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Management Summary 
In recent years the number of electric vehicles (EV’s) in the Netherlands significantly increased  and 

currently the Dutch road network contains about 40.000 EV’s (full electric and plug-in hybrid). Many 

EV drivers rely on public charging infrastructure, when they are on the road or lack a private parking 

space. An insufficient number of public charge points (CP’s) can form a barrier for the adoption of 

electric mobility (Agentschap, 2014). Therefore the E-laad foundation installed over 3000 public 

charge points since 2009, but stopped in 2012, because it was deemed something the free market 

should undertake. After E-laad executed the installation stop, the number of public charge points 

only grew very slowly. According to an investigation among stakeholders, the costs of the initial 

investment as well as the exploitation phase are too high for commercial exploitation (Hoekstra, 

2013). One way of cost reduction could be a collaboration between the stakeholders of the charging 

infrastructure market and so create economies of scale and standardization. In order to support this 

collaboration, the stakeholders founded the “Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur” (NKL). 

This is a collaboration platform for parties such as charge point manufacturers, charge point 

operators, municipalities, energy producers, grid companies and the automotive industry. This group 

of collaborators is very diverse and it is plausible that competitors have to work together within the 

NKL. Organizing this collaboration is very challenging and addressed in this thesis. Therefore the 

main research question is: 

What areas of public charge point development lend themselves to a collaborative approach? 

To be able to answer this main research question, three sub questions were developed. First the 

broad term ‘charge point’ is divided into smaller parts, which are called CP development themes in 

this research.  What CP development themes can be distinguished for which a meaning full answer is 

possible? The second sub question focusses on when collaborative development is appropriate. 

Which factors play a role and when is a particular form of collaboration suitable? The final sub 

question is gaining insight in the applicability of co-opetition to the NKL. The term co-opetition is 

used in academic and business literature to describe the collaboration between competitors. To 

what extend are the pros and cons of co-opetition recognized by the interviewees and does the NKL 

meet the criteria of Zineldin (1998) for a successful adoption of co-opetition? 

To be able to answer the research questions this research is following a Grounded Theory approach. 

This approach is trying to discover and develop new theories from the data only gathered during the 

research itself (Glaser & Strauss, 2009). In this thesis the focus is not particularly on developing new 

theory, but on evaluating the applicability of an existing theory to the NKL. An important aspect of 

the Grounder Theory approach is the parallel data gathering and analysis (UvA Wiki, 2009). It 

enables the researcher to develop new ideas and insights in the beginning of the data gathering 

process and validate them in later stages of that process (Bohn Stafleu van Loghum, 2008). In line 

with the principles of this approach, fifteen semi-structured interviews were spread over two 

different phases: the exploration and validation phase. The first phase had a broad focus and aimed 

at developing a better understanding of the charging infrastructure market. This phase also played 

an important role in the development of an overview of charge point development themes and 

forms of collaboration. In total seven employees of four different grid operator organizations and 

two persons working for a charge point manufacturer were interviewed. In de second (validation) 

phase the aim was to validate the insights created in the first phase. The interviews were conducted 

with six stakeholders of the charging infrastructure branch who are potential members of the NKL. 
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The interview questions were more specific and narrowed down to directly help in answering the 

research questions. An important part of the data gathering was the CP development theme matrix. 

During the exploration phase the forms of collaboration and the CP development themes were 

determined, which form the basis for this matrix. Subsequently every interviewee of the validation 

phase was requested to indicate the most suitable form of collaboration for each CP development 

theme.   

For every interview, a report was written with the use of audio recordings made during the 

interviews. This report was send to the interviewees, so they could confirm the correctness of the 

report. After confirmation, this interview report was used during the analysis. Every interview report 

was scanned by the interviewer for important statements made by the interviewee. The important 

statements were marked and numbered to indicate so. Hereafter the statements are compared 

between the different interviews. When interviewees made a similar statement, they were assumed 

to share a certain opinion or meaning, even if a different wording was used. To be able to compare 

the meanings and opinions, the interviewer developed propositions. A proposition can be seen as 

some sort of standardised statement. Every proposition can be supported by one or more different 

statements from the interviews. The comparison between the interviewees becomes much easier, 

when these individual statements are turned into one consistent proposition. 

An important result of this research is the identification of fourteen separate CP development 

themes (Figure 1). This research also showed that the suitability for collaboration is not equal for 

every indicated CP development theme of Figure 1.  

