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde energietransitie, als de digitale innovaties die zo’n architectuur 
moet helpen realiseren, haalbaar en wenselijk zijn. Maar een digitaal en duurzaam energiesysteem, dat ook maatschappelijk verantwoord is, vraagt om 
een bredere blik op de kwesties die spelen omtrent digitalisering in de energiesector. In de energiesector ervaren partijen namelijk naast technische 
haalbaarheid, nog diverse andere uitdagingen van economische, organisatorische, juridische en ecologische aard die ervoor zorgen dat digitale 
innovaties niet haalbaar zijn. Een referentiearchitectuur dient daar ook oog voor te hebben.

Maatschappelijke eisen aan de referentiearchitectuur
Het is voor een maatschappelijk verantwoorde energietransitie van belang dat een referentiearchitectuur oog heeft voor de wenselijkheid van 
digitalisering. De beoogde digitale innovaties dienen in ieder geval aan te sluiten bij de beleidsdoelen van het energiebeleid (een CO2-arme, 
betrouwbare, betaalbare, veilige en ruimtelijk inpasbare energievoorziening), binnen de grenzen van relevante publieke waarden (zoals inclusiviteit, een 
gelijk speelveld, transparantie, privacy en zeggenschap).
De energietransitie enkel kan slagen als die op ‘maatschappelijk verantwoorde’ of ‘rechtvaardige’ wijze vorm krijgt. Een referentiearchitectuur dient 
daarom democratisch bestuurbaar te zijn.
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Beknopte samenvatting uitkomsten aanvullende expertperspectieven
Waag Futurelab – “Een referentiearchitectuur voor het energienet is een immense opgave én kans” 

Publieke waarden als uitgangspunt
Een referentiearchitectuur is in potentie een belangrijke schakel in het creëren van overzicht en inzicht in het energiesysteem en een gids om in de 
digitale duurzame transitie te streven naar brede maatschappelijke meerwaarde. Het is daarom van belang in het ontwerp van de referentiearchitectuur 
vanuit publieke waarden te kijken naar de keuzes die gemaakt worden in verschillende lagen van nieuwe technologie, van de gebruikersinterface, 
besturingssysteem, firmware, hardware tot aan de infrastructuur. De publieke belangen die de rijksoverheid bij de energievoorziening nu centraal stelt 
zijn schoon, veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar. Voor een eerlijk en maatschappelijk verantwoord energiesysteem pleit Waag ervoor 
om deze waarden uit te breiden met transparant en inclusief, en deze publieke belangen als uitgangspunt te nemen voor de ontwikkeling van een 
referentiearchitectuur. Een goede referentiearchitectuur biedt burgers en ontwikkelaars handelingsperspectief, maar is ook een systeem dat eerlijk en 
veilig is voor iedereen die niet actief wil zijn, voor hij of zij die niet ‘kan en wil’.

RA ontwerp
Mensen in verschillende contexten, uiteenlopende locaties en gemeenschappen, en met verschillende voorkeuren moeten dus handelingsperspectief 
hebben in het nieuwe energiesysteem. Een goede referentiearchitectuur biedt dus handelingsperspectief aan mensen in verschillende rollen, maar is ook 
een systeem wat eerlijk en veilig is voor iedereen die niet actief wil zijn.
Een referentiearchitectuur is uiteraard technologie-agnostisch en dient er te zijn voor het gehele speelveld van zowel gesloten als open technologie. 
Maar de kans bestaat dat een referentiearchitectuur vooral het perspectief van gesloten technologiebedrijven overneemt en daarmee het perspectief 
van open-source technologie niet voldoende faciliteert en zodoende op het vlak van inclusiviteit te kort schiet.

Governance
Governance en toezicht zijn van groot belang om bovengenoemde processen eerlijk en transparant te houden. Publieke waarden vereisen constante 
aandacht en inspanning, alsmede processen waarbij uiteenlopende belangen goed en transparant kunnen worden afgewogen.
De referentiearchitectuur vereist daarom een open ontwerpproces, waarin zowel waarden, techniek als governance continu onderwerp van publiek 
gesprek zijn. Dat voorkomt lock-in in gesloten systemen en zorgt dat de referentiearchitectuur bijdraagt aan de Nederlandse kennispositie omtrent 
digitale publieke infrastructuur.
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Beknopte samenvatting uitkomsten aanvullende expertperspectieven
NEN – “Referentiearchitectuur kan helpen om de toenemende vraag naar normering te stroomlijnen”

Toenemende vraag naar normalisatie
De energietransitie zal leiden tot een toename in de vraag naar normalisatie en een referentiearchitectuur kan helpen om deze toename te stroomlijnen 
en te duiden. Een referentiearchitectuur biedt daarnaast ook de mogelijkheid om innovatie te bevorderen en bruggen te slaan tussen research en 
standaardisatie waardoor de onderliggende communicatie wordt verbeterd en innovaties eerder gevaloriseerd worden.
Om het nieuwe energiesysteem optimaal te organiseren, moeten ook nieuwe normen ontwikkeld worden. Normen bieden marktpartijen duidelijkheid 
over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. Dit kan een waardevolle bijdrage leveren aan de valorisatie van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie omdat normen een uitstekend middel zijn om de opgedane kennis te verspreiden en in de praktijk te kunnen gebruiken.

