
DATA | SLIMME INFRA | CYBERSECURITY | VITALE NETWERKEN | BLOCKCHAIN 

N
R

 2
 | JU

LI 2
0

1
7



INFRA IN  BEELD  

Talking Traffic in  
regio Schiphol

In de regio Schiphol is een pilot gestart waarin 

vrachtwagens met verkeerslichten communiceren via 

het 4G netwerk van KPN. Het doel van de pilot is 

onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens 

voorkomen, wat zorgt voor minder uitstoot, minder 

vertraging, minder brandstofkosten en betrouwbaar-

dere reistijden. De timing van de verkeerslichten 

wordt afgestemd op passerende vrachtwagens. Door 

te berekenen op welk moment de vrachtwagen het 

verkeerslicht zal passeren, kan de on-board unit van 

de chauffeur een snelheidsadvies geven. Ondertussen 

past het verkeerslicht de groentijd, indien nodig en 

mogelijk, aan. 

Het gebied rond Schiphol leent zich goed voor de 

proef, omdat er veel vrachtwagens rijden en het aan-

tal provinciale wegen met verkeerslichten groot is.

De pilot maakt onderdeel uit van het landelijk inves-

teringsprogramma Beter Benutten en het Partership 

Talking Traffic In de Metropoolregio Amsterdam 

nemen bedrijfsleven, Rijk, regionale en lokale over-

heden vóór 2018 ruim 30 maatregelen om slimmer 

om te gaan met drukte op knelpunten in de spits. De 

provincie Noord-Holland werkt in de proef samen met 

KPN, Vialis, Dynniq, FloraHolland, Rietveld, Dobbe 

transport en het Rijk.  
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Wake-up call
Wie nog niet helemaal wakker was, 

zit inmiddels toch rechtop in zijn 

stoel. Het is niet alleen de  vervan-

gingsopgave of behoefte aan meer 

capaciteit, waar we ons zorgen over 

moeten maken als het om onze infra-

structuur gaat. Het is ook de digitale 

veiligheid van onze netwerken die 

de komende jaren topprioriteit moet 

krijgen: de cybersecurity van onze 

vitale infrastructuren.  

In mei lagen alle systemen van 

parkeerbedrijf Q-Park plat door 

een Europese aanval van ransom 

software WannaCry. Ook onder de 

slachtoffers: tientallen ziekenhui-

zen en zorginstellingen in Groot-

Brittannië, het Spaanse Telefonica en 

Renault Frankrijk. Nederland kwam 

er relatief goed vanaf. Maar we kun-

nen meer aanvallen als dit verwach-

ten. Snel verspreid, onvoorspelbaar 

en dus moeilijk in kaart te brengen. 

Het is de keerzijde van de medaille 

van de digitale transformatie die we 

doormaken. Deze digitalisering biedt 

grote kansen om onze netwerken 

slim en flexibel te maken. Daarmee 

verbeteren we niet alleen de benut-

ting, de betrouwbaarheid en de 

kosten ervan, maar kunnen we ook 

een bijdrage leveren aan effecten 

op de omgeving en de maatschappij 

als geheel. Door digitale technologie 

kunnen we sturen op energiever-

bruik, sturen op luchtkwaliteit en 

sturen op minder trillingen. 

Die kansen moeten we uiteraard 

benutten. Maar tegelijkertijd mogen 

we de risico’s ervan niet onderschat-

ten. Veiligheid van infrastructurele 

netwerken is echt iets anders dan 

de veiligheid van je pc thuis, hoe 

vervelend dat ook kan zijn voor een 

persoon. Als onze infrastructuur-

netwerken gehackt worden is de 

economische en maatschappelijke 

schade die aangericht kan worden 

vele malen groter. En vooral omdat 

de verschillende netwerken deels 

vervlochten zijn met elkaar, of van 

elkaar afhankelijk zijn. 

Nederland moet meer investeren in 

digitale veiligheid, kopten de media 

afgelopen maanden. WannaCry 

heeft die discussie doen oplaaien. 

Uit onderzoek in opdracht van de 

Nationaal Coördinator Terrorismebe-

strijding en Veiligheid blijkt dat het 

aan visie en strategie niet ontbreekt, 

maar dat er in de uitvoering nog te 

weinig gebeurt. Mede door gebrek 

aan menskracht en financiële mid-

delen. Maar NCTV-directeur Zorko 

gaf ook aan: ‘Geld is niet het enige 

dat telt bij de digitale veiligheid. Het 

gaat juist ook om de alertheid en de 

samenwerking.’  

En precies dat laatste punt, daar zet-

ten we als infrabeheerders op in bin-

nen NGinfra. Binnen het Themacen-

ter Data & Security zoeken we naar 

manieren hoe we onze infrastructuur 

netwerkoverstijgend beter kunnen 

laten presteren. We delen daarvoor 

beschikbare kennis en ontwikkelen 

nieuwe kennis op gezamenlijke 

vraagstukken. Leren van elkaar en 

met elkaar. En dan helpt het wel als 

iedereen goed wakker is

Chris Verstegen
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Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam: 

‘Onze haven 
draait om data-
management’

W
e hebben niet te maken met een 
tijdperk van verandering, maar met 
een verandering van tijdperk’, zegt 
Ronald Paul, Chief Operating Officer 

van het Rotterdamse Havenbedrijf. ‘Die verandering 
speelt zich af op drie facetten. 1) de energietransitie, 
2) de verstedelijking en 3) de digitalisering. Vooral die 
digitalisering heeft voor ons een directe impact op de 
operatie van het havenbedrijf. In feite hebben we het 
over een vijfde modaliteit: data.’

In hoeverre ben je als havenbedrijf afhanke-
lijk van data van derden?
‘De hele continuïteit van het havenindustrieel complex 
hangt af van data van derden. Maar enkel het heb-
ben van die data is niet zo interessant. Het gaat er 
vooral om hoe je het managet. Onze haven draait om 
datamanagement. Als je dat op orde hebt, komt de 
logistiek vanzelf.’ 
‘Goed datamanagement resulteert in een efficiënter 
gebruik van je infrastructuur, en is daarmee ook duur-

Met de tonnen lading die dagelijks 
de Rotterdamse haven passeert, komt 
eveneens een vracht aan data binnen. 
En waar de vracht verzegeld zit in 
ondoordringbare containers, zijn de 
data een stuk kwetsbaarder.  
NGinfra sprak met COO Ronald Paul 
over de noodzaak om te investeren 
in cybersecurity: ‘Een nieuw kabinet 
mag best een tandje bijzetten.’ En over 
de asset die data voor de haven is: 
‘Transparantie en voorspelbaarheid, 
daar draait het om.’  
DOOR JAN JAGER

Digicommissaris Bas Eenhoorn over cyberveiligheid in Nederland:

‘Cyberveiligheid 
hoort thuis in de 
bestuurskamer’

NGINFRAMAGAZINE  33

DIG ICOMMISSARIS

Er is nog veel te weinig bewustwording rondom cyberveiligheid bij de Ne-

derlandse infrabeheerder. Dat meent Digicommissaris Bas Eenhoorn. ‘Plat 

gezegd zou je kunnen stellen dat er iemand in de kelder het systeem beheert 

en daarmee verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat is totaal achterhaald. 

Cyberveiligheid is een onderwerp dat thuishoort in de bestuurskamer.’

DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM  FOTOGRAFIE: ARENDA OOMEN
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‘Kennis is schaars. 

Om verschil te 

maken moeten we 

wel  samenwerken’

Rijkswaterstaat en ProRail willen sa-
menwerken aan cybersecurity. De 
onderzoeken hoe deze samenwerking 
het beste vorm kan krijgen, lopen nog. 
Een gezamenlijk Security Operations 
Center lijkt een voor de hand liggende 
optie. Een noodzaak, want er is sprake 
van kennisschaarste. 
DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM 

Jouk ter Hofstede (TC Data & Security) over cybersecurity:

SAMENWERKING

Overlap
Een SOC lijkt de beste vorm voor een samenwerking tus-

sen netbeheerders als het gaat om cybersecurity, zo blijkt 

uit het onderzoek waar alle NGinfra-partners bij betrokken 

zijn. Een situatie waarbij Rijkswaterstaat en ProRail samen-

werken is echter de meest opportune vorm. Ter Hofstede: 

‘Dat heeft onder andere te maken met het type netwerk. 

Spoor- en weggennet hebben, helemaal als het om de syste-

men eromheen gaat, veel gemeenschappelijke kenmerken. 

Daarnaast vertoont de wijze waarop de beide organisaties 

worden aangestuurd ook gelijkenissen. Dit samen maakt 

dat je het niveau waarop je samenwerking kan vormgeven 

op elkaar aansluit. Overigens sluit dit natuurlijk niet uit dat 

de andere NGinfra-partners in een later stadium ook aanha-

ken of in een andere vorm de samenwerking opzoeken.’

Dagelijks bedreigd
In een SOC wordt continu gemonitord of ICT-netwerken of 

systemen bedreigd worden door hackers, DDoS-aanvallen, 

ransomware of andere bedreigingen. De gevolgen van 

dergelijke aanvallen op onze infrastructuur kunnen enorm 

zijn. ‘Als de matrixborden op de weg niet goed functione-

ren, dan kan hierdoor het verkeer vastlopen. Dat heeft grote 

maatschappelijke en economische gevolgen. Als iets op 

de borden staat wat er niet hoort te staan, kunnen er ook 

auto’s op elkaar rijden. Voor het spoor geldt hetzelfde. De 

veiligheid van dit soort systemen is cruciaal en die moet je 

voortdurend bewaken. Er vinden dagelijks aanvallen plaats 

aan de grenzen van onze netwerken’. 

‘Geen sexy onderwerp’
Het aantal digitale aanvallen en de online dreiging is de 

laatste jaren toegenomen. Cybersecurity wordt steeds 

belangrijker en moet topprioriteit worden van de Neder-

landse overheid. Vanuit verschillende hoeken werd het 

kabinet daarop aangesproken. Helemaal toen ransomware-

aanvallen in Europa verschillende organisaties, bijvoorbeeld 

Q-park, tijdelijk platlegden. Ter Hofstede: ‘Kennis hierover 

is schaars. Er zijn maar weinig mensen in ons land die écht 

veel verstand hebben van cybersecurity, omdat het relatief 

nieuw en dynamisch is. Dat aantal groeit ook nog niet hard. 

Op de een of andere manier spreekt het jonge professionals 

J
ouk ter Hofstede werkt als adviseur bij de afdeling 

ICT van ProRail, is lid van Themacenter Data & 

Security en sinds september 2016 betrokken bij 

de strategische samenwerking tussen ProRail en 

Rijkswaterstaat. Op het gebied van cybersecurity lijkt dit 

nu een boost te krijgen. De intentie om vanuit ProRail 

mee te doen in het SOC van RWS, waarmee netwerken 

kunnen worden gemonitord en kennis kan worden uitge-

wisseld, is uitgesproken. 

‘Eigenlijk zijn het twee sporen die samenkomen. Vanuit 

de lopende strategische alliantie met Rijkswaterstaat 

wordt organisatiebreed samenwerking gezocht. Niet al-

leen op het gebied van cybersecurity, maar ook als het gaat 

om bijvoorbeeld innovatie of duurzaamheid. Vanuit die 

alliantie zijn we ook bezig te kijken wat we op het gebied 

van cybersecurity samen kunnen doen. Parallel daaraan 

werd binnen Themacenter Data & Security een onderzoek 

gestart naar de manier waarop samenwerking op het 

terrein van cybersecurity het beste te realiseren is. Dit on-

derzoek en de resultaten daarvan ondersteunen het traject 

van een gezamenlijk SOC’, aldus Ter Hofstede.

 •
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B
lockchain is een nieuwe technologie en werkwijze 

voor veilige uitwisseling van digitale gegevens 

en betalingen. Misbruik is moeilijk, omdat elke 

transactie door meerdere computers wordt gecon-

troleerd en volledig transparant is, zonder tussenkomst van 

een derde partij - aldus de site van de Nationale Blockchain 

Coalitie BC3 (zie onder).

Het begon allemaal met een paper van Satoshi Nakamato 

uit 2008, of van de persoon die zich achter dit pseudoniem 

schuilhield. Daarin beschrijft hij een peer-to-peer versie 

van een elektronisch geldsysteem, de bitcoin, dat financiële 

instituties omzeilt. Tot dan toe was dat een onmogelijkheid. 

Berrie Staring van Alliander: ‘Als ik jou een muziekfile 

stuur, heb ik nog een kopie. Ik kan het in principe een 

miljoen keer kopiëren. Dat betekent niet dat een muziek-

bestand geen waarde heeft. Het is alleen lastig deze waarde 

digitaal te transporteren. Voor geld is dat een cruciaal 

probleem.’

Nakamato was de eerste die het zogenaamde double-

spendingprobleem oploste, waardoor elektronisch geld 

Blockchain maakt 
Smart Grid 
eindelijk smart

De Energiewende in Duitsland wekt bewondering, maar achter een façade van wind- 
en zonneparken gaat een verouderde infrastructuur schuil. Want behalve duurzame 
hardware, is een onderliggende infrastructuur voor uitwisseling en transacties nodig. 
Harde infra, maar belangrijker nog: software. Blockchains blijken de sleutel naar een 
duurzame toekomst. DOOR: JAN JAGER

zonder een centrale autoriteit mogelijk werd. Zijn bitcoin is 

gebaseerd op een blockchain die bestaat uit een cryptografie 

(uniek rekeningnummer) en een gedistribueerd ‘grootboek’ 

waarin de cryptografie is opgenomen. Staring: ‘Cruciaal 

zijn daarnaast de “miners” die bitcoins in het leven mogen 

roepen. Dit aantal loopt af in de tijd, zo rond 2140 is de laat-

ste bitcoin ge-mined. Een fee voor een transactie zal altijd 

blijven. Het idee is dat er straks zoveel transacties zijn, dat 

de miners kunnen leven van alleen de fees.’

Tot eind 2010 was Nakamato betrokken bij de ontwikkeling 

van de bitcoin, waarna hij in het digitale vacuüm oploste. ‘I 

have moved on to other things’, zou de mysterieuze schep-

per van de bitcoin in een email hebben geschreven. Nie-

mand heeft hem ooit in levenden lijve gezien, zijn identiteit 

is onbekend, foto’s van hem bestaan niet.

Meer autonomie

Het is welhaast een mythisch verhaal, met, als je Staring 

mag geloven, grote gevolgen voor mens en maatschappij, 

niet in de laatste plaats infrabedrijven. Staring is senior in-

HENK KLAAS
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wensen ingevoerd in 

een blockchain-pro-
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omgekeerd is doorver-

taald in een cryptogra-

fie, evenals buurman 
Klaas. Zo zijn er nog 

vele ander cryptogra-

fieën gekoppeld aan 
apparaten van andere 

buren van Henk en 
Klaas, die in blokken 
zijn opgenomen.
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IoT (SmartMeter)
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Henk heeft een buurman, 
Klaas. Klaas heeft een 

Tesla. Klaas werkt in 

nachtdienst en zijn Tesla 

staat overdag thuis. Klaas 
wil zijn Tesla zo voordelig 

mogelijk opladen, en 
duurzaam, als het kan.

Congestie factor P1 t/m P4. 

