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De toekomst is elektrisch
We zitten midden in een versnelde transitie naar ‘elektrificatie’. Van auto’s tot vlieg- en vaartuigen tot drones 
en E-Bikes: elektrificatie is het sleutelwoord in de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen. Ook 
de gebouwen om ons heen elektrificeren. Zo worden er bijvoorbeeld steeds meer laadinstallaties geplaatst 
voor elektrische voertuigen. 

De daadwerkelijke behoefte aan stroom is echter minder goed voorspelbaar. Hoe snel gaat de groei van het aantal 
elektrische auto’s? Hoeveel mensen komen er naar kantoor en hoeveel werken thuis? Een ding is duidelijk: deze 
transitiefase vraagt om meer flexibiliteit van de stroomvoorziening.

Elektrificatie kost letterlijk en figuurlijk een vermogen: er is snel veel energie nodig en er is geen tijd om lang op een 
dure verzwaring van de netaansluiting van het gebouw te wachten. Nog snel even een groepje erbij plaatsen, is alleen 
maar uitstel van het probleem. 

De oplossing? 
We laten bestaande en nieuwe elektrotechnische componenten in een gebouw integraal samenwerken zodat er 
genoeg vermogen is en het vermogen ook goed bestuurd kan worden. In dit document nemen we u mee in de 
integrale elektrotechnische aanpak en mogelijkheden voor uw gebouw. Zo realiseren we een integrale, flexibele en 
betrouwbare oplossing.
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Het onvermijdelijke 
vermogensprobleem  
van de toekomst 

Gebouwen hebben steeds meer energie nodig om het elektrificatieproces te faciliteren, bijvoorbeeld voor de 
installatie van laadpunten of een warmtepomp. Hier zijn veel gebouwen en installaties niet op ingericht en dat 
gaat op (korte) termijn onvermijdelijk tot vermogensproblemen of andere risico’s leiden. Welke ontwikkelingen 
spelen hierbij een rol? 

Wet en regelgeving
De wetgeving op het gebied van duurzaamheid, de EPBD, dwingt bedrijven tot het nemen van maatregelen om 
CO2 terug te dringen en duurzame investeringen in en om het gebouw uit te voeren. Dit veroorzaakt een versnelling 
en verhoging van de vraag. Zo forceert de wet- en regelgeving bijvoorbeeld  ‘elektrificatie’ van voertuigen en d.m.v. 
subsidies wordt elektrisch rijden aantrekkelijk gemaakt voor gebruikers. 10% van alle parkeerplaatsen van nieuwe 
gebouwen moet een laadpunt krijgen. Er gelden emissievrije zones in 26 steden vanaf 2025 (alleen nog bedrijfsmatig 
met elektrische auto’s rijden). In 2025 moet elk gebouw met meer dan 20 parkeerplaatsen verplicht een laadpunt 
hebben. Wetgeving vanuit Europa (het ‘Fit for 55’ pakket) stelt dat elk voertuig dat verkocht wordt vanaf 1 januari 
2035 geheel schoon moet zijn. Maar niet alleen elektrisch rijden, ook het stimuleren van duurzame installaties als 
warmtepompen, zonnepanelen, etc. zorgen voor een grote verandering in vraag en aanbod van elektriciteit.  

Belasting stroomnet
Het elektriciteitsnet is niet ingericht op de versnelde toegenomen vraag en de fluctuatie in het aanbod van zonne- 
en windenergie. Het net wordt steeds meer belast en netverzwaring is zowel duur als tijdrovend. Op een door 
regionale netbeheerders gepubliceerde kaart is duidelijk te zien in welke gebieden van Nederland onvoldoende 
transportcapaciteit van elektriciteit is op het elektriciteitsnet. De netbeheerders hebben aangegeven dat aanpassing 
van het net zeker nog 5 a 10 jaar gaat duren. 

Duurzame energiebronnen
Grootschalige duurzame energiebronnen zijn een goed alternatief voor bijvoorbeeld een kolencentrale, maar zorgen 
ook voor meer instabiliteit van het netwerk. Zon- en windenergie nemen een steeds groter aandeel van de opwekking 
in, maar zijn niet stabiel en soms volledig afwezig. Bovendien heeft het afbouwen van de salderingsregel een 
behoorlijk effect.
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Toegenomen risico’s
De voorgaande ontwikkelingen zorgen voor risico’s op verschillende vlakken.  
De beschikbaarheid van elektriciteit is niet langer een gegeven. 
Uit onderzoek van Unica (2022) blijkt dat er een 9-tal belangrijke risico’s aandacht behoeven,  
waar veel gebouweigenaren en beheerders zich onvoldoende bewust van zijn.