RA gestandaardiseerd op Europese schaal
Vanuit het Europese Single Market principe wordt er veel belang gehecht aan Europese standaardisering – zodat er binnen Europa eenduidige eisen 
worden gesteld aan producten of diensten. Dit helpt bij zaken als betrouwbaarheid en veiligheid, maar ook zeker met betrekking tot interoperabiliteit en 
inpasbaarheid van nieuwe diensten of producten. Bij marktintroductie van een innovatie is de Europese markt interessanter, vanwege de grootte, dan 
alleen de Nederlandse markt. Het werkt in dat geval bevorderend als er eenduidige eisen worden gesteld aan de innovatie binnen Europa – en dat deze 
niet per land te veel afwijken. NEN benadrukt de toegevoegde waarde van een gestandaardiseerde referentiearchitectuur die op Europese schaal 
gebruikt kan worden.

Ontwerpaanbevelingen
Vanuit een normalisatieperspectief is het belangrijk om onderscheid te kunnen maken in verschillende lagen van interoperabiliteit. Dit helpt om de 
verschillende doeleinden van, en typen standaarden te onderscheiden. Een referentiearchitectuur moet modulair zijn zodat nieuwe elementen aan de 
architectuur kunnen worden toegevoegd. Het moet voor gebruikers van een referentiestructuur zo eenvoudig mogelijk zijn om hun product, dienst of 
innovatie te positioneren. De referentiearchitectuur moet eenvoudig toegankelijk zijn voor gebruikers. Gezien de complexiteit van het energiesysteem 
moet een referentiearchitectuur overzichtelijk en makkelijk in gebruik zijn. Het gebruik van use cases kan helpen om het gebruiksgemak te vergroten. 
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Van analyse naar aanbevelingen en routekaart
De analyses uit fase 1 & 2, aangevuld met externe expertperspectieven leiden tot 9 uitgangspunten 
die de basis vormen voor de aanbevelingen en routekaart voor het ontwikkelproces

Expert-
perspectieven

Uitgangs-
punten

Analyse van 10 jaar 
(inter)nationale energie-
innovaties

Analyse van bestaande 
referentiearchitecturen

Externe blik op 
maatschappelijk waarden, 
publiek belang en normering

Definitie 
projectfases

Definitie 
werkstromen

Aanbevelingen 
& Routekaart
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...dient de verregaande en onomkeerbare digitalisering in de energiesector te faciliteren

...kan allleen tot stand komen door samenwerking van alle betrokkenen en belanghebbenden

...moet eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar zijn omdat de uitkomst van de energietranstie nog niet exact gekend is

...moet toepasbaar zijn voor verschillende energievormen en -systemen (vectoren) vanwege de toenemende systeemintegratie

..moet aansluiten bij maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen over privacy, security, marktmacht

...moet aansluiten bij het geïntegreerde Europese energiesysteem (zowel marktinrichting, als via wet- en regelgeving) 

...kan bouwen op een groot aantal bestaande nationale en internationale initiatieven en voorbeelden

...vraagt een lange-termijn commitment van de initiatiefnemers vanwege de relatief lange ontwikkeltijd van 4-5 jaar

...start met elektriciteit vanwege ontwikkelingen zoals elektrische mobiliteit en vraagsturing en de rol van eindgebruikers daarbij

Uitgangspunten op basis van fase 1 & 2 en de expertperspectieven
Een succesvolle referentiearchitectuur...
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Ontwikkelproces van de referentiearchitectuur
In vijf fases van concept naar een gevalideerde referentiearchitectuur voor Nederlandse energie-infrastructuur

Aanwerven 
partijen

 Doelstellingen formuleren
 Scope vaststellen
 Financiering borgen
 Aanbestedingsprocedures 

doorlopen

Fase 1:
3 maanden

Start 
ontwikkeling

 Operationeel plan
 Ontwikkelteam van start
 Opzetten expert 

community

Fase 2:
3  maanden

Valideren & 
Uitbreiden

 Halfjaarlijkse release RA
 Validatie in proefprojecten
 Uitbreiding met tweede en 

derde energievorm/drager

Fase 4: 
1-2 jaar

Stewardship & 
Standaardisatie

 Borgen doorontwikkeling
 Initiëren formele 

standaardisatie
 Afschalen ontwikkelteam 

en community support

Fase 5:
6 maanden

Minimum Viable 
Product

 Ontwikkelen van de RA 
voor elektriciteit 

 Stakeholder engagement
 Eerste publieke release

Fase 3:
2 jaar

Scale-up fase: Afnemende betrokkenheid van  TSE/RVO mogelijk 
door beschikbaarheid van een RA en draagvlak in de sector

Startup fase: sterke betrokkenheid van TSE/RVO om de ontwikkeling van 
de RA de benodigde impuls te geven



22 | Copyright © Baringa Partners LLP 2022. All rights reserved. This document is subject to contract and contains confidential and proprietary information.