De congestiefactor verbeeldt de 
belasting van het net. Bij conges-
tiefactie 4 is verdere belasting, 
bijvoorbeeld door het lade van 
een accu, ongewenst.
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*******
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*******

Distributie app

 

38 NGINFRAMAGAZINE NGINFRAMAGAZINE  39

Pilot: sturen op integrale prestaties van vitale infra

 

Elke infrabeheerder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en belang. Maar uiteindelijk 
is het de integrale prestatie die telt. Helemaal als het gaat om een knooppunt van vitale 
infrastructuur, zoals de A15-corridor. TC Data & Security start deze zomer een pilot om 
te komen tot één data- en informatiemodel, met als doel: integrale prestaties monitoren 
en voorspellen. En dat doe je door te beginnen vanuit de ruimtelijke invalshoek.  
DOOR: HERMAN MEIJER EN GERT KUILDER

A15-corridor in  
één datamodel

V
itale infrastructuren zijn van groot belang voor 

de economie en het dagelijks leven van mensen. 

Wanneer een knooppunt van vitale infrastruc-

tuur uitvalt, heeft dat ingrijpende maatschap-

pelijke gevolgen. Gevolgen die moeilijk te voorspellen 

zijn, omdat de netwerken met elkaar verweven zijn, en 

groter zijn dan de gevolgen van het uitvallen van één enkel 

onderdeel. De A15-corridor is zo’n knooppunt van vitale 

infrastructuur. Eén van de vele die we in ons dichtbevolkte 

land hebben. 

De A15-corridor is een verbindende schakel tussen de Rot-

terdamse haven en haar achterland. Het is een multimodaal 

CASE

zo’n vraag als: heeft u de gebruikersvoorwaarden gelezen? 

Nee, natuurlijk heeft u dat niet. Als het in ons leven of 

werk over techniek gaat, moeten we er een specialist bij 

betrekken. Die moeten we inhuren, want de ICT-uitvoering 

is intussen stilletjes geoutsourcet. Dit is geen pleidooi 

voor de emancipatie van ICT’ers. Als we onze samenlev-

ing zodanig willen organiseren dat we de kwaliteitsvragen 

kunnen beantwoorden zonder paniek te zaaien, moeten 

we technologie in onze levens niet alleen gebruiken maar 

echt omarmen. We zullen ons moeten verdiepen in hoe de 

samenleving vandaag de dag in elkaar zit. We leren onze 

kinderen over de Tweede Wereldoorlog, maar kunnen ze 

niet uitleggen waarom een app werkt zoals hij werkt. Welke 

data geef je en welke krijg je? Welk communicatiekanaal 

gebruik je en waarom? Je denkt toch ook na over of je de 

trein of de auto neemt?

De app-generatie is niet de oplossing
Lang werd gedacht dat de komst van een nieuwe generatie 

de onzekerheden van nu vanzelf zou doen verdwijnen. 

Veertig plussers zijn niet in de digitale wereld opgegroeid 

(‘digital immigrants’) dus gedoemd om op applicatieniveau 

aan te blijven rommelen. De generatie van digital natives 

die nu tussen de vijftien en dertig jaar is, zou wel het 

verschil kunnen maken. Maar juist die generatie is een 

app-generatie die nooit heeft geleerd hoe een computer van 

binnen werkt. Weliswaar digital natives, ze zijn opgeleid 

om op applicatieniveau te functioneren. Ze kunnen wel 

swipen maar niet programmeren. Ze hebben ‘probl-

eemgericht onderwijs’ genoten dat goed is voor manage-

ment van incidenten, maar geen aandacht schenkt aan de 

fundamenten van de samenleving. Die fundamenten zijn 

nu digitaal. Het gat tussen de kennis die we voor dagelijks 

digitaal functioneren nodig hebben en de kennis die we 

nodig hebben om een duurzame, veilige digitale wereld te 

bouwen, is groot. Het dichten ervan vergt een langdurige 

aanpak die enerzijds gericht is op het bijspijkeren van de 

digital immigrants en de app-generatie en anderzijds het 

gedegen opleiden van een nieuwe generatie. Dit vraagt een 

forse investering en nauwe betrokkenheid van overheid, 

bedrijfsleven en burger. 

Wat kunt u zelf doen? Als lid van deze samenleving kunt u 

uw belangstelling tonen voor wat er online gebeurt. U kunt 

eens een praatje maken met een buurtgenoot die in zijn of 

haar levensonderhoud voorziet door technologie, zoals een 

belwinkelier of een software ontwikkelaar. U kunt miss-

chien zelfs live of online een cursus programmeren volgen. 

Je hoort nog wel eens dat mensen tijd steken in het leren 

van een taal omdat ze een paar weken naar een exotisch 

oord met vakantie gaan. Wat zou u ervan vinden om een 

programmeertaal te leren omdat u de rest van uw leven in 

het digitale tijdperk zult doorbrengen? Misschien leidt u 

een bedrijf. Vraagt u eens aan uw IT-persoon in de kelder 

wat er in zijn of haar vakgebied gaande is. Misschien kunt 

u zelfs uw businessmodel opnieuw definiëren in de context 

van de digitale realiteit. Het belangrijkste is dat u technolo-

gie in uw vertrouwde kring van finance, sales, operations 

en governance toelaat. Leidt uw bedrijf ook in technologie 

vraagstukken en accepteer niet dat we voor fundamentele 

vraagstukken specialisten naar voren moeten schuiven. Dat 

hoort bij het vak van besturen.

U kunt uw weerbaarheid aanzienlijk vergroten door op alle 

niveaus in uw bedrijf kennis over technologie te versprei-

den. Gezonde bedrijven besteden tussen de 15 en 20% van 

hun budget aan ICT. Besteed ongeveer tien procent daarvan 

aan security. Werk zoals het internet werkt: onbeperkte 

horizontale kennisdeling, transparant, sociaal en snel. Als 

er iets fout gaat, wees open en eerlijk zodat iedereen ervan 

kan leren. Als er iets goed gaat, wees open en eerlijk zodat 

iedereen ervan kan leren. Technologie omarmt uw leven. 

Knuffel terug. •

De ‘inconvenient 
truth’ is dat we totaal 

afhankelijk zijn 
geworden van ICT en 
eigenlijk geen idee 

hebben of we wel op 
de goede weg zijn.

Onze haven draait om datamanagament

Interview COO Ronald Paul 12

Cyberveiligheid hoort thuis in de bestuurskamer

Interview met Digicommissaris Bas Eenhoorn 30

Samenwerken aan cybersecurity is  
pure noodzaak

Misschien wel in een Security Operations Center 42

Blockchain maakt Smart Grid eindelijk Smart

Maar hoe werkt het nu precies? 20

De A15 in een 3D-model

De why, how what van de onderzoekspilot  

van Data & Security 37

E
n
 v

e
rd

e
r



8 NGINFRAMAGAZINE

1

2

1 Lieve Declercq van 
Vitens naar SPIE

Op 31 augustus 2017 as. vertrekt 
Lieve Declercq als directievoorzitter 
van Vitens om per 1 september in 
dienst te treden als algemeen direc-
teur bij multitechnisch dienstverlener 
SPIE Nederland. Zij wordt tevens 
lid van de executive board van de 
SPIE groep in Parijs. Declercq was 
namens Vitens sinds 2016 voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van 
NGinfra.

Lieve Declercq is sinds september 2012 

directievoorzitter van drinkwaterbedrijf 

Vitens. Tijdens haar aanstelling bij Vitens 

heeft de organisatie de operationele 

kosten zien dalen, de drinkwaterprijs 

voor alle klanten kunnen verlagen en 

heeft zij persoonlijk gestreden voor het 

belang van de drinkwaterbronnen in de 

ruimtelijke ordening.

Nieuwe strategie 2018-2020
Lieve Declercq: ‘Nu de nieuwe strategie 

2018-2020 van Vitens geformuleerd 

is komt voor mij een natuurlijk moment 

om mijn carrière elders voort te zetten. 

Vitens is een fantastische organisatie met 

gepassioneerde vakmensen en een pro-

duct van levensbelang. Ik zal me voor 

altijd verbonden voelen met water.’ 

Onze infrastructuur is sterk met elkaar verweven en de 
wederzijdse afhankelijkheid wordt groter. Veel nieuws en 
actualiteiten richten zich niet langer op één sector, maar 
hebben invloed op ons gehele infrastructurele systeem.   
De trending topics op een rij. 

Onderzoekers van het Slowaakse 
beveiligingsbedrijf ESET, die het 
zogeheten Industroyer-virus hebben 
onderzocht, stellen dat een nieuw 
computervirus energienetwerken op 
grote schaal plat kan leggen. Ook in 
Nederland.

Volgens ESET is het virus afgelopen 

december gebruikt om de stroom in de 

Oekraïense hoofdstad Kiev voor een uur 

plat te leggen. De afgelopen maanden is 

gewerkt aan een verbeterde en gevaarlij-

ker versie, die mogelijk ook in Nederland 

kan worden losgelaten, waarschuwt 

ESET. Het virus kan binnendringen bij 

grote organisaties en valt vervolgens in-

dustriële systemen aan, zoals de schake-

laars die het energienetwerk verdelen en 

verspreiden. De malware zou door zijn 

opbouw ook gebruikt kunnen worden om 

andere vitale infrastructuur, zoals toegang 

tot drinkwater, te ontwrichten. 

‘Het probleem is dat onze protocollen 

decennia geleden zijn ontworpen in een 

tijd waarin industriële systemen geïso-

leerd waren van de buitenwereld’, stelt 

Dave Maasland, directeur ESET Neder-

land. ‘Dat betekent dat de aanvallers niet 

hoeven te zoeken naar kwetsbaarheden 

in de protocollen.’

Het Nationaal Cyber Security Centrum 

(NCSC) liet weten het ‘uitgebreide 

onderzoek van ESET’ te analyseren. ‘Het 

is nooit uit te sluiten dat Nederland ook 

getroffen kan worden door een dergelijke 

aanval’, stelt een woordvoerder van het 

NCSC.

2  Virus kan energienetwerken plat leggen
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3  IoT leidt tot decentralisatie  
van infrastructuur

Internet of Things leidt tot het ontstaan van microdatacenters. 
Die kunnen dicht bij de bron geplaatst worden en daardoor 
realtime data uitwisselen met apparaten. Dat voorspelt de 
Dutch Datacenter Association (DDA) in een paper.

Het IoT kan alleen functioneren door een solide digitale infrastruc-

tuur. Datacenters hebben daarbij volgens DDA een cruciale rol, want 

data data afkomstig van IoT-apparatuur, komt daarin samen. Maar 

dat niet alleen, IoT beïnvloed ook datacenters. Na een periode 

van centralisatie, is nu juist een omgekeerde beweging aan de 

gang. Edge computing, het op zo kort mogelijke afstand plaatsen 

van servers van de eindgebruiker of consument, is sterk in opkomst, 

aldus DDA. Lokale microdatacenters hebben vooral de voorkeur bij 

IoT-toepassingen die een permanente uitwisseling van data vragen, 

zoals realtime data uit verkeer, machines, transport en logistiek. 

Stijn Grove, directeur van de DDA: ‘Het staat buiten kijf dat het IoT 

aan een flinke opmars bezig is. Dat blijkt uit talloze onderzoeken en 

ik heb het de afgelopen tijd ook regelmatig met eigen ogen kunnen 

aanschouwen bij bedrijven. Veel devices en apparaten zijn op het 

internet aangesloten zonder dat we ons er van bewust zijn. Boven-

dien is de infrastructuur van communicatienetwerken en datacenters 

die het IoT mogelijk maakt, voor velen onbekend. De paper geeft 

inzicht te geven in de infrastructuur die nodig is om IoT te faciliteren.’

Het paper is te downloaden op www.dutchdatacenters.nl.

van1naar 3
datacenters door Internet-of-Things

14 november
InfraTrends
www.nginfra.nl

11-13 september
International Symposium for  
Next Generation Infrastructure
isngi.org

20 & 21 september 
Big Data Expo
www.bigdata-expo.nl

A
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20 studenten
doe mee aan het onderzoeksproject naar laagspanningskabels 

4 ‘Het collectieve brein’ borgt 
kennis over Nederlandse  
energienetten

Netbeheerders Enexis, Liander en Stedin hebben 
samen met Ksandr en de TU Eindhoven een overeen-
komst getekend voor het instandhouden en ontwik-
kelen van kennis over de Nederlandse energienet-
ten. Onder de naam ‘Het collectieve brein’ gaan de 
partijen samenwerken.

Grote delen van de Nederlandse elektriciteitsnetten zijn in 

de jaren ’70 aangelegd. ‘De deskundigen die aan de wieg 

hebben gestaan van deze netten en van de daarin toege-

paste apparatuur stromen langzaam maar zeker de sector 

uit. Er is kennis en aandacht nodig om deze in dezelfde 

goede conditie te houden’, aldus Edwin Groot-Kabalt, direc-

teur van de stichting Ksandr.

‘Het collectieve brein’ is een podium om opgedane kennis 

te delen, te borgen en verder te ontwikkelen. Ervaringen 

worden gebundeld, vastgelegd en weer toegankelijk ge-

maakt voor de specialisten van nu en de toekomst. Dit moet 

versnippering van kennis en ervaring tegengaan. Daarnaast 

moet het delen van kennis ook bijdragen aan maatschap-

pelijke uitdagingen. Jan Peters, directeur Asset Management 

Enexis: ‘Als gevolg van duurzame lokale energiebronnen 

en de groei van bijvoorbeeld elektrisch vervoer, wordt er 

een ander beroep gedaan op de prestaties van de oudere 

apparaten in onze huidige netwerken. Door het delen van 

kennis en ervaring in de sector kunnen we deze uitdagingen 

aan en besparen we geld.’

Later dit jaar gaat aan de faculteit Electrical Engineering 

van de TU Eindhoven een vierjarig onderzoeksproject van 

start naar de kwaliteit van de laagspanningskabels in de 

Nederlandse elektriciteitsnetten. Tenminste 20 studenten zul-

len hieraan deelnemen.
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6 Cisco bouwt ‘Tesla onder  
de netwerken’ 

Cisco heeft de ontwikkeling van zelflerende netwerkoplossingen 
aangekondigd. Deze moeten in staat zijn het doel waar ze voor 
worden ingezet zelf te herkennen. Vervolgens kunnen ze zichzelf 
voor dat doel optimaliseren. 

‘De Tesla onder de netwerken’, vat Cisco’s BeLux-directeur Arnaud Spirlet 

de aankondiging van Cisco samen. De netwerkleverancier ontwikkelt 

een volledig geautomatiseerd netwerk dat op automatische piloot kan 

draaien. Netwerkbeheerders moeten alleen aangeven wie zich met wat 

moet kunnen verbinden. ‘Intent-based networking’ noemt Cisco dit. 

Concreet betekent dit dat netwerken niet langer ingedeeld worden op 

IP-adres, maar op basis van de identiteit van een gebruiker. Het volstaat 

dus om in de beheerconsole de gewenste toegangsrechten aan te geven 

voor bijvoorbeeld IoT-devices, waarna het netwerk zichzelf op basis van 

die toegangsrechten segmenteert.

‘De netwerkbeheerder hoeft niet meer zelf te segmenteren, geen bevei-

liging meer te definiëren of zich zorgen te maken over de kwaliteit van 

service. Dat levert tijdsbesparing op. Een nieuw digitaal project start je in 

een dag op, waarbij je vroeger maanden moest voorzien’, aldus Spirlet. 

De totale operationele kosten voor het draaiende houden van de IT- en 

netwerkinfrastructuur kan via de nieuwe architectuur gehalveerd worden. 

5  Eindhoven’s Strijp-S officieel  
proeftuin voor smart cities Europa

Binnen het Triangulum-project gaat Eindhoven samen met Manches-
ter en Stavanger slimme stedelijke gebieden ontwikkelen, de zoge-
heten ‘lighthouse cities’. Burgemeester Jorritsma heeft het project 
officieel geopend. 