Public CP

Enclosure

Comunication CP – Back office

Communication vehicle - CP

Grid connection

User interface

Electrical installation

Controller

Design

Accessibility

Security (access)

Meter integration
with controller

Others (fuses, etc.)
Data connection

Communication 
protocol

Remote management

Plug

Communication 
protocol

User identification

User actions

 

Figure 1 - Overview of CP development themes 

The outcome of this research is that the suitability for collaborative development depends on two 

important factors. First, the level of competitive advantage a theme is creating for the CP 

manufacturer and/or its product is very important. Second, the benefit a collaboration can bring the 

stakeholders does play an important role in the suitability for collaborative development.  Generally 

the CP development themes are suitable for collaboration when both factors are applicable to a 

particular theme: low competitive advantage and high benefits. However, in some cases the 

presence of one factor is so strong, that the other is not required per se.  
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This research also showed that almost all interviewees confirmed the benefits of co-opetition and 

were positive towards a collaboration like the NKL. The creation of economies of scale was seen as 

the most important advantage of co-opetition. Only the CP manufacturers show some resistance for 

co-opetition. An important explanation for this is that the CP manufacturers do not meet an 

important co-opetition requirement of Zineldin (1998): they have a lack of individual willingness and 

motivation, and in particular they do not trust their competitor. Despite the resistance under 

manufacturers, co-opetition still has potential. The outcome showed that the resistance can be 

negated by particular measures. For example when collaborative development is executed by 

students instead of own personnel. Also the resistance is not the same for every CP development 

theme and form of collaboration.  

The characteristics of the development theme, the form of collaboration, the collaboration members 

and the conditions under which the collaboration takes place determine if a particular CP 

development theme is suitable for the proposed collaborative development. Taking this into account 

and using the CP development theme matrix leads to the following identification of suitable 

development themes: 

First of all the grid connection is a very suitable topic for the NKL. Even a strong form of collaboration 

is plausible, because of the low competitive advantage creation and high willingness of stakeholders. 

A second theme with potential for the NKL is the controller. Although it does create a significant 

amount of competitive advantage, the benefit of collaboration on this theme is very high. It should 

be noted that the conditions under which the collaboration occurs are crucial for the success of the 

collaboration on this theme. E.g. the actual work might be done by students instead of competitors. 

The NKL can design and maybe even build a prototype of the controller in collaboration. However, 

the involved CP manufacturer(s) and again the conditions of the collaboration are determinative for 

the appropriateness of this intense type of collaborative development. Collaboration is also suitable 

for remote management, user actions (user interface) and access security of the enclosure, but the 

form of collaboration should be limited to ‘making sector agreements’. Furthermore, unsuitable for 

strong collaboration are the design of the CP enclosure,  the plug, accessibility (of the enclosure) and 

the other electrical components. The other six development themes might have potential for 

collaborative development, but no exact form can be pointed.  However, in most cases ‘making 

sector agreements’ or similar forms of collaboration will be most relevant for these themes. The NKL 

is advised to conduct one or more pilot collaboration projects, to validate the findings of this 

research and learn by doing. The first pilot could focus on the grid connection, because of the high 

willingness of the stakeholders. Although the creation of competitive advantage is high, a second 

pilot could be done with the controller, but only if the circumstances can be created that eliminate 

the distrust between the competitors engaged in the collaboration.  

 

  



VI 
 

Preface 
This master thesis report is the final product of six years of university education. It concludes my 

study Innovation Management at the Eindhoven University of Technology. Although, I was always 

looking forward to this final moment, I enjoyed my time in Eindhoven as a bachelor as well as a 

master student. The completion of this master thesis would never have been possible, without the 

support, help and feedback of others. I would like to thank everyone who contributed to this thesis 

and the following ones in particular: 

First of all, I want to thank my first university supervisor, Geert Verbong, for his assistance and 

guidance during the entire research and graduation process. The frequent and quick intermediate 

feedback moments were really appreciated and of great help. Second, I want to thank my second 

university supervisor, Bob Walrave, also for providing feedback on my work and assistance 

whenever I needed. Thirdly, I want to express my gratitude for the time and effort spend by my 

company supervisor, Auke Hoekstra, on helping me with this research. Auke’s passion for electro 

mobility and his drive and enthusiasm continuously motivated me. Besides, also his great 

knowledgebase and large network of contacts proved to be very helpful.  

I also want to thank all fifteen interviewees for their interest and willingness to help me. Although 

most of you had a busy schedule, it was possible to arrange a meeting on a short notice. Your input 

was crucial for this research and your participation is really appreciated.  

Finally, I want to thank my family, fellow students and friends for being interested and supportive 

during the research period as well as my entire university career. Your trust really stimulated me and 

was a great motivator.  