Ontwikkelproces van de referentiearchitectuur
Korte beschrijving van de 5 fases

Het ontwikkelen van de referentiearchitectuur begint met het aanwerven van partij(en) om een eerste versie van de 

referentiearchitectuur (het Minimum Viable Product, zie fase 3) te ontwikkelen. Op basis van de uitkomsten van de huidige 

verkenning kan de scope worden vastgesteld waaraan TSE en RVO zich willen committeren en wordt de financiering daarvoor 

geborgd waarna via een aanbestedingsprocedure een ontwikkelteam kan worden aangeworven. Externe inhuur biedt meer 

focus en accountability t.o.v. een model waarbij vanuit de sector via in-kind bijdragen een team wordt bemenst. Ook wordt een 

community manager aangesteld zodat het opzetten van de community tegelijk met het ontwikkelproces kan starten.

In de tweede fase start de feitelijke ontwikkeling van de referentiearchitectuur. De gecontracteerde partij(en) stellen een 

operationeel plan om in samenspraak met TSE/RVO vast te leggen hoe de ontwikkeling van de referentiearchitectuur precies zal 

worden opgepakt. Hieronder vallen onder andere afspraken over ontwikkelmethoden, in te zetten tooling, te integreren 

bestaande initiatieven, de interactie met de expert community die in deze fase wordt opgezet, externe stakeholders en 

TSE/RVO zelf. Ook zal, indien van toepassig, de interactie tussen verschillende partijen die samen het ontwikkelteam vormen, 

worden uitgewerkt.

In de derde fase gaan de eigenlijke ontwikkeling van start, waarbij het ontwikkelteam begint met elektriciteit. Het team werkt 
daarbij, ‘van buiten naar binnen’ vanuit de gedachte dat aan de randen van het systeem nog de meeste witte vlekken zitten, en
de behoefte aan een referentiearchitectuur het hoogst is (denk hierbij aan consumentendata, flexibiliteit, elektrisch laden).
Vanuit de projectorganisatie worden communities opgezet die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling, validatie en prioritering 
van deelaspecten van de referentiearchitectuur. Deze fase wordt afgesloten met de eerste publieke release.
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Ontwikkelproces van de referentiearchitectuur
Korte beschrijving van de 5 fases

In de vierde fase wordt de referentiearchitectuur doorontwikkeld en uitgebreid, waarbij de scope en prioritering bepaald 

worden door het projectteam op basis van marktontwikkelingen, feedback uit de communities, van gebruikers en van 

stakeholders. Elk half jaar vindt een release plaats. Een belangrijke bron van feedback zullen proefprojecten zijn waarin de 

referentiearchitectuur wordt gevalideerd. Het projectteam zal hiervoor aansluiting zoeken bij bestaande/geplande projecten. 

Parallel aan de validatie zal de referentiearchitectuur met een tweede energievorm/drager worden uitgebreid, bijvoorbeeld 

(aard)gas of warmte.

In de laatste fase, als de referentiearchitectuur gevalideerd is en uitgebreid is tot een multivector-architectuur, kan de focus 

verschuiven naar het borgen van de doorontwikkeling. Een belangrijk element hierin is formele standaardisatie, en het 

initiëren van een proces hiertoe. De initiatiefnemers kiezen in nauw overleg met de community welke organisatie(s) het beste 

het beheer voor de referentiearchitectuur op zich kan (kunnen) nemen, waarna de bestaande projectorganisatie kan worden 

afgeschaald.
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Aanbevelingen voor Topsector Energie en RVO voor de start-up en scale-up fases
De vereiste inspanningen van TSE en RVO nemen af met toenemende compleetheid van de referentiearchitectuur 

Aanwerven Partijen Start ontwikkeling Valideren & Uitbreiden
Stewardship & 
StandaardisatieMinimum Viable Product

Besteed de ontwikkeling de 
eerste versie aan voor de duur 
van 24 maanden, om zo 
zekerheid aan partijen te bieden, 
en continuïteit, focus en 
accountability te borgen

Stel een lead architect aan die als 
belangenbehartiger van RVO/TSE 
en counterpart voor het 
ingehuurde ontwikkelteam kan 
dienen

Stel een community manager aan 
om snel met community building 
te beginnen – een sterke 
community is in het voorgestelde 
model een belangrijk deel van de 
‘checks & balances’