Eindhoven wordt als een demonstratiegebied gebruikt voor Smart Cities in 

Europa. In de wijk Strijp-S worden nieuwe producten en diensten ge-

test. Het gebied fungeert als launch market om ideeën te ontwikkelen tot 

schaalbare oplossingen, die ook in andere steden toepasbaar zijn. Naast 

Eindhoven, Manchester en Stavanger, zijn Praag, Leipzig en Sabadell bij 

het project betrokken. Het Duitse Frauenhofer Institut begeleidt het project. 

Horizon 2020
Het Triangulum-project is een project dat gesubsidieerd wordt door de Euro-

pese Commissie en het programma Horizon2020. Horizon2020 is de op-

volger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en loopt van 2014 tot en 

met 2020. De totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard 

euro. Het programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer 

die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
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Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam: 

‘Onze haven 
draait om data-
management’
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W
e hebben niet te maken met een 
tijdperk van verandering, maar met 
een verandering van tijdperk’, zegt 
Ronald Paul, Chief Operating Officer 

van het Rotterdamse Havenbedrijf. ‘Die verandering 
speelt zich af op drie facetten. 1) de energietransitie, 
2) de verstedelijking en 3) de digitalisering. Vooral die 
digitalisering heeft voor ons een directe impact op de 
operatie van het havenbedrijf. In feite hebben we het 
over een vijfde modaliteit: data.’

In hoeverre ben je als havenbedrijf afhanke-
lijk van data van derden?
‘De hele continuïteit van het havenindustrieel complex 
hangt af van data van derden. Maar enkel het heb-
ben van die data is niet zo interessant. Het gaat er 
vooral om hoe je het managet. Onze haven draait om 
datamanagement. Als je dat op orde hebt, komt de 
logistiek vanzelf.’ 
‘Goed datamanagement resulteert in een efficiënter 
gebruik van je infrastructuur, en is daarmee ook duur-

Met de tonnen lading die dagelijks 
de Rotterdamse haven passeert, komt 
eveneens een vracht aan data binnen. 
En waar de vracht verzegeld zit in 
ondoordringbare containers, zijn de 
data een stuk kwetsbaarder.  
NGinfra sprak met COO Ronald Paul 
over de noodzaak om te investeren 
in cybersecurity: ‘Een nieuw kabinet 
mag best een tandje bijzetten.’ En over 
de asset die data voor de haven is: 
‘Transparantie en voorspelbaarheid, 
daar draait het om.’  
DOOR JAN JAGER
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zamer. Goed datamanagement is een hot 
item voor alle partners van NGinfra, die 
net als wij bezig zijn met Asset Life Cycle 
Management-processen (ALM, red.). 
Het is dus van belang dat we informatie 
uitwisselen over de vraag hoe we data 
beter kunnen benutten. Daarom zijn wij 
aangesloten bij het themacenter Data & 
Security van NGinfra.’

Is kennis over datagebruik gene-
riek te maken? Als havenbedrijf 
zijn jullie toch een ander soort in-
frastructuur dan, zeg, het spoor…
‘Beheerprocessen lijken in de kern toch op elkaar. 
Door uitwisseling hopen we te kunnen komen tot 
uniforme beheerssystemen. Er zijn ook verschillen. Wij 
werken op basis van een topografische kaart met GIS 
als onderlegger. Als je op een weg klikt, plopt een 
datablokje tevoorschijn met allerlei informatie over die 

weg. Die methodiek bleek weer leer-
zaam voor ander infrabeheerders.’

Wat voor gevolgen heeft de 
beschikbaarheid van al die data 
voor de Rotterdamse haven?
‘Alles draait tegenwoordig om snelheid. 
Schepen rekenen de efficiency van een 
haven af in halve uren. Het gaat heel 
erg om de vraag hoe je tot een efficiënte 
afhandeling van processen komt. Het 
havenindustrieel complex interacteert bo-
vendien met andere, cruciale infrastruc-
turen - zoals de A15, het spoor, brug-

gen en tunnels - met elk hun eigen beheerders. Als er 
onderhoud moet worden gepleegd aan een brug, moet 
dit worden afgestemd met de scheepvaart. Naarmate 
het drukker wordt, is afstemming over werkzaamheden 
crucialer. Dat is lastiger dan vroeger, toen er meer tijd 
was en beheerprocessen veel meer in één hand lagen. 

‘Ik zou graag zien 
dat een volgend 
kabinet het thema 

cyber security  
direct bij een 

minister 
onderbrengt’
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Daar staat tegenover dat er meer data is, die je in draad-
modellen aan elkaar kunt koppelen. Het komt er hier weer 
op neer dat je data goed managet.’ 

Welke risico’s neemt het koppelen van data met 
zich mee?
‘Je moet ongelofelijk goed nadenken over de vraag hoe 
je met security omgaat, zeker als data niet meer door een 
kabel loopt, maar vrijelijk door de ether wordt getranspor-
teerd. Zo staat het gehele havengebied vol met radars die 
de scheepvaart begeleiden. Je moet er niet aan denken 
dat die data in verkeerde handen valt of wordt verstoord. 
Samen met grote bedrijven en de gemeente Rotterdam bou-
wen we momenteel aan een data-securitysysteem. Onze 
havenmeester is aangewezen als cyber resilience officer. 
Zijn eerste verantwoordelijkheid is om awareness te creë-
ren bij de partners, zoals bijvoorbeeld olieraffinaderijen 
en de chemische industrie. In eerste instantie staat daarbij 
de eigen veiligheid centraal van individuele partners. 
Want de veiligheid van het geheel is erg afhankelijk van 
de veiligheid van individuele partners. Als havenbedrijf 
willen we onze kennis graag met andere partners binnen 
NGinfra delen, en van die partners weer leren hoe zij dit 
aanpakken zodat we er allemaal van leren.’

Volgens onderzoekers van het Amerikaanse 
Institute for Policy Studies ontbreekt er niets aan 
de Nederlandse benadering van cyberveiligheid, 
maar ontbeert ze financiële slagkracht en cen-
trale aansturing. Eens?
‘Ik onderschrijf dat onderzoek. Overigens gaat dat niet 
over het havenbedrijf of andere infrabeheerders, maar 
over het nationale niveau. We hebben een digicommissaris 
en dat is goed. Maar ik zou graag zien dat een volgend 
kabinet het thema cyber security direct bij een minister 
onderbrengt. Zoiets moet natuurlijk ook groeien.’

Hoe weet je hoe je als infrabedrijf er zelf voor 
staat?
‘Je kan hackers inhuren om je eigen software te testen. Dat 
gebeurt vaak steekproefsgewijs. Binnen NGinfra-verband 
wordt kennis die met dit soort tests wordt opgedaan zoveel 
mogelijk gedeeld. Ook maken we gezamenlijk middelen 
vrij om de bedrijfszekerheid maximaal te waarborgen. 

Daarin hebben we een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Het is toch fijn als basisvoorzieningen die 
we in Nederland als gegeven beschouwen veilig-
gesteld zijn, dus dat er water uit de kraan stroomt, 
stroom uit het stopcontact komt en gas uit het fornuis. 
Maar ook dat de continue aanvoer van eerste levens-
behoeften die via de haven van Rotterdam binnenkomt, 
gecontinueerd kan worden.’ 

Op welke andere manieren kan de haven 
data als ‘asset’ benutten?
‘Door de haven nóg efficiënter te laten draaien, door 
ervoor te zorgen dat een loods just in time op een 
naderend schip arriveert, de kranen op de kade in de 
aanslag staan zodra een schip heeft aangemeerd. Als 
je een schip een half uur laat wachten omdat een loods 
of een sleepboot nog niet is gearriveerd, dan is dat se-
rieus geld voor een rederij. Kortom: je kan op minuten 
concurreren. En om scherp aan de wind te zeilen moet 
je als haven je datamanagement op orde hebben. Het 
draait in de logistiek om datamanagement.’

De laatste jaren is er in de media nogal eens 
gerapporteerd over illegale zaken die on-
der de radar van de douane de Rotterdamse 
haven binnenkomen. Betekent het nieuwe 
tijdperk ook dat jullie beter zicht hebben op 
wat er in de containers zit?
‘We krijgen data over lading aangeleverd door agen-
ten, en die data wordt verzameld in het centrale da-
tamanagement systeem Portbase. Als er iets niet klopt 
of velden leeg blijven, komt een container de terminal 
niet op. De verlader weet op voorhand of een contai-
ner is vrijgegeven of niet, zodat niemand voor veras-
singen komt te staan. Als bij een douanecontrole blijkt 
dat bepaalde zaken toch niet zijn aangemeld, heeft de 
reder een probleem. Dat geldt overigens ook voor de 
bemanning, die ook vooraf dient te worden aangemeld 
door de agent.’ 

Wat voor data verzamelen jullie nog meer in 
Portbase?
‘Alle relevante data over lading en planningen voor 
het primaire bedrijfsproces. Technische feiten en cijfers 



16 NGINFRAMAGAZINE

FEATURE

Havenbedrijf Rotterdam en ProRail: 2020-2040

van schepen zijn bekend in onze database en komen 
tevoorschijn zodra een schip op de radar verschijnt. 
Dit gaat onder meer over de omvang van het schip, 
diepgang, ladingtype et cetera. Het havenmanagement-
systeem moet er volledig op kunnen vertrouwen dat de 
data uit Portbase klopt.’

In hoeverre wordt informatie uit Portbase en 
jullie havenmanagement systeem met de bui-
tenwereld gedeeld? 
‘Informatie over veiligheid delen we met ander havens, 
zoals Amsterdam. Verder wordt informatie in beginsel 
niet gedeeld. Wel werkt Amsterdam als licentiehouder 
met ons havenmanagement systeem. Voor agenten is 
dat prettig, die de meeste data aanleveren.’
‘Heel belangrijk om te benadrukken is dat de meeste 
data dus niet van ons is, maar eigendom van die agen-
ten. Het is hun verdienmodel. Als dat allemaal op een 
open platform terecht komt, dan valt hun businessmodel 
weg. Er zijn agenten die heel fanatiek bezig zijn met 
ICT en meer aan uitwisseling doen. Andere agenten 
blijven bovenop hun data zitten. Wij gaan in elk geval 
zeer zorgvuldig met ladinggegevens om.’

‘Verladers, agenten, cargadoors: iedereen doet heel 
erg zijn eigen ding. Het is onze verantwoordelijkheid 
als havenbedrijf om al deze schakels in de keten te 
verbinden. Dat is feitelijk niet anders dan vroeger, be-
halve dat het steeds meer digitaal wordt en de vereiste 
snelheid van dataverwerking toeneemt. 99 procent 
van alle data over maritieme lading loopt inmiddels 
via Portbase. We zijn daarmee samen met de haven 
van Amsterdam feitelijk ook een belangrijke dataport 
geworden.’

Wat is jullie grootste uitdaging als ‘dataport’?
‘Om de voorspelbaarheid van de keten zo scherp 
mogelijk te krijgen. Wij consumeren die, en geven die 
ook uit. Die voorspelbaarheid van de keten is voor 
een haven van ongelofelijk belang, en ook verder in 
de keten willen partners weten hoe de zaken ervoor 
staan. De ontvanger van een partij confectie wil graag 
precies weten wanneer zijn container in de haven 
staat, zodat er een vrachtwagen klaarstaat om het af 
te halen. We steken er als havenbedrijf veel effort in 
om die processen nóg inzichtelijker te maken voor de 
klant. Staat de lading inmiddels op de trein? Rijdt de 
trein ook? Nogmaals: we zijn geen eigenaar van data, 
maar zien het wel als onze verantwoordelijkheid om 
deze data te verzamelen, te schikken en inzichtelijk te 
maken. Transparantie en voorspelbaarheid. Daar gaat 
het om.’ •

‘De grootste uitda-
ging is de voor-

spelbaarheid van 
de keten zo scherp 
mogelijk te krijgen’
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D
it is helemaal geen nieuw 

vraagstuk: accuraatheid 

en beschikbaarheid van 

data’, vertelt Verheul. ‘We 

weten nu veel meer over wat er over 

het spoor rijdt dan toen ik bij ProRail 

begon. Er was destijds sprake van een 

gebrek aan informatie. Dat automa-

tiseren van reizigersinformatie is 

heel ingewikkeld. Je moet tientallen 

feiten weten: wat is je beginpunt, wat 

is je eindpunt, op welk tijdstip wil je 

aankomen, wat is de route van en 

naar het station et cetera. ProRail was 

destijds nog zoekende naar de rol die 

als spoorbeheerder moest worden 

ingenomen op dat gebied. Ga je reizi-

gersinformatie leveren of niet? Uitein-

delijk is toen besloten dat de reizigers-

informatie de verantwoordelijkheid 

werd van de serviceverlener, en wij de 

technische informatie leverden over 

bijvoorbeeld welk type wissel op welke 

plaats zit, of waar welke treinen rijden 

et cetera.’

Als de reiziger meer weet
Die technische informatie over 

spoorsystemen is niet eenvoudig te 

achterhalen: ‘De architectuur van de 

beveiliging is erg top-down ingericht. 

Het zijn daardoor stuk voor stuk ge-

sloten systemen, waaruit de informa-

tie in de praktijk moeilijk te destilleren 

is. Logisch, gezien het belang van de 

veiligheid en de robuustheid. Maar 

op een gegeven moment kun je het 

als spoorbeheerder niet permitteren 

dat de reiziger ín de trein wel weet 

waar die is en jij niet. En dat als er iets 

mis gaat jij de hulpdiensten niet kunt 

vertellen waar die moeten zijn.’ 

Dat moest anders. Verheul richtte 

zich daarom op de implementatie 

van GPS-systemen en de combinatie 

van de GPS-data met de al bekende 

technische informatie. Door die 

combinatie kan de netbeheerder nu 

niet alleen zien waar een trein is, maar 

bijvoorbeeld ook op welk spoor en 

welk perron deze staat.’

Zo min mogelijk meten
Soortgelijke vraagstukken doen zich 

ook nu, bijna tien jaar later, nog 

In ‘De Lunchbox’ spreekt NGinfra elke 
editie iemand uit de infrapraktijk over zijn 
of haar dagelijkse werkzaamheden en 
langetermijndoelen. 

Ook een keer lunchen met de redactie? 
Mail uw verhaal naar redactie@nginfra.nl

Zo min mogelijk meten
‘Dat de data uit ICT-systemen nooit honderd procent accuraat is, is een gegeven. 
Daar moeten we mee leren omgaan’, stelt Wim Verheul, programmamanager Smart 
Sensoring bij ProRail. Binnen zijn afdeling, onderdeel van het nieuwe Datalab, is dat 
één van de onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt. Samen met de IoT-professi-

onals van andere netbeheerders.    DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM

In gesprek met Wim Verheul, lid van Data & Security 

Proof of Concept: monitoring van de 

nieuwe wisselsteller EBI Switch
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steeds voor. ProRail test sinds vorig 

jaar op kleine schaal wisselsensoren: 

kleine apparaatjes die weinig energie 

verbruiken en draadloos communi-

ceren met de backoffice, doordat ze 

draaien op een LoRa-netwerk. Verheul: 

‘Je kunt deze sensoren heel snel 

installeren, doordat je er geen stroom- 

of datakabel naartoe hoeft te leggen. 