Deze risico’s zijn: 
- Teruglevering van energie is niet (meer) mogelijk
- Duurzaamheidsdoelstellingen zijn minder goed te behalen 
- Tekort aan vermogen
- Groei van het bedrijf wordt beperkt
- Extra investeringen zijn benodigd om doelstellingen te halen
- Meer pieken in het energieverbruik
- Laadproblemen voor elektrische auto’s en vrachtwagens
- Stroomuitval (algeheel)
- Vertraging van het bedrijfsproces

De kans op en impact van deze risico’s zijn samengevat in bijgaande matrix. Ondanks dat kansen en kwetsbaar-
heden per situatie en organisatie zullen verschillen, kunnen we met zekerheid stellen dat organisaties op korte termijn 
in de ‘gevarenzone’ gaan komen. De kans dat een risico optreedt neemt toe en de impact wordt groter.

Hoe gaan we de beschikbare energie beter benutten, beperken we 
de risico’s en realiseren we continuïteit in onze gebouwen zonder 
dat hier een verzwaring van de netaansluiting voor nodig is? 

Zeer waarschijnlijk Laag Hoog Hoog Zeer hoog Zeer hoog

Waarschijnlijk Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog Zeer hoog

Mogelijk Laag Gemiddeld Gemiddeld Hoog Zeer hoog

Onwaarschijnlijk Laag Laag Gemiddeld Gemiddeld Hoog

Zeer onwaarschijnlijk Laag Laag Laag Laag Laag

Klein Matig Gemiddeld Ernstig Rampzalig
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Integrale elektrotechnische  
oplossingen
De oplossing ligt bij het maken van een goede voorspelling en capaciteitsplan, plus het realiseren van 
flexibiliteit door toepassing van integrale elektrotechnische oplossingen.

 
Een elektrotechnisch capaciteitsplan met groeiscenario biedt inzicht in de toekomstige vermogensbehoefte en op 
welke wijze en in welk tempo je aan deze behoefte kan gaan voldoen. Aan de hand van dit capaciteitsplan en de 
gekozen scenario’s kun je starten met de benodigde aanpassingen. 

De aanpassingen kunnen stapsgewijs gerealiseerd worden, waarbij er een spectrum aan interessante mogelijkheden 
voor het gebouw ontstaat. In dit whitepaper vormt de behoefte aan laadmogelijkheden in en om het gebouw het 
startpunt, maar de aanleiding zou net zo goed de aanpassing van de klimaatinstallatie naar een warmtepomp kunnen 
zijn of de realisatie van zonnepanelen. De aanpak geldt dus ook voor alle andere gevallen van aanpassing van het 
electriciteitsnet in het gebouw.

Nul meting en capaciteitsplan

Nul-inspectie en advies
Voordat we kunnen starten met stap 1 is een goede inventarisatie van de huidige situatie en toekomstige plannen 
van belang. Hiervoor wordt op maat een nul-inspectie en advies opgesteld. Daarbij wordt gekeken naar de huidige 
installatie, de kwaliteit (bepaalt de continuïteit), veiligheid en de toekomstige behoefte aan vermogen. 

Huidige installatie
Allereerst bekijken we of de huidige installatie goed op tekening is vastgelegd, wat het huidige energieverbruik en 
profiel is, hoe dit technisch verdeeld wordt en wie de  eigenaar van de installatie is etc. Kortom: alle belangrijke 
aspecten om vast te leggen. 

Kwaliteit
Onderdeel van de inspectie kan een Power Quality meting zijn. Oudere installaties, installaties waaraan veel 
wijzigingen hebben plaatsgevonden en/of installaties met veel condensatoren kunnen kwaliteitsverlies en risico 
voor het elektriciteitsnet en andere gebouwinstallaties opleveren. Met rendementsverlies (soms tot wel 20% van de 
netaansluiting), snellere veroudering van apparatuur, brandgevaar en uitval tot gevolg. Met een kwaliteitsinspectie 
maken we dit inzichtelijk en kan het opgelost worden. 

Veiligheid
Veel installaties voldoen nog onvoldoende aan veiligheidseisen waardoor risico op brand of persoonlijk letsel 
toeneemt. 