Besteed de uitbreiding naar 
andere commodities  apart uit –
deze vergen niet noodzakelijk 
dezelfde expertise en het biedt 
TSE en RVO ook de mogelijkheid 
in te spelen veranderende 
marktomstandigheden

Besteed het standarisatietraject 
apart uit – ook dit vraagt 
competenties die niet van een 
ontwikkelteam verwacht mogen 
worden en het voorkomt dat de 
slager z’n eigen vlees keurt

Schaal de rol van de community 
manager af en creëer een de rol 
van transitiemanager die die zich 
richt op borging, overdracht en 
het op afstand plaatsen van 
referentiearchitectuur

Aanwerven partijen Start ontwikkeling Valideren & Uitbreiden
Stewardship & 
StandaardisatieMinimum Viable Product

Zet je positie in als neutrale, invloedrijke en verbindende actor om kennis van, en draagvlak voor de referentiearchitectuur, in de publieke en private sector te maximaliseren

Stuur in de aanbesteding aan op 
een consortium om zo de kans op 
(onbewuste) bias in de oplossing 
te voorkomen en de het 
draagvlak, en daarmee de kans 
op toepassing door de sector te 
vergroten

1

2

53 6 7 8

4

Scale-up fase: Afnemende betrokkenheid van  TSE/RVO 
mogelijk door beschikbaarheid van een RA en draagvlak in 
de sector

Startup fase: sterke betrokkenheid van 
TSE/RVO om de ontwikkeling van de RA de 
benodigde impuls te geven
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Schets ontwikkeling referentiearchitectuur
Werk vanuit de haarvaten van het systeem ‘stroomopwaarts’, begin met elektriciteit bouw voort op wat er al is 

Compliance

Community

Elektriciteit
Aardgas  & Waterstof

Warmte

AGR

De referentiearchitectuur voor Nederlandse energie-infrastructuur is een initiatief van Topsector Energie en RVO
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Werkstromen
Een succesvolle referentiearchitectuur kan gerealiseerd worden in vier werkstromen

Ontwikkelteam Community Compliance Communicatie

De referentiearchitectuur wordt 
ontwikkeld door een speciaal 
ingehuurd ontwikkelteam dat 
bestaande initiatieven 
combineert met eigen 
oplossingen voor ‘witte vlekken’.

De referentiearchitectuur dient te 
passen binnen bestaande en 
verwachte (internationale) wet-
en regelgeving en gebruik te 
maken van, en bij te dragen aan, 
formele standaarden.

Open communicatie met alle 
stakeholders, van beleidsmakers 
tot technologieleveranciers tot 
burgers is cruciaal voor 
acceptatie en draagt bij aan het 
maatschappelijk draagvlak.

Scope, inhoud en prioritering van 
het ontwikkelproces wordt 
continue afgestemd met een 
expert community om zo 
optimaal aan te sluiten bij de 
kennis en behoefte van de 
sector.

Programmamanagement
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Werkstromen
Het ontwikkelen van de referentiearchitectuur vereist een gestructureerde aanpak voor alle 
werkstromen

Ontwikkel
team

 Ontwikkelteam – Een compact ontwikkelteam met een 
duidelijke taak en mandaat is het best toegerust om de 
referentiearchitectuur te ontwikkelen

 Community – Een sterke community vergroot de 
betrokkenheid van stakeholders en de kwaliteit van de 
referentiearchitectuur

 Compliance – Compliance met wet- en regelgeving en 
technische standaarden is een voorwaarde voor 
toepasbaarheid en acceptatie

 Communicatie – Een continue dialoog met stakeholders 
draagt bij aan transparantie, eerlijke uitkomsten en 
maatschappelijk draagvlak

De rol van de vier werkstromen
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Werkstromen – Ontwikkelteam
Een compact ontwikkelteam met een duidelijke taak en mandaat is het best toegerust om de RA te ontwikkelen

Stap 1
Aanwerven 

ontwikkelteam

Stap 2
Vaststellen rollen, ways of 

working en tooling voor 
ontwikkeling RA

Stap 3
Publicatie eerste versie 

RA voor elektriciteit 

Stap 4
Publicatie van een 

gevalideerde, multi-
vector versie van de RA

Stap 5
Overdragen van de 

referentiearchitectuur naar 
een publieke organisatie voor 
doorontwikkeling en beheer
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Werkstromen – Community
Een sterke community vergroot de betrokkenheid van stakeholders en de kwaliteit van de referentiearchitectuur

Stap 1
Aanstellen community

manager

Stap 2
Starten proto-community

Stap 3
Beheerde community als 

klankbord en bron van 
feedback

Stap 4
Ondersteunde 

community die direct 
bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de RA