Dit kan je dus eenvoudig toevoegen 

aan het zeer robuuste net, waarin je 

eigenlijk weinig tot niets kunt verande-

ren. Daarnaast gaat de batterij jaren 

mee, omdat de boodschap die ze 

verzenden (ja/ nee, aan/ uit et cetera) 

weinig data bevat. De wisselsensor 

meet de temperatuur van de wissel 

elke vijf minuten, zodat je vroegtijdig 

actie kunt ondernemen als deze vast 

dreigt te vriezen. Helemaal accuraat 

is het dus niet. Idealiter wil je het 

ieder moment weten, maar dat houdt 

in dat je batterij sneller leeg is en je 

dus meer onderhoud (en oponthoud) 

nodig hebt. Je maakt dus voortdurend 

die afweging: met welke accuraatheid 

kan ik uit de voeten en tegen welke 

kosten?’

Sturen is niet het doel
Iets soortgelijks gaat de spoorbeheer-

der nu ook doen met het voorspel-

len van verzakkingen van de bodem 

rondom het spoor. ‘De vraag is dan 

echter, wat meet je? Moet je het aantal 

treinen meten dat langs komt, het ge-

wicht van de treinen, de snelheid, de 

trillingen? Voor het bouwen van zo’n 

predictive model moet je snappen wat 

de informatie die je krijgt betekent 

en je moet veel testen. Dat doen we 

binnen het DataLab. Dat het model 

nooit accuraat is, is een gegeven. Als 

we alles gaan meten kost het veel te 

veel energie. Als sturingsmechanisme 

is het dus niet geschikt, het doel is 

monitoring.’ 

De samenwerking met  
de markt 
tijdens zo’n testpilot is zeer waarde-

vol. Sterker nog, de pilot kwam mede 

tot stand doordat de markt druk 

opvoerde richting Prorail. ‘Door deze 

technieken te gebruiken kan beheer 

CV

Wim Verheul is sinds twee jaar 

manager Smart Sensoring binnen 

de afdeling Innovatie van ProRail. 

Hiervoor werkte hij o.a. als business 

developer bij Vialis. Het afgelopen 

jaar werkte Verheul regelmatig één 

dag per week bij het Livelab van 

Liander in Duiven, om kennis uit te 

wisselen.

Dat het
model nooit 
accuraat is, 

is een 
gegeven.

LUNCHBOX
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en onderhoud goedkoper worden 

uitgevoerd, maar dan moet je dit wel 

op die manier aanbesteden. Het is 

een nieuwe werkwijze, dus hoe doe je 

dat? Wat vraag je precies uit en welke 

regels laat je gelden? Wil je eigenaar 

blijven van de sensoren of besteed je 

ook dat uit? En hoe leg je het contrac-

tueel vast? Allemaal vragen die we 

moeten beantwoorden, voordat we dit 

op grotere schaal kunnen toepassen.’

Collega’s van andere  
netbeheerders
Lessen van dergelijke pilots worden 

veel gedeeld met de partners van 

NGinfra: ‘Eigenlijk zitten we allemaal 

met dezelfde vraagstukken en zijn 

we dezelfde dingen aan het verken-

nen. Door het TC Data & Security 

ontdek je die overlap en breng je 

elkaar verder. Van Alliander leer ik 

over slim energiegebruik en hoe ik 

de levensduur van één batterij zoveel 

mogelijk kan rekken. Tegelijkertijd 

heb ik hen geholpen aan een start-up 

die analoge LEDs in onze systemen 

draadloos kan uitlezen.’ En het gaat 

verder dan uitwisseling van kennis en 

netwerk. Samen met de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen en Alliander 

is Verheul betrokken bij een project 

waarin studenten de relatie proberen 

te leggen het temperatuurverloop van 

een transformator in een woonwijk 

en noodzakelijk onderhoud. ‘Uitein-

delijk hebben wij langs het spoor 

vergelijkbare transformatoren staan 

en is dezelfde informatie ook voor ons 

waardevol. Nog een reden om elkaar 

op te zoeken: zo af en toe kan het 

best fijn zijn om te sparren over deze 

onderwerpen, met mensen die op 

hetzelfde niveau bij andere netbeheer-

ders ermee bezig zijn. Je bent toch 

een soort collega’s.’  •
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B
lockchain is een nieuwe technologie en werkwijze 

voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en 

betalingen. Misbruik is moeilijk, omdat elke transac-

tie door meerdere computers wordt gecontroleerd en 

volledig transparant is, zonder tussenkomst van een derde 

partij - aldus de site van de Nationale Blockchain Coalitie 

BC3 (zie onder).

Het begon allemaal met een paper van Satoshi Nakamato 

uit 2008, of van de persoon die zich achter dit pseudoniem 

schuilhield. Daarin beschrijft hij een peer-to-peer versie 

van een elektronisch geldsysteem, de bitcoin, dat financiële 

instituties omzeilt. Tot dan toe was dat een onmogelijkheid. 

Berrie Staring van Alliander: ‘Als ik jou een muziekfile stuur, 

heb ik nog een kopie. Ik kan het in principe een miljoen keer 

kopiëren. Dat betekent niet dat een muziekbestand geen 

waarde heeft. Het is alleen lastig deze waarde digitaal te 

transporteren. Voor geld is dat een cruciaal probleem.’

Nakamato was de eerste die het zogenaamde double-

spendingprobleem oploste, waardoor elektronisch geld 

zonder een centrale autoriteit mogelijk werd. Zijn bitcoin is 

Blockchain maakt 
Smart Grid 
eindelijk smart

De Energiewende in Duitsland wekt bewondering, maar achter een façade van wind- 
en zonneparken gaat een verouderde infrastructuur schuil. Want behalve duurzame 
hardware, is een onderliggende infrastructuur voor uitwisseling en transacties nodig. 
Harde infra, maar belangrijker nog: software. Blockchains blijken de sleutel naar een 
duurzame toekomst. DOOR: JAN JAGER

gebaseerd op een blockchain die bestaat uit een cryptografie 

(uniek rekeningnummer) en een gedistribueerd ‘grootboek’ 

waarin de cryptografie is opgenomen. Staring: ‘Cruciaal 

zijn daarnaast de “miners” die bitcoins in het leven mogen 

roepen. Dit aantal loopt af in de tijd, zo rond 2140 is de laat-

ste bitcoin ge-mined. Een fee voor een transactie zal altijd 

blijven. Het idee is dat er straks zoveel transacties zijn, dat 

de miners kunnen leven van alleen de fees.’

Tot eind 2010 was Nakamato betrokken bij de ontwikkeling 

van de bitcoin, waarna hij in het digitale vacuüm oploste. ‘I 

have moved on to other things’, zou de mysterieuze schep-

per van de bitcoin in een email hebben geschreven. Niemand 

heeft hem ooit in levenden lijve gezien, zijn identiteit is 

onbekend, foto’s van hem bestaan niet.

Meer autonomie
Het is welhaast een mythisch verhaal, met, als je Staring 

mag geloven, grote gevolgen voor mens en maatschap-

pij, niet in de laatste plaats infrabedrijven. Staring is senior 

innovation consultant new business en R&D bij Alliander, 

fie, evenals buurman 

fieën gekoppeld aan 

buren van Henk en 
Klaas, die in blokken 

Gebruikers hebben 
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Ethereum Public Blockchain
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Henk heeft zijn 

wensen ingevoerd in 

een blockchain-pro-

gramma waar het 

omgekeerd is doorver-

taald in een cryptogra-

fie, evenals buurman 
Klaas. Zo zijn er nog 

vele ander cryptogra-

fieën gekoppeld aan 
apparaten van andere 

buren van Henk en 
Klaas, die in blokken 
zijn opgenomen.
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Henk heeft een buurman, 
Klaas. Klaas heeft een 

Tesla. Klaas werkt in 

nachtdienst en zijn Tesla 

staat overdag thuis. Klaas 
wil zijn Tesla zo voordelig 

mogelijk opladen, en 
duurzaam, als het kan.

Congestie factor P1 t/m P4. 

De congestiefactor verbeeldt de 
belasting van het net. Bij conges-
tiefactie 4 is verdere belasting, 
bijvoorbeeld door het lade van 
een accu, ongewenst.
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dat met netbeheerder Liander (een van hun werkmaatschap-

pijen van Alliander, red.) 5 miljoen huishoudens van gas 

en elektra voorziet. Dat gaat nog grotendeels volgens een 

top-down distributiesysteem als onderdeel van een com-

plexe, lineaire keten met centrale opwekking en decentrale 

energieconsumptie. Staring bestudeert wat de gevolgen zijn 

van een kanteling naar een decentraal systeem met hori-

zontale verbanden, die leunen op zogenaamde smart grids, 

om daarmee een antwoord te geven op de energietransitie 

met geleidelijk aan meer duurzame decentrale opwekking. 

‘Tot voor kort bedachten we allemaal centrale oplossingen 

die ingebed in het IoT (Internet of Things, red.) decentrale 

netwerken zouden kunnen aansturen. Maar overal in de 

samenleving zie je een beweging dat mensen meer auto-

nomie claimen. Die decentrale dynamiek lijkt heel goed te 

matchen met de blockchain die Nakamato met de bitcoin in-

troduceerde, omdat deze van onderaf komt. Een blockchain 

biedt de mogelijkheid afspraken vast te leggen over trans-

acties, wat een tussenkomst van trusted parties in de keten 

overbodig maakt. Staring: ‘Het totale system functioneert 

doordat alle deelnemers zich houden aan de afspraken die 

zijn geprogrammeerd in de software. Je kan ervoor kiezen 

om ervan af te wijken; echter, je block of transactie zal door 

de rest van de deelnemers geweigerd worden. In je eigen 

belang dien je je dus te houden aan de regels van het spel.’

Smart contract
Niet een centrale database van een trusted party, zoals een 

bank, maar een code met een beperkte instructieset moeten 

veiligheid, vertrouwen en stabiliteit in het betalingsverkeer 

bieden. Na de bitcoin ontstonden er tal van andere toepas-

singen van de blockchain, vertelt Staring, zoals ‘Ethereum’, 

waarmee je een smart contract kunt maken. Ethereum heeft 

een uitgebreidere instructieset en is geschikt voor com-

plexere toepassingen. Zo bestaan er inmiddels duizenden 

varianten op de bitcoin voor evenzovele toepassingen, en 

deze ontwikkeling heeft grote interesse gewekt bij grote 

netwerkbedrijven zoals Alliander, die onderdeel uitmaken 

van een complexe keten. Staring: ‘Met een blockchain kun je 

in principe de schakels in de keten en de transacties die daar 

plaatsvinden in één digitaal contract vastleggen. Je omzeilt 

daarmee veel bureaucratie en tijd. Dat kan heel klein begin-

nen. Stel: je hebt een weddenschap om 500 euro dat Ajax 

wint. Normaal heb je daar een intermediair voor nodig om 

die afspraak vast te leggen, geld te storten en te laten uitke-

ren. Maar dat kun je ook zelf doen in een blockchain. En op 

het moment dat er een oracle (‘seintje’ in blockchain-jargon, 

red.) komt met de uitslag, worden de afspraken uitgerold en 

de betaling uitgekeerd. Je kan letterlijk een bedrijf oprichten 

als blockchain en via een Initial Coin Offering (ICO) tokens 

maken die je als aandelen kunt uitgeven. Een notaris of 

advocaat hoeft er niet aan te pas komen. Complexe contract-

trajecten tussen meerdere partijen die nu nog maanden in 

beslag nemen, kun je via een blockchain tot dagen of uren 

terugbrengen.’

Bestaande netten als startpunt
Net als de banken zijn infrabedrijven onderdeel van een 

keten die in beginsel door een blockchain vervangen kan 

worden. Staring daarover: ‘In theorie zijn wij overbodig, 

als mensen direct energie met elkaar kunnen verhandelen. 

Maar voorlopig blijven we als maatschappij en industrie 

voor een belangrijk deel afhankelijk van het netwerk dat er al 

ligt. Daar kun je dan maar beter gebruik van maken. Het is 

de basis vanuit waar je naar vernieuwing toewerkt. De grote 

INNOVAT IE

Net als banken zijn 
infrabedrijven 

onderdeel van een 
keten die door een 

blockchain vervangen 
kan worden.
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opgave waar Alliander zich voor gesteld ziet, is de energie-

transitie, die we met z’n allen nastreven, vorm te geven en 

te begeleiden. Mensen kunnen massaal Tesla’s kopen en 

zonnepanelen op het dak leggen, maar daar is ons net nog 

niet op gerekend.’ 

Tot nog toe lijken nieuwe ontwikkelingen zelfs een extra druk 

op bestaande netten te leggen, die zijn ontworpen van dik 

naar dun, en uitgaan van eenrichtingsverkeer. Staring: ‘Onze 

CEO Peter Molengraaf zei ooit: “Ik hou m’n hart vast als 

Ikea opeens de zonnepanelen in de aanbieding doet.” Als 

iedereen zijn dak belegt en de zon gaat flink schijnen, dan 

komt er zoveel energie vrij die je nergens kwijt kunt.’ Opslag 

is een grote uitdaging, maar ook het laden van elektrische 

auto’s, waar soms onvoldoende capaciteit voor is. Sta-

ring: ‘We kunnen twee dingen doen. 1) kabels opgraven en 

die vervangen door dikkere exemplaren, maar dat is zeer 

kostbaar, of 2) met slimme IT-oplossingen vraag en aanbod 

beter op elkaar afstemmen. Blockchains zijn de slimste 

IT-oplossingen die we nu hebben en lijken een antwoord te 

geven op de vraag die voorkomt uit de energietransitie.’

Tesla’s en laadpalen
Net zoals je complexe contractuele afspraken kunt laten 

vastleggen in een blockchain (bijvoorbeeld in een joint 

venture), kun je in een onderliggende cryptografie afspraken 

tussen je Tesla en de laadinfrastructuur in je straat of stad 

vastleggen. Staring: ‘Afspraken in hele kleine ondernemin-

gen kun je daarmee in feite “settelen”. Die settlementlaag is 

verbonden aan een transactielaag. Je kunt zo zaken aan el-

kaar koppelen en een beurs (handelsplaats, red.) integreren 

in een slimme meter. Stel dat er tien Tesla’s tegelijk rijden in 

een straat en er is maar laadcapaciteit voor zeven, dan moe-

ten die Tesla’s onderling uitmaken wie doorrijdt en wie gaat 

betalen, op basis van de codes die in de cryptografie staan.’

Dit is allemaal informatie voor de achterkant, de bestuurder 

van de Tesla merkt er weinig van. Behalve dat de bestuurder 

zelf, bewust of onbewust, informatie invoert. Bijvoorbeeld: 

wanneer gaat hij of zij weer rijden? Hoe ver? Hoeveel wil 

men betalen? Staring: ‘Al die wensen bij elkaar geven een 

optimaal laadscenario aan. Dat is ons werk. De blockchain 

kan vervolgens bepalen waar en wanneer energie kan wor-

den onttrokken, of dat bijvoorbeeld een accu wordt gebruikt, 

waar tijdelijk overcapaciteit in wordt opgeslagen. Onder-

handelingen en financiële transacties vinden automatisch 

plaats.’