Toekomstige capaciteit
Het is verstandig om verder te kijken dan het huidige beschikbare vermogen en de behoefte voor een volgende stap. 
Op dit moment heeft u bijvoorbeeld 6 laadpunten nodig, maar dat zijn er waarschijnlijk over 2 jaar 12. Samen maken 
we een inschatting van uw toekomstige behoefte en stellen een capaciteitsplanning op. Dit voorkomt dat u voor 
verrassingen in de toekomst komt te staan. 

Met een goede nulmeting en een duidelijk advies in de hand, kun je in 4 stappen naar een integraal bestuurbaar 
elektriciteitsinfra ( Virtueel Vermogens Net) groeien. 
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Lader Lader Lader Warmtepomp Koeling Batterij Zonne-energie Wind Gebouwen

Hoofdaansluiting

Energiemarkt

Laden en terugleveren      

Installaties aangestuurd 
door een EMS (Energie 
Management Systeem) 

STAP 1

-Nulinspectie
-Power Quality Analyse
-Capaciteitsplan

VOORAF

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Toepassing van 
‘dynamic load balancing’
door het slimmer maken 
van het EMS

Toevoeging van
alternatieve
energieopwekking en 
site optimalisatie

Digitalisering en 
nieuwe diensten
via Building Insight

PROCESPLANET

VIRTUEEL VERMOGENS NET

PROPERTY PEOPLE
ESG monitoring, 
energiereductie
en rapportage

Begrijpbare besturing en 
acties voor optimalisatie 

van uw basisproces

Alle gebouwgebonden 
installaties in 1 portaal 

bestuurbaar en volgbaar

Verbetering van 
comfort en beleving 
door handige app’s

Integrale elektrotechnische oplossingen
In vier stappen naar een volledige integrale elektrotechnische oplossing.

Gefaseerd naar voldoende vermogen 

STAP 1 Een slimme laadoplossing
De eerste stap is de keuze voor een EMS (Energie Management Systeem) om de laadpunten aan te sturen. 
Het EMS functioneert als ieder ander platform voor laadpalen, maar heeft daarbij de intelligentie om andere 
gebouwinstallaties en de hoofdaansluiting te balanceren. De meeste laadplatformen hebben deze keuze (nog) 
niet. Met een standaard laadplatform investeer je duurzaam, maar los je het electriciteitsprobleem niet op. Met 
deze eerste slimme keuze voorkomt het EMS overbelasting van de netaansluiting door het energieverbruik van 
de laadpunten te reguleren.

STAP 2 Een gebalanceerd EMS
Stap twee is het intelligenter maken van dit EMS met behulp van ‘Dynamic Load Balancing’ (DLB). DLB 
is het slim balanceren en real-time aansturen van het vermogen in het gebouw. Het meet de belasting van 
het stroomnetwerk iedere seconde, stemt daar o.a. de laadsnelheid van de laadpalen op af en bepaalt op 
basis van gewenste en vastgestelde prioriteitsstelling welke installatie voorrang krijgt. Zo wordt optimaal 
gebruik gemaakt van de beschikbare stroom en laden voertuigen efficiënt op zónder risico op overbelasting of 
onvoldoende vermogen.

Het EMS maakt het tevens mogelijk ‘Peak Shaving’ toe te passen. Grote energievragers als snelladers 
kunnen een grote piek in het energiegebruik opleveren.  Met Peak Shaving wordt het energieverbruik 
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gelijkmatig verdeeld over de dag door piekmomenten in het energieverbruik terug te dringen. Verstandig, want 
deze piekmomenten brengen zowel het risico op overbelasting van de aansluiting als hogere tarieven van het 
energiebedrijf met zich mee. 
Het terugdringen van pieken kan door 2 maatregelen door te voeren:
•  Het uitstellen of vertragen van inschakeling van apparatuur, waardoor er minder gelijktijdige vraag is.  

Dit kan de laadinfra zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook de warmtepomp, de koeling, etc. 
•  Het toepassen van opslagcapaciteit voor energie, door bijvoorbeeld een batterij-oplossing toe te voegen. 
Het EMS is in staat om beide processen zelfstandig te managen. 