Stap 5
Zelfstandige, onafhankelijke 

community die de rol van 
‘kritische vriend’ van de 

referentiearchitectuur kan 
blijven vervullen
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Werkstromen – Compliance
Compliance met wet- en regelgeving en technische standaarden is een voorwaarde voor toepasbaarheid en acceptatie

Stap 1
Inventarisatie relevante

wet- en regelgeving

Stap 2
Inventarisatie 

bestaande technische
standaarden en 

Identificatie 
‘witte vlekken’

Stap 3
Aansluiten bij 

bestaande initiatieven 
voor standaardisatie

Stap 4
Vaststellen 

standaardisatie
-behoefte en

-potentieel o.b.v.
feedback eerste

versies RA

Stap 5
Initiëren van formeel proces 
voor de standaardisatie van 

(delen van) de RA
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Werkstromen – Communicatie
Een continue dialoog met stakeholders draagt bij aan transparantie, eerlijke uitkomsten en maatschappelijk draagvlak

Stap 1
Aankondigen 

ontwikkelfase RA

Stap 2
Opstellen stakeholder 

engagement, 
communicatie- en 
marketingplannen

Stap 3
Continue dialoog met

(maatschappelijke) 
stakeholders 

Stap 4
Ondersteunen 

ontwikkelteam en 
community bij het

uitdragen van
resultaten uit 

proefprojecten, 
nieuwe versies etc.

Stap 5
Overdragen en borgen 

kernwaarden, 
stakeholderrelaties, goodwill 
etc. naar nieuwe beheerder 

RA
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Routekaart
De routekaart beschrijft de ontwikkeling, validatie en overdracht van de referentiearchitectuur 
naar een neutrale beheerder op basis van de hoofdactiviteiten per werkstroom per projectfase

 Het stappenplan voor fases 1 t/m 5 toont alle activiteiten per 
werkstroom per projectfase.

 De routekaart bevat 45 activiteiten.

 Voor elke projectfase worden op een afzonderlijke pagina de 
activiteiten in meer detail beschreven om zo de rationale en 
samenhang te verduidelijken.

 Voor elke activiteit is aangegeven wie primair 
verantwoordelijk is/zijn voor de uitvoering, zie de legenda 
hiernaast.

Legenda voor routekaart

Community

Community Manager

Compliance Manager

Lead Architect

Ontwikkelteam

RVO/Topsector Energie
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Routekaart
Stappenplan Fase 1 t/m 5: uitgesplitst naar fase

Fase 1:
3 maanden

Fase 2:
3  maanden

Fase 4: 
1-2 jaar

Fase 5:
6 maanden

Fase 3:
2 jaar

C
o

m
m

u
n

ic
at

ie
C

o
m

p
lia

n
ce

C
o

m
m

u
n

it
y

Aanbesteding en selectie van 
partijen voor RA-E

Aanstellen lead architect

Beoordeling en gunning

Afstemmen scope en 
rolverdeling(en)

Vaststellen van ways of 
working

Opzetten 
ontwikkelomgeving

Prioritering development 
roadmap

Aanbesteding en selectie 
RA-W en RA-G

Doorontwikkelen en valideren RA-E

Integreren en valideren van 
RA-W en RA-G

Openen van ontwikkelproces 
voor bijdragen van derden

Borging van artefacten en kennis

Afschalen en overdracht ontwikkelteam

Aanstellen community manager

Opstellen longlist van experts

Uitnodigen experts voor 
deelname aan community

Opstellen ‘community charter’

Opstellen longlist 
proefprojecten

Periodiek overleg met 
ontwikkelteam

Uitbreiden community met 
relevante experts

Ontwikkeling en publicatie 
eerste release RA-E

Openzetten community 
voor alle partijen

Feedback van validatie RA-E

Opzetten van proces voor
change en/of feature requests

Afspraken community governance

Terugtreden community manager

Webinar ontwikkeling 
referentiearchitectuur

Opstellen longlist stakeholders

Opstellen communicatie- en 
marketingplannen

Event om de start van 
ontwikkeling te markeren

Organiseren van webinars en 
bijdragen aan conferenties

Gerichte dialoog met belangrijke
externe stakeholders

Launch event publicatie versie 1

Continuering activiteiten 
uit fase 3

Marketingcommunicatie 
resultaten
proefprojecten

Opstellen longlist van 
bestaande en verwachte
wet- en regelgeving

Inventariseren van bestaande 
technische standaarden

Aanstellen compliance manager

Compliance testing
Feedback uit proefprojecten 
ophalen en verwerken

Afstemming proces 
standaardisatie met 
nieuwe beheerder

Aanstellen transitiemanager

Begeleiding van de overdracht

O
n

tw
ik

ke
lt

e
am

Terugtreden lead architect

Continuering activiteiten uit 
fase 3

Aansluiting bij bestaande 
standaardisatie-initiatieven
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Routekaart
Details fase 1

Aanbesteding en selectie van 
partijen voor RA-E

Aanstellen lead architect

Beoordeling en gunning

Aanstellen community manager

Opstellen longlist van experts

Webinar ontwikkeling 
referentiearchitectuur

Opstellen longlist van bestaande 
en verwachte wet- en regelgeving

Een community manager wordt 
aangesteld om de community op te zetten 
en te managen. Afhankelijk van 
beschikbaarheid en geschiktheid kan deze 
intern of extern geworven worden.