Big data wordt small data
Een ander voordeel van een toepassing van de blockchain is 

dat slimme meetdata achter een codering in het grootboek 

blijft. Staring: ‘Mensen worden daarmee weer eigenaar van 

hun eigen data, die niet meer centraal geregistreerd wordt in 

de database van de leverancier van de slimme meter. Dat is 

het “oude” systeem. Het is natuurlijk een hele verbetering, 

als je je digitale wallet zelf beheren kan, in plaats van dat 

google en facebook de feitelijke eigenaren van jouw data 

6 manieren waarop blockchains uw leven 
als infrabeheerder op z’n kop zet

1 Blockchains schakelen trusted parties uit. In het erg-
ste geval ben u als netbeheerder overbodig;

2 Blockchains zijn een aanjager van duurzame decen-
trale opwekking. Centrale, top-down georganiseerde 
infrastructuren zullen meer met vraaguitval te maken 
krijgen;

3 Blockchains worden een concurrent van trusted 
parties, zoals energieleveranciers. Dit heeft een 
grote impact op het speelveld, en op uw positie als 
infrabeheerder;

4 Blockchains kunnen de keten in één keer integreren, 
en nu nog cruciale schakelpunten omzeilen, ook 
fysieke. Dat vergt nieuwe investeringen;

5 Blockchains zijn onvermijdelijk, ze komen op u af, u 
kunt er als infrabeheerder niet onderuit;

6 Blockchains zitten aan de achterkant, en de consu-
ment merkt er niets van. Maar als infrabeheerder 
is het uw nieuwe realiteit, die niet alleen financiële 
investeringen vergt, maar bovenal kennis en compe-
tenties.
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zijn.’ 

Hetzelfde geldt voor je identiteit. Staring: ‘Naast dat je 

een wallet hebt voor bitcoins zou je ook een wallet voor je 

identiteit moeten hebben, waar alleen jij over kunt beschik-

ken, of iemand die je een machtiging geeft. Blockchains 

geven je in zekere zin je soevereiniteit terug, die je beheert 

in een digitale wallet. Eén aspect van die wallet is dat jij als 

eigenaar aangeeft wie wanneer inzage heeft en waarvoor. 

Een belangrijke toepassing is een medisch dossier. De angst 

dat deze in duizendfout over de wereld gaat is met de block-

chain ongegrond.’ 

Nationale Blockchain Coalitie (BC3)
Alliander zit samen met onder meer Enexis, de Koninklijke 

Notariële Beroepsorganisatie, Brightlands en de Ministeries 

van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid 

en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

BZK in de Nationale Blockchain Coalitie (BC3), om de ont-

wikkeling van zogenoemde digitale identiteiten te onder-

zoeken, waarmee personen, objecten en rechtspersonen 

digitale transacties kunnen verrichten, als onderdeel van een 

blockchain. Daarnaast werkt de coalitie aan oplossingen op 

het gebied van wetgeving en acceptatie. Staring: ‘Blockchain 

is de HTML van morgen. Het gaat ons hele leven op de 

kop zetten, daar ben ik van overtuigd. Er is geen gebied dat 

niet geraakt wordt. Wie had 10 jaar geleden verwacht dat je 

alleen nog maar series op Netflix zou kijken. Over 10 jaar is 

het de normaalste zaak van de wereld dat je een hypotheek 

helemaal online afsluit, zonder tussenkomst van een finan-

cieel adviseur. Als Alliander hebben we ook de opdracht om 

de innovaties die blockchain teweegbrengt op onze netten 

door te voeren.’  •

Blockchain- startups onder de loep

Naam: Legal Tings
Sector: contracten & overeenkomsten
Jaar van oprichting: 2016
Website: legalthings.io

Einde van de papierstroom

Het zou onwerkbaar zijn: voor elke transactie een 
nieuw contract op papier afsluiten. Emailen, printen, 
ondertekenen, scannen, terugemailen, printen, nog een 
keer ondertekenen en weer scannen. Dan nog een keer 
retour naar de partner zodat beide partijen alles zwart 
op wit hebben. En dat herhaal je nog een paar keer, al 
naar gelang de omstandigheden veranderen.
Niet als het aan LegalThings ligt. De Amsterdamse star-
tup levert contracten en overeenkomsten die overal ter 
wereld veilig digitaal ondertekend kunnen worden. In 
een split second legt de blockchaintechnologie allemaal 
afspraken juridisch verantwoord vast.
In tegenstelling tot alle huidige verkrijgbare toepassin-
gen van de digitale handtekening is de handtekening 
via de blockchaintechnologie zoals die van LegalThings 
wel verifieerbaar. Dat komt omdat de software de digi-
tale handtekening in een online omgeving wegschrijft 
als transactie in blockchain. Voor iedere transactie 
genereert het systeem een unieke code. Daarmee liggen 
de datum, het tijdstip en identiteit van de ondertekenaar 
voor altijd vast.

Berrie Staring
Senior innovation 
consultant new business 
en R&D, Alliander
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Naam: I/O Digital
Sector: Fintech
Jaar van oprichting: 2014
Website: www.iodigital.io

‘Alles met elkaar verbinden’

Blockchaintechnologie uit de polder: het bedrijf I/O 
digital van Heerhugowaarder Richard Groen en twee 
Amerikaanse compagnons werd vorig jaar als ‘emer-
ging star’ opgenomen in de FinTech top 100.
I/O Digital ontwikkelt sinds juli 2014 Open Source 
Blockchain technologie voor velerlei toepassingen. 
Daarnaast is I/O Digital bezig een compleet block-
chain ecosysteem te ontwikkelen.
Volgens de visie van de oprichter gaat niet één block-
chain de wereld veroveren, maar zullen er verschil-
lende blockchains zijn die speciaal voor hun doel 
zijn ingericht en door middel van een koppeling (een 
‘interoperabele laag’, red.) met elkaar kunnen commu-
niceren en gegevens uitwisselen: de Kameleon. Deze 
zogeheten sidechains kunnen gebruik maken van de 
technologie die de I/O Digital-blockchain in zich heeft 
en zij kunnen ook onderling informatie uitwisselen. 
Hiermee zal er een blockchain netwerk ontstaan dat 
met elkaar kan samenwerken.

Naam: DutchChain
Sector: sofware en netwerk
Website: dutchchain.com

Stadjerspas automatiseert 
verrekeningen

Er zijn nog relatief weinig blockchain-oplossingen voor 
overheden gerealiseerd. De Groningse Stadjerspas, ontwik-
keld door DutchChain in samenwerking met de gemeente 
Groningen, is een uitzondering. Met de Stadjerspas krijgen 
huishoudens met een laag inkomen korting bij culturele- en 
sportieve activiteiten. 
Het systeem waarop de pas draait, is gebouwd op een 
blockchain. De te ontvangen toeslagen en kortingen voor 
worden als ‘smart vouchers’ uitgekeerd, in plaats van in 
geld. Pashouders hoeven alleen maar de QR-code op hun 
pas te laten scannen en geen bonnen thuis uit te printen. 
Hierdoor zijn de verrekeningen met aangesloten dienstverle-
ners volledig geautomatiseerd, is de controleerbaarheid en 
verantwoording beter en de bureaucratie minder, stelt eige-
naar Rutger van Zuidam. ‘Het systeem is heel veelzijdig, en 
ook toepasbaar voor andere toeslagen of voor schuldverre-
kening of schuldsanering.’ Zijn bedrijf DutchChain bouwt op 
Blockchain gebaseerde software-oplossingen en stimuleert 
de ontwikkeling van toepassingen door het organiseren van 
conferenties hackathons. 
Weten hoe de pas werkt? bit.ly/stadjerspas-blockchain 
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Workshop predictive maintenance

Het gaat niet alleen  
over data; het is ook een  
cultuurverandering
Predictive maintenance: het slim voorspellen van onderhoud aan bijvoorbeeld wegen, 
civiele systemen, kademuren en leidingen, door gebruik te maken van data(modellen) 
en informatie. We komen het begrip tegenwoordig overal tegen en zijn het erover eens 
dat de mogelijkheden voor de verschillende netbeheerders groot zijn. TC Data & Secu-
rity organiseerde een workshop om erachter te komen wat de rol van data is bij predic-
tive maintenance. De thema’s uit het ochtendprogramma samengevat.  
DOOR: GERT KUILDER EN HERMAN MEIJER

Een procesgeörienteerde verandering
Van reactief naar proactief werken. Dat is de noodzakelijke 

interne verandering die netbeheerders moeten doorlopen 

om predictive maintenance te kunnen toepassen. Henk 

Akkermans, directeur World Class Maintenance (WCM) en 

professor Supply Chain Management aan Tilburg University, 

bracht dat tijdens de workshop nog eens extra onder de 

aandacht. Hij presenteerde een raamwerk voor predictive 

maintenance, gebaseerd op een studie onder ruim vijftig on-

derhoudsexperts in Nederland. Zij werden gevraagd naar de 

belangrijkste innovaties in hun vakgebied. Opvallend is het 

feit dat de top vijf ook procesgeöriënteerde ontwikkelingen 

staan. Geen drones, maar cultuur- en gedragsverandering 

en kennismanagement bijvoorbeeld.

De top 5: 
1 Big data

2 Smart Sensoring

3 Cultuur- en gedragsverandering

4 Condition-based maintenance

5 Design for maintenance

Onderhoud 100 procent voorspelbaar maken
Preventief en correctief onderhoud volstaan niet meer in een 

land waar de infrastructuurdichtheid hoog is en de vervan-

gingsopgave groot. Just-In-Time Maintenance, ofwel on-

derhoud dat op tijd plaatsvindt om falen voor te zijn, maar 

kostenverspilling vermijdt, is de opgave. Nieuwe ontwikke-

lingen zoals sensoring, datamodellen en Internet of Things 

(IoT) zullen moeten worden ingezet. Deze kunnen het beste 

worden getest in een realistische labsetting. De Fieldlabs 

van WCM bieden daarvoor de mogelijkheden. In Fieldlab 

CAMINO staat het meten van de status van infrastructuur 

met behulp van sensoren en data-analyse centraal. Het doel: 

onderhoud aan infrastructuur 100% voorspelbaar maken. 

Binnen het Fieldlab, waar zo’n twintig organisaties bij zijn 

aangesloten, is nog ruimte voor nieuwe partijen, zie: www.

worldclassmaintenance.com. 

Satellietdata: meer dan positiebepaling
Kun je aan de hand van satellietdata waterschade voor-

spellen? En kun je met de beelden de staat van de dijken 

monitoren? Ja, dat kan. Joos van Uum en Jasper van Loon 

van Netherlands Space Office gaven aan wat er naast posi-

tiebepaling nog meer kan worden gedaan met satellietdata, 

tot op 30 centimeter nauwkeurig. Het NSO wil het gebruik 

van satellieten stimuleren door de verbinder te zijn tussen 

de beschikbare gegevens en de toepassingsmogelijkheden. 

Zie: www.spaceoffice.nl.

Assetgezondheid in kleurcodes
Weten waar we aan toe zijn. Dat is de kern van waar het om 

gaat bij slim onderhoud. We kennen vier typen. Bij correctief 

onderhoud repareren we als de asset daadwerkelijk kapot is. 

Bij periodiek onderhoud inspecteren we een asset om een 

bepaald tijdsinterval. Conditieafhankelijk onderhoud vindt 
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modelmatig plaats. Rob Ross, strateeg bij Tennet, lector aan 

de HAN en docent aan de TU Delft, is expert in het vierde 

type: op risico’s gebaseerd onderhoud. ‘Bij TenneT geven we 

de gezondheid van componenten in het elektriciteitsnet aan 

met een cijfer tussen de 1 en 10. Dit heet de Health Index, 

welke we ook in kleurcode vertalen. (zie Asset Health Index) 

Dit wordt ingeschat op basis van inspecties, kennisregels en 

statistiek, maar wordt met metingen in het veld verbeterd. 

Het gaat hier om de risico’s van uitval van een asset op de 

bedrijfsprocessen.’ Op risico’s gebaseerd onderhoud kan 

worden toegepast door nieuwe producten snel te laten ver-

ouderen in een testopstelling vóórdat ze in gebruik worden 

genomen. Door dit proces te registreren kunnen problemen 

na installatie worden geminimaliseerd.  •

Health: goed

Regulier onderhoud

Health: matig

Risico gebaseerd actieplan

Health: voldoende

Aanvullend onderhoud mogelijk

Health: onvoldoende

Vervanging/revisie
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Satellietbeeld van de Formosat-2 

satelliet van het Havengebied  

Rotterdam en het Westland

Spot Image S.A. all rights reserved 

7 invloedrijke ICT-ontwikkelingen

In de middag zetten de deelnemers van de workshop, die 

plaatsvond bij Vitens in Soestduinen, de belangrijkste ICT-

ontwikkelingen voor predictive maintenance op een rij. In zes 

werkgroepen werd een selectie gemaakt uit zestig beschreven 

ICT-ontwikkelingen. 

De top zeven:Predictive analyses

1 Augmented en virtual reality

2 Machine learning en chatbots

3 Open data en crowdsourcing

4 Big-data en datamining

5 Internet of Things 

6 3D in ontwerp en onderhoud

Een logische top zeven, want ze dragen allen bij aan het steeds 

slimmer kunnen voorspellen van onderhoud. NGinfra’s Thema-

center Data & Security zal daarom aan deze ontwikkelingen 

meer aandacht besteden, bijvoorbeeld door themasessies te 

houden en kennis uit te wisselen.

Asset Health Index
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C R E A T I N G  
R E S P O N S I V E  

C O N N E C T I O N S

Als beheerders en eigenaren van de Nederlandse 

infrastructuur zijn we er samen verantwoordelijk 

voor dat onze netten nu en in de toekomst goed 

functioneren en ons land bereikbaar blijft. We 

staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe 

maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat 

het in kan spelen op continue veranderingen en de 

vergaande digitalisering? Hoe kunnen we bestaande 

netwerken nog beter benutten met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder de eindgebruiker 

uit het oog te verliezen? We zijn ons ervan bewust 

dat we deze kansen alleen samen kunnen benutten, 

omdat onze wederzijdse afhankelijkheid en de 

complexiteit zo groot zijn. Dat doen we in NGinfra.  

Wie we zijn

Binnen NGinfra werken wij, Havenbedrijf Rotterdam, 

Alliander, Rijkwaterstaat, Schiphol Group, ProRail en 

Vitens, samen als infrabeheerders en –eigenaren van 

de Nederlandse infrastructuur. We zijn een stichting en 

bestaan uit vier themacenters, een Raad van Inspiratie, 

een Programmaraad en een Programmabureau.  

Wat we doen

We delen en ontwikkelen kennis in themacenters, ini-

tiëren nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken en ver-

rijken de dialoog met de samenleving. Daarom brengen 

we het vakblad NGinfraMagazine op de markt en orga-

niseren we jaarlijks het congres NGinfraTrends.  

B o u w c a m p u s  •  V a n  d e r  B u r g h w e g  1  •  2 6 2 8  C S  D e l f t 

i n f o @ n g i n f r a . n l  •  w w w . n g i n f r a . n l  •  t e l e f o o n :  + 3 1  ( 0 ) 1 5  2 7 8  2 5  6 4

den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 

 

structuren en dat creëert afhankel椀樀kheden. 
Op welke w椀樀ze raken de activiteiten van de waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech

de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

T H E M A C E N T E R 

DATA & SECURITY
Data over infrastructuur en het veiligstellen 
van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 
van onze infrastructuur veilig te stellen. Big 
data, datastandaardisatie en kwaliteit van 
data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 
en ontwerpbeslissingen op te baseren. Op dit 
gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus-
sen netbeheerders. Hoe waarborgen we de 
kwaliteit en integriteit van gegevens? 
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T H E M A C E N T E R 

WAARDE VAN  

INFRASTRUCTUUR
Infrastructuur heeft een veel verderstrek-
kende invloed op de samenleving dan op 
basis van de primaire functionaliteit wordt 
verwacht. Die waarde van infrastructuur han-
den en voeten geven en zichtbaar kr椀樀gen op 
het netvlies van de burger is onze taak. Een 
urgente vraag, want als steeds meer mensen 
hun eigen energievoorziening gaan regelen, 
wat betekent dat dan voor de mensen die dat 
niet kunnen? 