STAP 3 Energieopwekking toevoegen
De derde stap is het toevoegen van elektrotechnische componenten die het energiemanagement verbeteren 
(bijv. opslagcapaciteit), maar die ook extra energie kunnen opwekken door middel van bijvoorbeeld zonne- of 
windenergie. Vanuit het groeiscenario realiseer je concrete plannen, zoals de installatie van zonnepanelen. 
Het EMS stuurt de zonnepanelen aan en zorgt dat de opgewekte energie optimaal gebruikt wordt zonder 
aan het net terug te leveren. In deze fase kun je spreken van een virtueel vermogensnet. Een beheersbaar en 
gecontroleerd elektriciteitsnet op gebouwniveau. Met dit virtuele vermogensnet vergroot u uw flexibiliteit en 
betrouwbaarheid

STAP 4 Alles in de data cloud -> Building Insight
De laatste stap zorgt ervoor dat geïnstalleerde elektrotechnische systemen volledig integraal samenwerken.  
Door alle systeemdata vanuit het EMS te verzamelen in een data Cloud en hier data uit andere bronnen 
aan toe te voegen, ontstaan er vele nieuwe mogelijkheden op het gebied van People, Proces, Property en 
Planet. De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk aan het toevoegen van de weersvoorspelling, waardoor je 
weet hoeveel extra vermogen de zonnepanelen morgen opleveren en wat je daarmee kan doen. Realiseer 
bij overcapaciteit een aansluiting op de energiemarkt om energie te leveren of op te slaan op geplande 
momenten. Of bekijk aan de hand van de reservering van werkplekken of morgen alle auto’s kunnen worden 
opgeladen. 
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Wat levert het op? 
Iedere stap in bovengenoemd proces is er één in de goede richting, afhankelijk van de behoefte en ambitie. Je 
begint altijd na een goede nulmeting met stap 1, de andere stappen kunnen desgewenst gelijktijdig met een 
andere stap starten. Met de volledig integrale oplossing kun je natuurlijk het meest. Hiermee wordt data gedreven 
energiemanagement mogelijk, waarmee significante optimalisaties, efficiencyslagen en kostenbesparingen in het 
primaire proces kunnen worden gerealiseerd. Maar ook opbrengsten, middels een aansluiting op de energiemarkt.   
Kortom, met een integrale benadering wordt verduurzamen door de extra voordelen steeds interessanter. 
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Meer energie voor de toekomst
Er is vakmanschap en een bijgestelde zienswijze nodig om uw gebouwen klaar te maken voor de elektrische 
(mobiliteits-) transitie. Kantoren en bedrijfspanden zijn hier niet voldoende op ingericht: er is simpelweg te weinig 
vermogen. We zien elektriciteit als een gegeven, iets wat er altijd is, groepje erbij en we kunnen weer dóór. Die 
benadering past niet meer. De investering in elektrisch rijden en laadpalen is momenteel de belangrijkste aanleiding 
om te kijken naar de elektriciteitsvoorziening van gebouwen.

Het verzwaren van de gebouwinstallatie is een dure en tijdrovende investering. Dankzij slimme elektrotechnische 
oplossingen is deze investering vaak niet nodig. Met behulp van software kan het beschikbare vermogen optimaal 
worden ingezet en met een integrale aanpak worden gebouwen geschikt gemaakt voor de toekomst. 

Een andere factor van belang is het energiecontract: wij onderzoeken en  beoordelen of het energiecontract past bij 
het (toekomstig) verbruik. Onze specialisten adviseren over en zorgen voor het meest passende contract.
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De stap naar  
duurzame mobiliteit  

De investering in elektrisch rijden en laadpalen is momenteel de belangrijkste aanleiding om te kijken naar 
de elektriciteitsvoorziening van gebouwen. Unica eMobility helpt organisaties op toekomstbestendige 
wijze een totale, integrale (laad)oplossing te realiseren. Als onderdeel van een landelijke allround technisch 
dienstverlener, is de aanwezige expertise op het vlak van ICT, installatietechniek en energiemanagement veel 
breder dan eMobiliteit.

Dus of de ambitie nu een standaard laadoplossing is of een volledig integrale oplossing: alle benodigde kennis en 
kunde is via een vaste contactpersoon binnen handbereik.

Meer weten over onze  
duurzame eMobility oplossingen? 
Kijk op www.unica.nl/building-services/dienst/E-mobility  

of neem contact op met uw Unica contactpersoon.

Laadinfra
oplossingen

E-mobility

Provider Exploitatie

VerduurzamingGebouw
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