Een longlist wordt opgesteld van 
vakinhoudelijke experts die eventueel een 
rol kunnen en willen spelen. Deze longlist 
vormt het vertrekpunt  voor de 
community manager bij het opzetten vn 
de expert community.

Een webinar wordt georganiseerd over de 
aanpak van de ontwikkeling van de 
referentiearchitectuur om de bekendheid 
van en interesse hiervoor te 
maximaliseren

Longlist wordt opgesteld van relevante 
bestaande en verwachte (inter)nationale 
wet- en regelgeving. Deze lijst dient als 
kader voor de referentiearchitectuur en 
partijen die inschrijven op de 
aanbesteding voor het ontwikkelteam. 

Er wordt een publieke aanbesteding 
uitgeschreven voor het aanwerven van 
een (consortium van) partij(en) dat onder 
auspiciën van RVO/TSE de RA gaat 
ontwikkelen.

RVO/TSE stelt een lead architect aan als 
volwaardige counterpart van het 
ontwikkelteam, bevordert zo een gezonde 
inhoudelijke dialoog tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer en de het borgen van 
kwaliteit van de ontwikkelde RA. 

Uit de inschrijvers wordt de Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving 
geselecteerd voor leveren van een 
ontwikkelteam voor de RA, en 
gecontracteerd.
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De community manager gebruikt de 
longlist van experts om gericht individuen 
uit te nodigen voor de community.

De manier waarop de community 
georganiseerd wordt en hoe er onderling 
en met het ontwikkelteam en derden 
wordt samengewerkt en gecommuniceerd 
wordt vastgelegd in een ‘community 
charter’ 

Het ontwikkelteam maakt een 
inventarisatie van bestaande technische 
standaarden, hun maturity en 
marktaandeel. Dit zal een belangrijke 
input zijn voor het identificeren van ‘witte 
vlekken’ en herbruikbare bouwblokken.

De geselecteerde partij(en) stemmen de 
scope en rolverdelingen af in samenspraak 
met de lead architect en RVO/TSE. 

De partij(en) die het ontwikkelteam 
lever(t)(en) maakt met RVO/TSE en de 
lead architect werkafspraken over o.a. 
ontwikkelmethodlogie en werkwijze en 
regel(t)en hiervoor de benodigde 
voorzieningen, zoals een gedeelde 
werkruimte.

De technische infrastructuur wordt 
opgezet die past bij de gekozen 
ontwikkelmethodologie en interacties met 
relevante actoren buiten het 
ontwikkelteam

Afstemmen scope en 
rolverdeling(en)

Vaststellen van ways of working

Opzetten ontwikkelomgeving

Uitnodigen experts voor 
deelname aan community

Opstellen 
‘community charter’

Opstellen longlist stakeholders

Opstellen communicatie- en 
marketingplannen

Event om de start
van ontwikkeling te markeren

Inventariseren van bestaande
technische standaarden

Een longlist wordt opgesteld van 
organisaties die direct of indirect 
gebruiker van de RA kunnen zijn, en van 
organisaties die direct of indirect invloed 
hebben op de richting waarin de RA zich 
ontwikkelt.

Het communicatie- en marketingplan 
wordt gemaakt waarin doelstelling en 
positionering van de RA worden vertaald 
in concrete middelen- en mediakeuzes 
(webinars, conferenties, fireside chat,…) 
voor verschillende stakeholders. 

Een landelijk event markeert de start van 
de ontwikkeling van de 
referentiearchitectuur. In dit event wordt 
duidelijk gemaakt wat stakeholders 
wanneer van dit initiatief kunnen 
verwachten en hoe ze bij kunnen dragen.

Routekaart
Details fase 2

C
o

m
m

u
n

ic
at

ie
C

o
m

p
lia

n
ce

C
o

m
m

u
n

it
y

O
n

tw
ik

ke
lt

e
am



39 | Copyright © Baringa Partners LLP 2022. All rights reserved. This document is subject to contract and contains confidential and proprietary information.

Routekaart
Details fase 3

De community overlegt periodiek met het 
ontwikkelteam om een goed beeld te 
krijgen wat er speelt, wat er mist en hoe 
de community het beste bij kan dragen.

De community manager maakt een fit-gap 
analyse om te bepalen welke experts er 
uitgenodigd en toegevoegd dienen te 
worden aan de community en breidt op 
basis hiervan de community uit.

