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BBeeldvorming is belangrijk. Het 
gaat er niet om wat je doet en 
wat je bereikt, maar wat anderen 
denken dat je doet en bereikt. 
Zij vormen immers hun mening 

op basis van hun beeld van de zaak en op 
basis van hun perceptie van de feiten. Deze 
observatie vormt de pijler onder marketing. 
De eigenschappen van een product of dienst 
worden op zo’n manier onder de aandacht 
gebracht dat bij (potentiële) klanten het 
beeld ontstaat dat het product of de dienst 
bijzonder begerenswaardig is. Waarna zij op 
basis van dat beeld tot aanschaf overgaan. 
De Nederlandse netbeheerders streven naar 
een betrouwbare, betaalbare en duurzame 
energievoorziening. Daarbij hebben ook de 
netbeheerders te maken met beeldvorming. 
Beeldvorming die nogal eens onjuist is.  

De Nederlandse netten behoren qua 
betrouwbaarheid tot de wereldtop. 
Verbruikers in Nederland zijn daarom 
absoluut niet voorbereid op een 
onderbreking van de energievoorziening. 
Wat weer tot gevolg heeft dat de impact 
van een leveringsonderbreking groot is. 
Vanwege de zeldzaamheid en de impact 
heeft een flinke leveringsonderbreking 
een hoge nieuwswaarde en haalt deze 
alle kranten en het achtuurjournaal. In 
landen waarin leveringsonderbrekingen 
met veel grotere regelmaat optreden, is 
men er beter op voorbereid en zijn impact 
en nieuwswaarde van onderbrekingen 
geringer. Zo kan de ongeëvenaard hoge 
leveringsbetrouwbaarheid in Nederland 
leiden tot onjuiste beeldvorming, als zouden 
de Nederlandse netten juist onbetrouwbaar 
zijn.  

Ook over de betaalbaarheid van de 
netten leven er onjuiste beelden. In de 
afgelopen tien jaar zijn de tarieven van 
de netbeheerder in reële termen gedaald. 
En hoewel de transporttarieven binnen 
Europa moeilijk te vergelijken zijn, lijken 
ze in Nederland toch (fors) lager dan in veel 

andere landen. Als monopolisten hebben 
de netbeheerders echter de schijn tegen. 
Klanten kunnen niet kiezen, hebben geen 
vergelijkingsmateriaal en zullen om die 
reden al snel het idee hebben dat zij teveel 
betalen. 

De beeldvorming ten aanzien van de 
bijdrage van de netbeheerders aan de 
duurzaamheid van de energievoorziening 
is evenmin correct. Natuurlijk kan het 
altijd ‘groener’, maar van de iets meer 
dan 3.000 publieke oplaadpunten voor 
elektrische auto’s in Nederland zijn er zo’n 
2.500 geplaatst door de Stichting e-Laad; 
een initiatief van de netbeheerders die 
zo de weg voor elektrische auto’s hebben 
gebaand. Op het vlak van de invoeding 
van groen gas in gasdistributienetten 
is de afgelopen jaren grote vooruitgang 
geboekt. De netbeheerders spelen een 
essentiële rol in vrijwel alle initiatieven en 
pilots op het vlak van smart grids. Verder 
werken netbeheerders intensief samen met 
kennisinstituten om (wetenschappelijk) 
onderzoek naar de verduurzaming van 
de energievoorziening te stimuleren. 
In dat kader stellen zowel landelijke als 
regionale netbeheerders gekwalificeerde 
medewerkers beschikbaar aan universiteiten 
om onderzoek te verrichten en bekostigen ze 
diverse (promotie-)onderzoeken.  

Op grond van verkeerde beeldvorming 
worden de motieven van de netbeheerders 
in twijfel getrokken. De initiatieven van 
de netbeheerders op het vlak van smart 
grids en energiebesparing worden door de 
nationale overheid en door marktpartijen 
met argusogen gevolgd. En er is flink 
gelobbyd tegen e-Laad. Hoog tijd om bij 
het beoordelen van de netbeheerders uit 
te gaan van de feiten en af te rekenen met 
spookbeelden. Spookbeelden die meer 
zeggen over diegene die ze verspreidt dan 
over de netbeheerders! 
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