T H E M A C E N T E R 

BESCHIKBAARHEID 
In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land 
als Nederland is sprake van een sterke 
vervlechting tussen de verschillende infra-
structuren en dat creëert afhankel椀樀kheden. 
Op welke w椀樀ze raken de activiteiten van de 
netbeheerders elkaar op een manier dat de 
beschikbaarheid beïnvloedt wordt en (hoe) 
kan door samenwerking meerwaarde gerea-
liseerd worden? 

T H E M A C E N T E R 

TOEKOMST  

VERKENNEN
Infrastructuur is kapitaalintensief en heeft 
een levensduur die langer is dan de snelheid 
waarmee nieuwe (maatschappel椀樀ke en tech-
nologische) ontwikkelingen plaatsvinden. Is 
de huidige infrastructuur nog wel passend b椀樀 
toekomstige behoeften van de samenleving?   

van deze data z椀樀n essentieel om de toekomst 

data worden steeds belangr椀樀ker om analyses 

gebied is veel kruisbestuiving mogel椀樀k tus





Digicommissaris Bas Eenhoorn over cyberveiligheid in Nederland:

‘Cyberveiligheid 
hoort thuis in de 
bestuurskamer’
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DIG ICOMMISSARIS

Er is nog veel te weinig bewustwording rondom cyberveiligheid bij de Ne-

derlandse infrabeheerder. Dat meent Digicommissaris Bas Eenhoorn. ‘Plat 

gezegd zou je kunnen stellen dat er iemand in de kelder het systeem beheert 

en daarmee verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat is totaal achterhaald. 

Cyberveiligheid is een onderwerp dat thuishoort in de bestuurskamer.’

DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM  FOTOGRAFIE: ARENDA OOMEN
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Z
odra het nieuwe kabinet een minister 
aanstelt die verantwoordelijk is voor 
de digitale overheid, treedt Bas Een-
hoorn terug als Digicommissaris. Na 

2,5 jaar overheidsbreed regie te voeren op de 
generieke digitale basisinfrastructuur, heeft 
Eenhoorn dat laten weten aan de Tweede Ka-
mer. De huidige cyberdreigingen vormen een 
directe aanleiding om de politieke aandacht 
voor onze digitale economie en digitale over-
heid te vergroten. Recente aanvallen in Europa 
en ook in Nederland laten zien dat het onder-
werp actueler is dan ooit. 

Waarom is er meer nodig dan een Digicommissaris? 

‘De overheid moet één overheid zijn ten opzichte van 

burgers en bedrijfsleven. De overheid heeft verschillende 

petten op, maar de manier waarop mensen met de over-

heid willen communiceren is hetzelfde. Of het nu gaat 

om een patiënt, een student, een vergunningverlener of 

een buurtinitiatief. Wezenlijk anders dan vroeger, waarbij 

iedereen zijn eigen “poortje” had. Maar dat is niet de enige 

reden waarom ik vecht voor een politiek verantwoordelijke. 

Veiligheid van onze overheidssystemen is belangrijker dan 

ooit nu cybermisdaad toeneemt. Het kan niet zo zijn dat de 

één dit doet en de ander dat. We hebben standaarden voor 

veiligheid nodig. Daarvoor moet er een minister komen die 

bevoegdheden heeft en bindende afspraken kan maken.’

Ligt de verantwoordelijkheid niet deels bij de organisaties 

zelf ? Net als dat je zelf ook verantwoordelijk bent voor de 

beveiliging van je eigen woning? 

‘Wie verantwoordelijk is, is een actuele discussie. De 

groei van cybercriminaliteit gaat snel, in allerlei verschil-

lende vormen. Van hackers die alarmsystemen kraken tot 

ransomware die systemen plat kunnen leggen. Als je dit 

vergelijkt met het tijdperk waarin de auto op de markt 

kwam, dan zit de crimineel in de auto en de politie te 

paard. De overheid is verantwoordelijk voor de bewustwor-

ding in de samenleving dat veilig handelen in de netwerk-

wereld prioriteit heeft.’

Hoe is het gesteld met die bewustwording? Recente cy-

beraanvallen hebben iedereen wel op scherp gezet zou je 

denken.

‘In het algemeen is die bewustwording onvoldoende. Ook 

bij de netbeheerders van infrastructuur. Plat gezegd zou 

je kunnen stellen dat er iemand in de kelder het systeem 

beheert en daarmee verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

Dat is totaal achterhaald. Cyberveiligheid is een onderwerp 

dat thuishoort in de bestuurskamer. Er moet iemand zijn 

die weet wat de consequenties zijn.’

De managers van ICT- en innovatieafdelingen waar dit 

magazine mee werd gemaakt, zijn dagelijks met het onder-

werp cyberveiligheid bezig. Die bewustwording is niet het 

probleem, maar kennisschaarste, werd aangegeven.

‘Eens. Er is een gebrek aan kennis over dit onderwerp. 

Toen ik als lid van de Cyber Security Raad op bezoek ging 

bij netbeheerders om met bestuurders te praten over het 

onderwerp cyberveiligheid, moest er altijd iemand van ICT 

bij. Anders werd het toch te ingewikkeld. Tja, het was na-

CV Bas Eenhoorn
Op 1 augustus 2014 is Bas Eenhoorn gestart als Digicom-
missaris. Hij is door het kabinet tijdelijk (voor vier jaar) 
aangesteld om als overheidsbrede regisseur regie te voeren 
op de (door)ontwikkeling van de generieke digitale infra-
structuur. Eenhoorn is lid van de Cyber Security Raad. Hij 
studeerde geografie aan Rijksuniversiteit Groningen en was 
twintig jaar burgemeester. In 1996 stapte hij over naar het 
bedrijfsleven, waar hij zich onder andere bezighoudt met 
digitaliseringsvraagstukken. Vanaf 2007 is hij met regel-
maat waarnemend burgemeester van nieuwe gemeenten en 
actief als zelfstandig adviseur voor strategische vraagstuk-
ken in het openbaar bestuur. 



tuurlijk helemaal niet de bedoeling een technisch gesprek te 

hebben. We kwamen inventariseren of men er bewust mee 

bezig is. Bij bestuurders is niet alleen dat bewustzijn niet 

goed ontwikkeld, ook de kennis niet. Men heeft geen inzicht 

in de risico’s van digitalisering.’

Hoe kan dat? 

‘De manager van Bol.com zei ooit tegen me: “90 procent 

van mijn personeel weet wat er gaande is in de digitalise-

rende wereld. Ze zijn zich bewust van de veranderingen. 10 

procent weet er als IT-nerd écht wat van af. Bij overheidsor-

ganisaties weet 10 procent wat er gaande is. En nerds, die 

zijn er bijna niet.” Het is misschien wat gechargeerd, maar 

er zit een kern van waarheid in. Werknemers van overheids-

instanties slagen er niet in hun dagelijkse digitale leefwereld 

mee te nemen naar hun werk. Het is alsof ze een andere 

wereld binnenstappen als ze de werkvloer opgaan.’ 

En wat als ICT-talenten liever voor Bol.com kiezen dan voor 

de netbeheerder? 

‘Onzin. Dan verkopen ze zich niet goed genoeg. Ik was 

laatst bij de Belastingdienst. Wat is er nu een saaier onder-

werp dan belasting, zou je denken. Niets is minder waar: in 

hun datalab zitten allemaal jonge, hoogopgeleide mensen 

te werken aan data science. Ze voorspellen fraude bij-

voorbeeld. Werken aan de veiligheid van havens of zorgen 

ervoor dat onze economie niet lijdt onder cyberonveiligheid. 

Dat is minstens net zo interessant als werken voor een 

commercieel bedrijf.’

Cybermisdaad is voor een niet ICT’er ook wel een ongrijp-

baar onderwerp. 

‘De gevolgen zijn anders heel concreet. Ik heb weleens met 

een collega uitgerekend wat het kost als DigiPoort, het digi-

tale systeem van de Rotterdamse haven, gehackt zou wor-

den. De geschatte kosten daarvan zijn 8 miljoen euro per 

uur, en dan weet ik niet eens of ik alles heb meegerekend. 

Als iemand in staat zou zijn onze sluiskeringen te hacken, 

dan zit je toch echt gek te kijken. Daarom hoort het een vast 

onderwerp voor de boardroom te zijn. De maatschappelijke 

risico’s zijn te groot.’

Hoe kunnen we de kennis en bewustwording in onze eigen 

organisatie vergroten? 

‘Wees kritisch op je eigen personeel. Reorganisatie, zoals 

ook bij de Belastingdienst heeft plaatsgevonden, kan daar 

een consequentie van zijn. Ik geloof daarnaast erg in de 

driehoek wetenschap, bedrijven en overheid. Die verbin-

ding en contacten moeten we nationaal en internationaal 

bevorderen om bij te zijn op het onderwerp cyberveilig-

heid, en het liefst iets voor te lopen. We moeten daarin niet 

bang zijn “ons domein” open te stellen. De digitale wereld 

houdt zich niet aan domeinen, maar gaat overal dwars 

doorheen. Ook publiek-private samenwerkingen moeten 

we bevorderen. Werk samen met innovatieve start-ups en 

wees launching customer van kansrijke technieken. En als 

regelgeving, bijvoorbeeld rondom de vereiste solvabiliteit 

van een jonge onderneming, dat niet toestaat: werk samen 

met bedrijven die zich in het contract garant kunnen en wil-

len stellen voor zo’n start-up.’

Samenwerking rondom cyberveiligheid is anders dan sa-

menwerking aan bijvoorbeeld toekomstonderzoek. Onlangs 

besloten zes cybersecurity-bedrijven te gaan samenwerken 

met elkaar. Ook IBM en Cisco wisselen uit op dit onder-

werp. Maakt dat ons niet juist kwetsbaarder, dan wanneer 

individuele bedrijven elkaar tot het uiterste drijven? 

‘Nee, ik snap die gedachte, maar het is juist heel wenselijk. 

Als bedrijven samen sneller en beter kunnen zijn dan de 

criminele wereld is dat een fantastische zaak. Het gaat er 

in deze wereld om de eerste te zijn met een techniek en 

vervolgens kunnen doorgroeien. Dat is anders dan keiharde 

concurrentie. Om door te groeien is die samenwerking dus 

juist heel goed. Vervolgens moeten overheidsorganisaties 

en netbeheerders investeren in zo’n techniek als deze voor 

hen interessant kan zijn en daarover met elkaar uitwisselen. 

Dat hoeft niet direct groots en meeslepend, want dat is 

veel te risicovol, maar op kleine onderwerpen, in aangewe-

zen gebieden. Pilots, stap-voor-stap. Wat ze tegenwoordig 

AGILE werken noemen. Ik ben ervan overtuigd dat alle 

netbeheerders dat op die manier zouden kunnen doen.’ •

‘Werken aan de veiligheid van 
havens is minstens net zo in-
teressant als werken voor een 

commercieel bedrijf’
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De smart city 
maakt ons slimmer
Slimmer OR-beheer

Slimmer parkeren

Slimmere verlichting

Slimmere afvalverwerking

Slimmere fi etsstallingen

Slimme LoRa-toepassingen

Slimmer…

Stedelijke ontwikkeling en beheer van de openbare ruimte worden 

steeds uitdagender. Tegelijkertijd zorgt technologie voor steeds meer 

inzicht en handvatten om die uitdagingen op te pakken.

Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Hoe weet je in het woud aan 

mogelijkheden welke oplossingen voor jou interessant zijn?

FIWARE Lab NL helpt met deze smart-vraagstukken. Dat doen 

we met onze lab-omgeving voor ontwikkelaars, met onze Maturity 

Scan Smart Cities, met onze op maat verzorgde bootcamps of 

gewoon door samen in gesprek te gaan.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met:

FIWARE Lab NL, partner voor de smart city

www.fi ware-lab.nl 
info@fi ware-lab.nl • 033-8700 100

Een initiatief van:

DE FIWARE LAB NL 
BOOTCAMP 

Ondersteund door:

NL
Partner voor de

smart city
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DE SNELSTE WEG NAAR EEN 
OPLOSSING VOOR UW UITDAGINGEN
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INGEZONDEN 

Another 
inconvenient 
truth
In 2005 kwam ‘An Inconvenient Truth’ uit: een documentaire gebaseerd op de lezin-
gen van Al Gore over klimaatverandering. Jarenlang was milieuactivisme het domein 
van geitenwollen sokken en salonsocialisten. Overwegend in alternatieve circuits van 
de samenleving. An Inconvenient Truth bracht de milieudiscussie midden in de samenle-
ving en maakte van milieubewustzijn een business enabler in plaats van een hindernis.  
DOOR: INGE PHILIPS

I
n de wereld van cybersecurity wachten we op eenzelfde 

eyeopener. Er is sprake van een grote maatschappelijke 

onbalans en er is geen uitzicht op een doorbraak.

Onze wereld is ongelofelijk snel veranderd. In 1974 werd 

Frits Philips eens geïnterviewd in zijn zeilbootje in Fries-

land. Ze vonden hem een dromerige ouwe krelis toen hij zei: 

‘ik geloof echt dat ik over een aantal jaar met een apparaat 

in mijn hand vanaf hier draadloos kan communiceren met 

iemand ver weg’. Nu vinden we het normaal dat we op ieder 

moment in beeld en geluid kunnen communiceren met 

iemand aan de andere kant van de wereld. We plukken de 

vruchten van de vooruitgang in de medische sector. Levens 

worden niet alleen verlengd, maar ook aanzienlijk comforta-

beler gemaakt. Tot twintig jaar geleden moest je nog tot je 

volgende vakantie wachten om weer dat ene lekkere koekje 

uit een ver land te proeven. Nu zijn alle denkbare producten 

met een muisklik te bestellen en te betalen, ongeacht je 

postcode. De enorme ontwikkeling in rekenkracht biedt 

alle takken van de wetenschap nieuw elan. Kennisdeling 

op alle terreinen brengt kwaliteit en vooruitgang tot in alle 

uithoeken van de wereld. Wie het weet, mag het zeggen. Die 

enorme nivellerende kracht die uitgaat van het internet is er 

één die bij uitstek past bij onze polder.

Al die vooruitgang wordt geboekt door oneindige uitwis-

seling van data via het open internet, via een gehuurd stukje 

privékabel, via bluetooth of mobiele telefonie. Er is blind 

vertrouwen in de onderliggende infrastructuur en weinig 

interesse in de veiligheid daarvan. Er zijn in de cybersecu-

ritywereld verschillende zorgen rondom onze afhankelijk-

heid van communicatietechnologie. De veiligheid van onze 

communicatietechnologie draait grofweg om drie thema’s: 

privacy, criminaliteit en kwaliteit van de infrastructuur. In 

het publieke debat hoor ik eigenlijk alleen de eerste twee. 

De laatste wordt onder vakgenoten uitvoerig bediscussieerd 

maar blijft in de wereld van cybernerds en binaire vrienden. 

Dat zijn andere stereotypen dan de oude milieulobby, maar 

net zo gescheiden van de rest van de wereld. Ze kennen 

elkaar niet van het boekenbal maar van een LAN-party of 

een onlinegame. Er is één groot verschil met de milieu-

lobby. Iedereen in de cybersecuritywereld is het eens over 

fundamentele vraagstukken. Er is geen ‘linkse’ of ‘rechtse’ 

interpretatie van gegevens.

Bij privacy of dataveiligheid heeft iedereen wel een beeld. 