Het ontwikkelteam stelt een development 
roadmap op zodat duidelijk wordt hoe de 
ontwikkeling van de RA er uit zal zien. 
Belangrijke milestones en deliverables zijn 
benoemd en gepland.

De eerste versie van de RA voor 
elektriciteit (RA-E) wordt ontwikkeld en 
gepubliceerd, inclusief ondersteunend 
materiaal zoals documentatie, 
visualisaties, toolkits, etc. 

Omdat het ontwikkelen van de RA-G en 
RA-W deels andere (domain)kennis vraagt 
dan de ontwikkeling van de RA-E wordt 
een nieuwe aanbesteding uitgeschreven 
voor het werven van een (consortium van) 
partij(en) hiervoor. 

Frequente informatiedeling via o.a. 
webinars en bijdragen aan conferenties 
zorgen ervoor dat stakeholders 
enthousiast blijven en kennis over de RA 
vergroot wordt in deze fase van de 
ontwikkeling.

Via o.a. fireside chats worden de dialoog 
gezocht met externe stakeholders die 
belangrijk zijn voor het succes van de RA.

Landelijk release event markeert de eerste 
publieke release van de RA voor 
elektriciteit.

Prioritering development 
roadmap

Aanbesteding en selectie 
RA-W en RA-G

Opstellen longlist 
proefprojecten

Periodiek overleg met 
ontwikkelteam

Uitbreiden community met 
relevante experts

Ontwikkeling en publicatie 
eerste release RA-E

Organiseren van webinars en 
bijdragen aan conferenties

Gerichte dialoog belangrijke 
externe stakeholders

Launch event publicatie versie 1

Een longlist wordt opgesteld van 
bestaande en verwachte proefprojecten 
waar de RA toegepast en gevalideerd kan 
worden.

Aanstellen compliance 
manager

Compliance testing

Aansluiting bij bestaande 
standaardisatie-initiatieven

RVO stelt een compliance manager aan die 
mogelijke compliance-issues signaleert en 
agendeert bij de lead architect en het 
ontwikkelteam.

De RA wordt getoetst aan alle relevante 
(inter)nationale wet- en regelgeving en 
heersende maatschappelijke opvattingen 
over de interpretatie daarvan.

De compliance manager zoekt aansluiting 
bij lopende standaardisatie initiatieven, 
om de impact daarvan op de RA te kunnen 
beoordelen maar ook om inzichten uit het 
RA-ontwikkelproces in te brengen.
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Routekaart
Details fase 4

De community gaat van invite-only over 
naar publiek toegankelijk en openbaar. 
Alle geïnteresseerde partijen en 
individuen kunnen zich vanaf nu 
aanmelden bij de community.

Feedback vanuit de community en haar 
achterban op (de toepasbaarheid van) de 
RA-E wordt geconsolideerd en gedeeld 
met het ontwikkelteam.

De toetsing aan (inter)nationale wet- en 
regelgeving gaat in deze fase verder.

De RA-E wordt doorontwikkeld op basis 
van feedback en inputs van de community. 
Vervolgens wordt de RA-E in de praktijk 
gevalideerd in bestaande proefprojecten.

De RA wordt uitgebreid met een tweede 
energievorm bijvoorbeeld gas 
(RA-G) en een derde energievorm 
bijvoorbeeld warmte (RA-W). 
Deze worden vervolgens in de praktijk 
gevalideerd middels proefprojecten.

Het ontwikkelproces wordt opengesteld 
voor externe partijen zodat zij kunnen 
participeren in het ontwikkelproces.

Frequente informatiedeling via o.a. 
webinars en bijdragen aan conferenties en 
het gericht communiceren met belangrijke 
externe stakeholders gaat in deze fase 
verder.

Er wordt materiaal ontwikkeld om de 
resultaten van de proefprojecten te 
communiceren.

De community ontwikkelt een proces voor 
derden om een verzoek in te dienen voor 
uitbreiding/aanpassing van de RA.

Doorontwikkelen en valideren RA-E

Toevoegen en valideren van 
RA-W en RA-G

Openzetten van ontwikkelproces 
voor derden

Openzetten community 
voor alle partijen

Feedback van validatie RA-E

Opzetten van proces voor
change en/of feature requests

Continuering activiteiten uit fase 3

Marketingcommunicatie resultaten
proefprojecten

Feedback uit de proefprojecten over o.a. 
maatschappelijke acceptatie en 
interoperabiliteit wordt opgehaald en 
gedeeld met het ontwikkelteam. 

Feedback uit proefprojecten 
ophalen en verwerken

Continuering activiteiten uit 
fase 3
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Routekaart
Details fase 5

De community maakt afspraken omtrent 
de regels, procedures en rolverdelingen 
binnen de community en legt die vast in 
een bijgewerkt community charter.