Dat gaat over de bescherming van de persoonlijke levenss-

feer en over intellectueel eigendom. Kan over een langere 

periode mijn levensstijl in kaart worden gebracht? Kan 

iemand mijn nieuwe zomercollectie kopiëren? De reactie 
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op privacyvraagstukken is doorgaans: geef consumenten 

zeggenschap over ‘hun eigen data’. En verplicht bedrijven 

en overheden om hun datahuishouding zo in te richten dat 

ze dat ook waar kunnen maken. Wereldwijd is er legitieme 

handel in alle soorten gegevens van mensen. Van medisch 

tot consumentengedrag en politieke voorkeur. Dit gaat 99% 

om vrijwillig afgestane persoonlijke informatie zoals bijvoor-

beeld op Facebook. 

Als je poortje openstaat, zal er iemand door 
naar binnenkomen
Cybercriminaliteit zou gezien het aantal slachtoffers in 

Nederland ook bekend moeten zijn. De digitale variant van 

de woninginbraak komt veel voor. Het binnendringen in 

een computer, toegangscodes kopiëren en vervolgens geld 

wegsluizen. De meest voorkomende vorm is nog steeds ran-

somware. Hierbij wordt data gegijzeld die na betaling van 

losgeld worden vrijgegeven. Eén op de tien Nederlanders is 

in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een vorm van 

cybercrime, zowel bedrijven als particulieren. Per jaar maken 

we met z’n allen tien miljard euro over aan cybercriminelen. 

Dat is twee maal het budget van de Nationale Politie. Het 

Openbaar Ministerie heeft berekend dat als de huidige 

trend zich voortzet, in 2020 de helft van alle criminaliteit 

cybercriminaliteit zal zijn. Het grootste verschil tussen ‘old 

school’ criminaliteit en cybercriminaliteit is het feit dat 

toeval geen rol van betekenis meer speelt. Een crimineel kan 

digitaal onderzoeken welke computers toegankelijk zijn. Als 

je poortje openstaat, zal er iemand door naar binnenkomen. 

De vraag is of je het merkt.

Het wordt stil in de mainstreammedia als het gaat om de 

kwaliteit van de digitale infrastructuur. Dat gaat vooral om 

integriteit en continuïteit. Als ik een internetwinkel start, kan 

ik dan rekenen op het functioneren van het internet? Hoe 

weet ik of de bankgegevens op mijn scherm overeenkomen 

met de administratie van de bank? Als er een stroomstoring 

is, wat werkt er dan nog wél? Kunnen onze sluizen en dijken 

ook gegijzeld worden? Is het erg als mijn broodrooster 

gehackt kan worden? Hoe verhoudt onze cryptografie zich 

tot de ontwikkeling van quantum computing? Als iemand 

een dreiging kent maar niet deelt, wie is dan aansprakelijk 

bij gevolgschade? Dit zijn de vragen waar cybersecurity 

echt om gaat. Als we duurzame, veilige systemen bouwen 

waarop onze voorzieningen draaien en met elkaar goede 

standaarden afspreken, zijn we voor alle bovenstaande 

bedreigingen veel minder kwetsbaar. Dat is zowel een pub-

lieke als een private verantwoordelijkheid. Maar wanneer en 

met wie gaan we daarover in gesprek?

De ‘inconvenient truth’ is dat we totaal afhankelijk zijn 

geworden van ICT en eigenlijk geen idee hebben of we wel 

op de goede weg zijn. In de Tweede Kamer zit niemand 

meer die deze vragen kan beantwoorden. Sterker nog, er zit 

niemand meer die dit soort vragen stelt. Heeft u erover in 

de verkiezingsprogramma’s gelezen? Dat is al bijna net zo’n 

vraag als: heeft u de gebruikersvoorwaarden gelezen? Nee, 

Cybernerds zijn 
andere stereotypen 

dan de oude 
milieulobby, maar net 
zo gescheiden van de 

rest van de wereld
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natuurlijk heeft u dat niet. Als het in ons leven of werk over 

techniek gaat, moeten we er een specialist bij betrekken. Die 

moeten we inhuren, want de ICT-uitvoering is intussen stil-

letjes geoutsourcet. Dit is geen pleidooi voor de emancipatie 

van ICT’ers. Als we onze samenleving zodanig willen or-

ganiseren dat we de kwaliteitsvragen kunnen beantwoorden 

zonder paniek te zaaien, moeten we technologie in onze 

levens niet alleen gebruiken maar echt omarmen. We zullen 

ons moeten verdiepen in hoe de samenleving vandaag de 

dag in elkaar zit. We leren onze kinderen over de Tweede 

Wereldoorlog, maar kunnen ze niet uitleggen waarom een 

app werkt zoals hij werkt. Welke data geef je en welke krijg 

je? Welk communicatiekanaal gebruik je en waarom? Je 

denkt toch ook na over of je de trein of de auto neemt?

De app-generatie is niet de oplossing
Lang werd gedacht dat de komst van een nieuwe genera-

tie de onzekerheden van nu vanzelf zou doen verdwijnen. 

Veertig plussers zijn niet in de digitale wereld opgegroeid 

(‘digital immigrants’) dus gedoemd om op applicatieniveau 

aan te blijven rommelen. De generatie van digital natives die 

nu tussen de vijftien en dertig jaar is, zou wel het verschil 

kunnen maken. Maar juist die generatie is een app-generatie 

die nooit heeft geleerd hoe een computer van binnen werkt. 

Weliswaar digital natives, ze zijn opgeleid om op applica-

tieniveau te functioneren. Ze kunnen wel swipen maar niet 

programmeren. Ze hebben ‘probleemgericht onderwijs’ 

genoten dat goed is voor management van incidenten, maar 

geen aandacht schenkt aan de fundamenten van de samen-

leving. Die fundamenten zijn nu digitaal. Het gat tussen de 

kennis die we voor dagelijks digitaal functioneren nodig heb-

ben en de kennis die we nodig hebben om een duurzame, 

veilige digitale wereld te bouwen, is groot. Het dichten ervan 

vergt een langdurige aanpak die enerzijds gericht is op het 

bijspijkeren van de digital immigrants en de app-generatie 

en anderzijds het gedegen opleiden van een nieuwe genera-

tie. Dit vraagt een forse investering en nauwe betrokkenheid 

van overheid, bedrijfsleven en burger. 

Wat kunt u zelf doen? Als lid van deze samenleving kunt u 

uw belangstelling tonen voor wat er online gebeurt. U kunt 

eens een praatje maken met een buurtgenoot die in zijn of 

haar levensonderhoud voorziet door technologie, zoals een 

belwinkelier of een software ontwikkelaar. U kunt misschien 

zelfs live of online een cursus programmeren volgen. Je 

hoort nog wel eens dat mensen tijd steken in het leren van 

een taal omdat ze een paar weken naar een exotisch oord 

met vakantie gaan. Wat zou u ervan vinden om een pro-

grammeertaal te leren omdat u de rest van uw leven in het 

digitale tijdperk zult doorbrengen? Misschien leidt u een 

bedrijf. Vraagt u eens aan uw IT-persoon in de kelder wat er 

in zijn of haar vakgebied gaande is. Misschien kunt u zelfs 

uw businessmodel opnieuw definiëren in de context van de 

digitale realiteit. Het belangrijkste is dat u technologie in uw 

vertrouwde kring van finance, sales, operations en govern-

ance toelaat. Leidt uw bedrijf ook in technologie vraagstuk-

ken en accepteer niet dat we voor fundamentele vraagstuk-

ken specialisten naar voren moeten schuiven. Dat hoort bij 

het vak van besturen.

U kunt uw weerbaarheid aanzienlijk vergroten door op alle 

niveaus in uw bedrijf kennis over technologie te verspreiden. 

Gezonde bedrijven besteden tussen de 15 en 20% van hun 

budget aan ICT. Besteed ongeveer tien procent daarvan aan 

security. Werk zoals het internet werkt: onbeperkte horizon-

tale kennisdeling, transparant, sociaal en snel. Als er iets 

fout gaat, wees open en eerlijk zodat iedereen ervan kan 

leren. Als er iets goed gaat, wees open en eerlijk zodat ieder-

een ervan kan leren. Technologie omarmt uw leven. Knuffel 

terug. •

De ‘inconvenient 
truth’ is dat we totaal 

afhankelijk zijn 
geworden van ICT en 
eigenlijk geen idee 

hebben of we wel op 
de goede weg zijn.
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Pilot: sturen op integrale prestaties van vitale infra

 

Elke infrabeheerder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en belang. Maar uiteindelijk 
is het de integrale prestatie die telt. Helemaal als het gaat om een knooppunt van vitale 
infrastructuur, zoals de A15-corridor. TC Data & Security start deze zomer een pilot om 
te komen tot één data- en informatiemodel, met als doel: integrale prestaties monitoren 
en voorspellen. En dat doe je door te beginnen vanuit de ruimtelijke invalshoek.  
DOOR: HERMAN MEIJER EN GERT KUILDER

A15-corridor in  
één datamodel

V
itale infrastructuren zijn van groot belang voor 

de economie en het dagelijks leven van mensen. 

Wanneer een knooppunt van vitale infrastructuur 

uitvalt, heeft dat ingrijpende maatschappelijke 

gevolgen. Gevolgen die moeilijk te voorspellen zijn, omdat 

de netwerken met elkaar verweven zijn, en groter zijn dan de 

gevolgen van het uitvallen van één enkel onderdeel. De A15-

corridor is zo’n knooppunt van vitale infrastructuur. Eén van 

de vele die we in ons dichtbevolkte land hebben. 

De A15-corridor is een verbindende schakel tussen de Rot-

terdamse haven en haar achterland. Het is een multimodaal 

knooppunt waar goederen zowel over de weg als via het 

CASE
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spoor worden vervoerd naar Nederlandse, Duitse en Belgi-

sche regio’s. De corridor verbindt vier van de tien logistieke 

hotspots in Nederland, namelijk de Haven van Rotterdam, 

de Maasvlakte, Rivierenland en Arnhem ´ Nijmegen. En 

dan hebben we het nog niet over het aantal mensen dat 

dagelijks via dit knooppunt van of naar het werk reist. Een 

goed functionerende infrastructuur op deze plaats heeft 

maatschappelijk belang, en de gevolgen bij uitval reiken veel 

verder dan het knooppunt zelf. Uitval kost de economie al 

snel miljoenen euro’s. 

Wat de corridor interessant maakt als casusgebied voor 

onderzoek is de aanwezigheid van verschillende netwerken. 

Herman Meijer, manager Datamanagement bij Havenbedrijf 

Rotterdam: ‘Op deze plek zijn meerdere infrabeheerders in 

actie: ProRail als beheerder van het spoor, Rijkswaterstaat als 

(vaar)wegbeheerder, Havenbedrijf Rotterdam als mainport 

en Liander en Vitens als netbeheerder van leidingen boven- 

en ondergronds. Indirect heeft de corridor zelfs invloed op 

de toevoer van en naar luchthaven Schiphol. Alle beheerders 

hebben hun eigen verantwoordelijkheid en belang, maar uit-

eindelijk is het de integrale prestatie die telt. De vraag is hoe 

het uitwisselen van data en gegevens kan helpen om te stu-

ren en monitoren op deze integrale prestatie.’ Een waarom, 

hoe en wat van het onderzoek dat TC Data & Security deze 

zomer start. 

Waarom 
De samenhang en wederzijdse afhankelijkheid tussen vitale 

infrastructuren neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek, maar ook 

uit de actualiteit. Dat komt doordat er meer vitale infrastruc-

tuur (van grote omvang) in ons land is, de dichtheid van net-

werken toeneemt, Nederland voller wordt en de economie 

aantrekt. Tegelijkertijd zijn we als maatschappij afhankelijker 

geworden van de vitale infrastructuren. We zijn ons meer 

gaan verplaatsen (en dat neemt alleen maar toe) en zijn 

altijd en overal met elkaar verbonden. Gert Kuilder, informa-

tiemanager bij Vitens, stelt: ‘We kunnen niet meer zonder 

die connectiviteit. Niet samenwerken als infrabeheerders 

CASE

‘Beheerders hebben 
hun eigen verantwoor-
delijkheid, maar het  

is de integrale  
prestatie die telt’
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CASE

‘Een 3D-model is  
het beste gespreksmiddel 
om tegen de uiteindelijke 

beslissers aan te  
leggen’

is geen optie meer. We zullen gezamenlijk moeten zoeken 

naar oplossingen en antwoorden en elkaars toegevoegde 

waarde moeten (h)erkennen.’ Een van die antwoorden is het 

gezamenlijk proactief detecteren en monitoren van capaci-

teits-, onderhouds- of vervangingsbehoeften op de integrale 

infrastructuur.

Infrabeheerders hebben allen eigen verantwoordelijkheid 

voor hun onderdeel van de vitale netwerken. Detectie en 

monitoring spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Met 

behulp van ICT-toepassingen kan de actuele beschikbaar-

heid en kwaliteit van de verschillende onderdelen van infra-

structuur worden gemeten. 

Hoe 

Gezien de aanwezigheid van de verschillende netwerken en 

het maatschappelijke belang is de A15-corridor een perfecte 

testcase. Gezamenlijk onderzoeken de leden van het TC 

Data & Security welke voordelen een gezamenlijk informa-

tiemodel biedt als het gaat om het integrale functioneren 

van een vitaal knooppunt. Dat doen ze door het model 

vanuit de fysieke ruimte te bouwen. Meijer: ‘We gaan voor 

een pragmatische aanpak. We willen vooral doen, resultaat 

behalen en ontdekken wat er mogelijk is. We vliegen het 

ruimtelijk aan om te voorkomen dat we bij aanvang van 

het project verzeilen in discussies over delen van data en 

datastructuur. Dat betekent dat we de corridor in zijn geheel 

in kaart gaan brengen in een soort 3D-model, vanuit de 

administratieve gegevens over bijvoorbeeld afmetingen, 

plaatsbepaling en leeftijd.’

Wat
Vanuit dit 3D-model kan inzichtelijk worden gemaakt welke 

netbeheerders verantwoordelijk zijn voor welk onderdeel 

van de corridor en waar de overlap zit. Meijer: ‘Je kunt zien 

waar bijvoorbeeld een Rijkswaterstaat en Havenbedrijf el-

kaars verantwoordelijkheid raken. Dat is het beste gespreks-

middel om tegen uiteindelijke beslissers aan te leggen als 

het gaat om het delen van data. Dat is dus ook stap twee: 

het model verder voeden met informatie over bijvoorbeeld 

geplande onderhoudswerkzaamheden, dit met elkaar uitwis-

selen en bespreken of je gezamenlijk de integrale presta-

ties kunt verbeteren.’ Een derde stap, maar die is volgens 

Meijer nog een stukje verder weg, zou het uitwisselen van 

dynamische data zijn, zoals verkeersinformatie en goede-

renstromen - zodat er ook voorspellingen over het integrale 

presteren kunnen plaatsvinden. 

Het onderzoek wordt ondersteund door GEODAN en een 

afstudeerder, die onderzoeksvragen op zullen stellen, die 

vervolgens door de NGinfra-partners individueel worden 

beantwoord. De antwoorden worden verwerkt in het A15-cor-

ridormodel en samen met GEONOVUM geschikt gemaakt 

voor use cases. Het resultaat (oplevering in november) is: 

een overzicht met de voor- en nadelen van een ruimtelijk 

model als aanvliegroute, de use cases, een visueel model 

van de A15-corridor en een schets van de benodigde data-

technieken.

Meer info? 
Wilt u meer informatie of (op wat voor manier dan ook) 

meedoen aan de pilot? Neem contact op met de projectlei-

ders Herman Meijer (h.meijer@portofrotterdam.com) of 

Gert Kuilder (gert.kuilder@vitens.nl).  •
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‘Kennis is schaars. 
Om verschil te 
maken moeten we 
wel  samenwerken’

Rijkswaterstaat en ProRail willen sa-
menwerken aan cybersecurity. De 
onderzoeken hoe deze samenwerking 
het beste vorm kan krijgen, lopen nog. 
Een gezamenlijk Security Operations 
Center lijkt een voor de hand liggende 
optie. Een noodzaak, want er is sprake 
van kennisschaarste. 
DOOR LISETTE VAN BEUSEKOM 

Jouk ter Hofstede (TC Data & Security) over cybersecurity:

SAMENWERKING

J
ouk ter Hofstede werkt als adviseur bij de afde-

ling ICT van ProRail, is lid van Themacenter Data 

& Security en sinds september 2016 betrokken bij 

de strategische samenwerking tussen ProRail en 

Rijkswaterstaat. Op het gebied van cybersecurity lijkt dit 

nu een boost te krijgen. De intentie om vanuit ProRail mee 

te doen in het SOC van RWS, waarmee netwerken kunnen 

worden gemonitord en kennis kan worden uitgewisseld, is 

uitgesproken. 

‘Eigenlijk zijn het twee sporen die samenkomen. Vanuit de 

lopende strategische alliantie met Rijkswaterstaat wordt 

organisatiebreed samenwerking gezocht. Niet alleen op 

het gebied van cybersecurity, maar ook als het gaat om 

bijvoorbeeld innovatie of duurzaamheid. Vanuit die al-

liantie zijn we ook bezig te kijken wat we op het gebied van 

cybersecurity samen kunnen doen. Parallel daaraan werd 

binnen Themacenter Data & Security een onderzoek ge-

start naar de manier waarop samenwerking op het terrein 

van cybersecurity het beste te realiseren is. Dit onderzoek 

en de resultaten daarvan ondersteunen het traject van een 

gezamenlijk SOC’, aldus Ter Hofstede.

 •
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Overlap
Een SOC lijkt de beste vorm voor een samenwerking tussen 

netbeheerders als het gaat om cybersecurity, zo blijkt uit het 

onderzoek waar alle NGinfra-partners bij betrokken zijn. Een 

situatie waarbij Rijkswaterstaat en ProRail samenwerken is 

echter de meest opportune vorm. Ter Hofstede: ‘Dat heeft 

onder andere te maken met het type netwerk. Spoor- en 

weggennet hebben, helemaal als het om de systemen erom-

heen gaat, veel gemeenschappelijke kenmerken. Daarnaast 

vertoont de wijze waarop de beide organisaties worden 

aangestuurd ook gelijkenissen. Dit samen maakt dat je het 

niveau waarop je samenwerking kan vormgeven op elkaar 

aansluit. Overigens sluit dit natuurlijk niet uit dat de andere 

NGinfra-partners in een later stadium ook aanhaken of in 

een andere vorm de samenwerking opzoeken.’

Dagelijks bedreigd
In een SOC wordt continu gemonitord of ICT-netwerken of 

systemen bedreigd worden door hackers, DDoS-aanvallen, 

ransomware of andere bedreigingen. De gevolgen van 

dergelijke aanvallen op onze infrastructuur kunnen enorm 

zijn. ‘Als de matrixborden op de weg niet goed functioneren, 

dan kan hierdoor het verkeer vastlopen. Dat heeft grote 

maatschappelijke en economische gevolgen. Als iets op 

de borden staat wat er niet hoort te staan, kunnen er ook 

auto’s op elkaar rijden. Voor het spoor geldt hetzelfde. De 

veiligheid van dit soort systemen is cruciaal en die moet je 

voortdurend bewaken. Er vinden dagelijks aanvallen plaats 

aan de grenzen van onze netwerken’. 

‘Geen sexy onderwerp’
Het aantal digitale aanvallen en de online dreiging is de 

laatste jaren toegenomen. Cybersecurity wordt steeds 

belangrijker en moet topprioriteit worden van de Neder-

landse overheid. Vanuit verschillende hoeken werd het 

kabinet daarop aangesproken. Helemaal toen ransomware-

aanvallen in Europa verschillende organisaties, bijvoorbeeld 

Q-park, tijdelijk platlegden. Ter Hofstede: ‘Kennis hierover 

is schaars. Er zijn maar weinig mensen in ons land die écht 

veel verstand hebben van cybersecurity, omdat het relatief 

nieuw en dynamisch is. Dat aantal groeit ook nog niet hard. 

Op de een of andere manier spreekt het jonge professionals 



44 NGINFRAMAGAZINE

niet zo aan. Het wordt niet erg sexy gevonden. Afgestu-

deerde ICT-professionals gaan ook liever aan de slag in het 

bedrijfsleven, om voorop te lopen in de vernieuwing. De in-

frawereld is ten opzichte daarvan behoudend. We zullen het 

echter wel aantrekkelijker moeten maken, willen we nieuwe 

talent aantrekken op dat vlak.’

Duidelijke zaak dus. Wil je winst behalen op het gebied van 

cybersecurity, dan moet je de samenwerking opzoeken. Tot 

op zekere hoogte, want: ‘Als alle netbeheerders in één SOC 

samenwerken is je kwetsbaarheid veel te groot. Ik zou me 

kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld Alliander en Schiphol of 

Vitens ook in een gezamenlijk SOC die uitwisseling zouden 

opzoeken. En de SOC’s dan onderling vervolgens weer van 

elkaar leren. Maar dat is toekomstmuziek. We moeten heel 

nauwkeurig afwegen welke organisaties dat samen zouden 

kunnen, welke vorm dit moet krijgen en op welke locaties.’

Structurele uitwisseling
Binnen het gezamenlijke SOC moet naast monitoring van 

bedreigingen en aanvallen, ook de eventuele vervolgactie 

worden bepaald. Daarnaast moet het dienen als een cen-

trum waar nieuwe kennis ontwikkeld wordt. ‘Kennisuitwis-

seling vindt nu ook plaats tussen de bedrijven, maar niet 

op structurele basis. NGinfra is daar een vehikel voor. We 

doen kennis op van elkaars systemen en dat leidt tot nieuwe 

gezamenlijke vraagstukken. 

De komende weken zullen de vervolgstappen voor het SOC 

worden bepaald aan de hand van de onderzoeksresultaten. 

‘De intentie is er, nu moeten we kijken of het daadwerkelijk 

kan in de praktijk. Of de middelen en mensen er zijn bijvoor-

beeld.’ •

SAMENWERKING

Gaston Lamaitre, adviseur  
IT Security Rijkswaterstaat: 

‘Slijtage van digitale assets is  
een heel ander mechanisme’

‘Je kunt ervan uitgaan dat de situatie over vijf jaar 
volledig anders is dan nu als het gaat om cyberveilig-
heid. Wat nu veilig is, is dan niet meer veilig. Naast 
secure-by-design (vanaf de basis veilig ontwerpen) zal 
veiligheid ook een integraal onderdeel moeten zijn in 
alle processtappen. Dat betekent dat ook een beheer-
der van fysieke assets die IT-component goed moet 
beheersen, ook al is het afwegingsmechanisme wel 
heel anders. Bij fysieke assets maken we faalkansana-
lyses op basis van slijtage. Een lineair proces, dat je 
met een dergelijke analyse goed in kaart kan brengen. 
De houdbaarheid van een digitale sleutel is een ander 
mechanisme. Deze slijt door kennisontwikkeling.Je kunt 
enkel kijken naar risico’s, waarna moet worden afge-
wogen hoe groot de kans is (lees: hoe goedkoop het is)
dat de sleutel gekraakt gaat worden. Omdat het doel 
van cybermisdaad vaak financieel is, kun je een kosten-
plaatsberekening maken. Hoe goedkoop is het om mijn 
systeem te kraken? Voor de crimineel is het ook een 
zakelijke afweging, tenzij er andere motieven spelen, 
zoals maatschappelijke ontwrichting. Van dergelijke 
gerichte aanvallen hebben wij nog weinig last, het zijn 
meer de banken die daaronder lijden. Die kun je ook 
niet als organisatie zelf in kaart brengen, daarvoor 
moet je samen met een AIVD of NCSC optreden. Bij 
cyberaanvallen en hack-pogingen zal Rijkswaterstaat er 
alles aan doen om hard forensisch bewijs te verzame-
len om de zaak succesvol voor de rechter te kunnen 
brengen. Rijkswaterstaat heeft daarvoor voldoende 
expertise en middelen tot zijn beschikking.’

Wil je winst behalen op  
het gebied van cybersecurity, 
dan moet je de samenwerking 

opzoeken



 

Jaap zorgt, samen met zijn bijna 4000 ProRail-collega’s, dat Nederland in beweging blijft. Dagelijks 

verplaatsen 1,2 miljoen reizigers en tienduizenden tonnen aan goederen zich over een van de aller drukste 

spoorwegnetwerken ter wereld. Deze gigantische 24-uursoperatie vraagt steeds weer om bijzondere 

oplossingen. Bijvoorbeeld overwegalarmbellen die hun decibelsterkte aanpassen aan de omgevings-

geluiden en daardoor geen onnodige hinder opleveren. Dit zijn ideeën uit hoofden van mensen die het 

verschil maken. Mensen zoals Jaap. Die zoeken we ook voor asset management, waar gewerkt wordt 

aan de nieuwbouw en het onderhoud van spoor, stations, tunnels, viaducten en overwegen.

Starters en ervaren technici voor asset management
Je hebt een hbo- of wo-diploma in een technische richting en staat met 1 – 3 jaar werkervaring aan het 

begin van je carrière of je heb al de nodige ervaring binnen de civiele techniek. Je houdt van aanpakken, 

neemt verantwoording en verzint graag bijzondere oplossingen. In dat geval kun je bij ProRail aan de 

slag in diverse functies in uiteenlopende disciplines:

(Junior) asset manager
In deze functie werk jij op het snijvlak van techniek, informatie, logistiek en financiën. Samen met de 

tracémanager, auditeur, hoofdtoetser en inspecteurs werk je aan het 24/7 borgen van de beschikbaar-

heid en veilige berijdbaarheid van het spoor in het contractgebied. Je bent gericht op de operationele 

zaken zoals het voorkomen van storingen, afhandelen van klant- en vervoerdersvragen en afstemming 

met projectwerkzaamheden. We hebben meerdere vacatures op junior en medior niveau.

Civiel Specialist asset management Spoor
Je bent hét kenniscontact voor beheer en onderhoud van de bestaande spoorinfrastructuur en voor de uit 

te voeren bouwprojecten. Je zorgt ervoor dat de kennis up-to-date blijft en dat het wordt ingebracht bij 

het onderhouden, verbeteren en bouwen van draagsystemen (o.a. baanlichamen, funderingsconstructies 

en tunnels. Je hebt een passie voor techniek en weet anderen hierin mee te nemen. ProRail bied je volop 

mogelijkheden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Daarom kun je bij ProRail opleidingen volgen 

onder werktijd en bieden we een goede balans tussen werk en privé. 

Meer weten over deze of andere functies, de eisen of de arbeidsvoorwaarden? Neem contact op met 

Desirée ter Haar, T 06 39 30 37 08 of desiree.terhaar@prorail.nl.

wat wordt jouw moment

Systeemspecialist

Jaap Strietman

weet plotseling hoe

je geluidsoverlast

rondom spoorweg-

overgangen kunt  

terugdringen.

02:11
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In de verschillende Themacenters van NG-
infra wordt actief kennis gedeeld op de 
belangrijke operationele vraagstukken van 
de betrokken netbeheerders. Doel is om 
van elkaar te leren en gezamenlijk een stap 
voorwaarts te zetten, bijvoorbeeld door 
experimenten uit te voeren en proeftuinen 
op te zetten. Uit de Themacenters kan be-
hoefte ontstaan naar toegepast kortlopend 
onderzoek en langlopend wetenschappelijk 
onderzoek. Themacenter Data & Security, 
gastredactie van deze editie van NGinfra-
Magazine, richt zich op de kansen van het 
gebruik van nieuwe datatechnieken en de 
bedreigingen daarvan voor cybersecurity. 
Voor beide gebieden zijn een aantal kern-
vragen geformuleerd voor het komende jaar 

(2017- 2018). 

DOOR JAN-WILLEM WESTSTRATE
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Hoofdvragen van TC Data 
& Security 2017 – 2018

Data Wat kan het analyseren en 

combineren van data over de net-

werken heen méér opleveren, dan 

binnen de organisaties zelf? Wat is 

er nodig om elkaars taal en data te 

kunnen begrijpen?

Security Kunnen we de veiligheid 

van onze vitale infrastructuur geza-

menlijk organiseren of monitoren 

middels een Security Operations 

Center?  Zo ja, welke integriteits- 

& kwaliteitskenmerken gaan we 

gezamenlijk gebruiken?Helpt het om 

daarbij gezamenlijke veiligheidska-

ders en -maatregelen voor 

te schrijven?

Afgerond
Vitale infrastructuur Security 

Operation Centre Het onderzoek 

naar de samenwerkingsmogelijkhe-

den tussen de leden van NGInfra op 

het gebied van Security Operations 

Centres (SOC) is afgerond. Een 

gezamenlijk SOC tussen ProRail en 

Rijkswaterstaat is de meest oppor-

tune vorm. Vervolgstappen worden 

nu onderzocht. 

Door: Jouke ter Hofstede, Stoffel Bos 

(leden TC) en Gilles Ampt, GJ Ampt 

Advies

Goedgekeurd
Ruimtelijk ketenmodel A15-corridor De 

pilot moet inzicht geven in de voordelen van 

een ruimtelijk model van een vitale logistieke 

corridor in Nederland. Een corridor bevat veel 

verschillende infrastructurele componenten 

(die elkaar kruisen). Zo ook de A15-corridor, 

een essentiële transport corridor van de Rot-

terdamse haven naar het achterland. Door alle 

beschikbare data in één model te verzamelen, 

onderzoeken we of gezamenlijke oplossingen 

voor o.a. (integrale) kwaliteit, betrouwbaarheid, 

risico’s, planningen mogelijk zijn (zie ook artikel 

pagina XX). 

Door: Gert Kuilder en Herman Meijer (leden TC) 

en Henk Scholte, Geodan

Opgestart 
Onderzoek naar gebruik van data 

en data-uitwisseling
Het onderzoek moet inzicht geven in:

-  de waarde van het gebruik van data-uitwis-

seling over meerdere infrastructuren heeft

-  relevante kennisuitwisseling tussen al aan-

wezige data die geschikt is voor integratie 

met andere bronnen  

-  de overeenkomsten en verschillen in de 

manier waarop data wordt gebruikt tussen 

de infrastructuren en grootschalige hubs

-  beperkende wet- en regelgeving, lokaal be-

leid en andere aspecten die van belang zijn 

om data-uitwisseling mogelijk te maken.

Door: Jeroen Wolbers, VU Amsterdam (Faculteit 

Sociale Wetenschappen)



Bij Alliander denken we graag 
in oplossingen

Onze professionals werken aan uitdagende projecten. 

Waar zij energie van krijgen? Diepgang in hun vak én 

een baan die er toe doet in de maatschappij. 

We bieden ruimte voor vernieuwende en slimme 

ideeën. Zo komen we steeds tot betere oplossingen 

voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.

Zin om mee te denken en je handen uit de mouwen 

te steken?  Ontdek jouw uitdaging op 

werkenbijalliander.com

Ruimte voor
jouw energie

Op de Zuidas meer energie 
opwekken dan er verbruikt 
wordt?