De community is nu zelfsturend en de 
community manager treedt terug. 
Hiermee eindigt de formele betrokkenheid 
van RVO/TSE bij de community.

De  wenselijkheid van, mate waarin, en de 
manier waarop een standaardisatieproces 
wordt ingezet wordt als onderdeel van de 
overdracht afgestemd met de nieuwe 
beheerder.

Alle ontwikkelde materialen, van 
visualisaties tot specificaties tot toolkits
tot broncode wordt geconsolideerd en 
gearchiveerd als voorbereiding op de 
overdracht naar een nieuwe beheerder.

Het ontwikkelproces wordt afgerond, het 
ontwikkelteam afgeschaald en de 
overdracht geformaliseerd.

De lead architect treedt terug nu RVO/TSE 
niet langer als opdrachtgever voor de 
ontwikkeling van de RA optreedt.

Er komt een transitiemanager die in 
samenspraak met de community een 
nieuwe beheerder voor de RA selecteert 
en het proces voor de overdracht regelt.

De transitiemanager begeleidt de 
overdracht naar de nieuwe beheerder. 
Hierbij is het van groot belang dat ook de 
‘softe’ assets zoals relaties met de 
community en externe stakeholders 
zorgvuldig worden overgedragen.

Afspraken community governance

Terugtreden community manager

Afstemming proces standaardisatie 
met nieuwe beheerder

Aanstellen transitiemanager

Begeleiding van de overdracht

Borging van artefacten en kennis

Afschalen en overdracht ontwikkelteam

Terugtreden lead architect
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Conclusies

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt. De 
noodzaak tot het versnellen van de energietransitie en het belang van digitalisering daarbij betekent dat dit het ideale moment is om 
aanbevelingen te formuleren voor hoe een referentiearchitectuur ontwikkeld en toegepast kan worden. Geconsulteerde experts 
onderschrijven de waarde van een referentiearchitectuur en waarderen dit initiatief van RVO en Topsector Energie.

Het ontwikkelen van een referentiearchitectuur tot het punt dat deze breed toepasbaar is vergt een aanzienlijke inspanning van de betrokken 
partijen. Belangrijke succesfactoren zijn toegankelijkheid, betrokkenheid van directe belanghebbenden bij de ontwikkeling en een actieve 
community, net als duidelijke governance en processen voor aanpassingen en uitbreidingen. Succesvolle Nederlandse initiatieven zoals USEF 
en NBility tonen aan dat er voldoende lokale expertise is om met vertrouwen een referentiearchitectuur voor Nederlandse energie-
infrastructuur te ontwikkelen.

Externe expertperspectieven tonen aan dat naast technische aspecten het voor het draagvlak, en daarmee succes en relevantie van de 
referentiearchitectuur, het ook van cruciaal belang is om maatschappelijk waarden te borgen. Bij zowel de totstandkoming, de toepassing en 
de gevolgen van de referentiearchitectuur dient transparantie en participatie voorop te staan. Naast de aantoonbare compliance met wet- en 
regelgeving kan de toepassing van open standaarden hier een belangrijke rol bij spelen.
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Conclusies

Op basis van alle deelanalyses en externe inputs zijn negen uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor de aanbevelingen en 
routekaart voor het ontwikkelproces. Belangrijke uitganspunten zijn a) start met elektriciteit vanwege ontwikkelingen zoals elektrische 
mobiliteit en vraagsturing en de rol van eindgebruikers daarbij b) bouw voort op het groot aantal bestaande initiatieven en voorbeelden en c)
Zorg voor lange-termijn commitment van de initiatiefnemers vanwege de relatief lange ontwikkeltijd van 4-5 jaar.

Er is een routekaart voor de komende 4-5 jaar ontwikkelt voor de totstandkoming van de referentiearchitectuur. Deze routekaart 
onderscheidt vijf verschillende projectfases en vier werkstromen: Ontwikkeling, Community, Compliance en communicatie. In dit traject is een 
sterke maar afnemende rol van RVO/TSE voorzien, passend bij enerzijds de het commitment dat past bij de lange ontwikkeltijd maar
anderzijds ook de rol van RVO/TSE als initiator en aanjager onderkennend, en niet als lange-termijn beheerder.

De routekaart beschrijft 45 acties voor RVO, Topsector Energie en door hen aangeworven derden de ontwikkeling van een 
referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur met vertrouwen begin 2023 te starten. 
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Afkortingenlijst

BetekenisAfkorting

AMES American Multimodal Energy System

BAS Beheerder Afspraken Stelsel

CEN European Committee for Standardization

CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization

Nbility Netbeheer Business Capability

NEN Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut 

RA Referentiearchitectuur

RVO Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

SEPA Smart Electric Power Alliance

SGAM Smart Grid Architecture Model

TSE Topsector Energie

USEF Universal Smart Energy Framework