 

Koen Mennen 

Deurne, 21-11-2014 

  



VII 
 

Table of Contents 
Management Summary ......................................................................................................................... III 

Preface ................................................................................................................................................... VI 

Table of Contents .................................................................................................................................. VII 

List of Tables and Figures ....................................................................................................................... IX 

List of Abbreviations ............................................................................................................................... X 

1. Introduction .................................................................................................................................... 1 

1.1. Problem Definition .................................................................................................................. 1 

1.2. Research Aim .......................................................................................................................... 3 

1.3. Business Context ..................................................................................................................... 3 

1.4. Research Scope ....................................................................................................................... 4 

1.5. Research Questions ................................................................................................................ 4 

1.6. Outline of Report .................................................................................................................... 5 

2. Literature ........................................................................................................................................ 6 

2.1. Co-opetition ............................................................................................................................ 6 

3. Method ........................................................................................................................................... 9 

3.1. Type of Research ..................................................................................................................... 9 

3.2. Literature ................................................................................................................................ 9 

3.3. Interviews ................................................................................................................................ 9 

3.3.1. Interviewees .................................................................................................................. 10 

3.3.2. Interview Set up ............................................................................................................ 10 

3.4. Data Analysis ......................................................................................................................... 11 

4. Results ........................................................................................................................................... 13 

4.1. Exploration Phase ................................................................................................................. 13 

4.1.1. Grid Operators .............................................................................................................. 13 

4.1.2. Charge Point Manufacturers ......................................................................................... 17 

4.1.3. Charge Point Development Theme Matrix ................................................................... 17 

4.1.4. Discussion ...................................................................................................................... 20 

4.2. Validation Phase.................................................................................................................... 21 

4.2.1. Interview Propositions .................................................................................................. 21 

4.2.2. Charge Point Development Themes ............................................................................. 25 

4.2.3. Discussion ...................................................................................................................... 30 

5. Conclusion ..................................................................................................................................... 35 

5.1. Conclusion ............................................................................................................................. 35 



VIII 
 

5.2. Recommendations ................................................................................................................ 38 

6. References .................................................................................................................................... 40 

7. Appendices .................................................................................................................................... 42 

Appendix A: Interview Checklist - Exploration Phase (Dutch) .......................................................... 42 

Appendix B: CP Development Theme Matrix - Exploration Phase (Dutch) ...................................... 45 

Appendix C: Interview Checklist - Validation Phase (Dutch)............................................................. 46 

Appendix D: CP Development Theme Matrix - Validation phase (Dutch) ........................................ 49 

Appendix E: Interview Reports - Exploration Phase (Dutch) ............................................................ 51 

Appendix F: Interview Reports - Validation Phase (Dutch) ............................................................... 79 

Appendix G: Proposition Overview Table - Exploration Phase (English) ........................................ 122 

Appendix H: Proposition Overview Table - Validation Phase (English) .......................................... 124 

 

  



IX 
 

List of Tables and Figures 
 

List of Tables 
Table 1 - Charging strategies electric transportation, according to Visser et al.  (2014) ........................ 1 

Table 2 - Important propositions of the exploration phase.................................................................. 13 

Table 3 - Overview of collaboration forms ........................................................................................... 19 

Table 4 - Overview of charge point development themes ................................................................... 19 

Table 5 - Important propositions of the validation phase .................................................................... 22 

 

List of Figures 
Figure 1 - Overview of CP development themes ................................................................................... IV 

Figure 2 - CP development theme matrix ............................................................................................. 18 

Figure 3 - CP development theme matrix containing interview results ............................................... 26 

Figure 4 - Comparison of interviewee A, F and average ....................................................................... 31 

Figure 5 - Comparison of interviewee D, E and average ....................................................................... 32 

Figure 6 - Comparison of interviewee C with average .......................................................................... 32 

Figure 7 - Comparison of interviewee B with average .......................................................................... 33 

Figure 8 - CP subdivided in separate development themes ................................................................. 35 

 

  



X 
 

List of Abbreviations 
 

Abbreviation Definition 

CP Charge Point 

EV Electric Vehicle 

CPO Charge Point Operator 

NKL Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur  

IP Intellectual Property 

R&D Research and Development 

AC Alternating Current 

DC Direct Current 

km Kilometre 

RFID Radio-frequency identification 

OCPP Open Charge Point Protocol 

GPRS General Packet Radio Service 

kW Kilowatt  

 

 

 

  



1 
 

1. Introduction 
This chapter contains the introduction into this research. It will elaborate on the problem definition 

and research aim; introduce the business context; continues with describing the research scope, 

giving the research questions and end with the outline of the report. 

1.1. Problem Definition 
During the year 2013 the number of electric vehicles with a power plug (also plug-in hybrids and 

range extenders) increased fourfold in The Netherlands. Currently there are about 40.000 electric 

vehicles on the road (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). A lot of their owners depend 

on public charge points when they are on the road or if they lack a private owned garage or drive 

way. However, there has been almost no increase in the number of public charge points in 2013 and 

2014. An insufficient number of public charge points can become a barrier for electric vehicles to 

become a good alternative for conventional fueled vehicles (Agentschap Nederland, 2014). For 

multiple parties the adoption of electric vehicles is important. Grid operators can use them for peak 

shaving so the grid becomes cheaper and more robust. Energy suppliers can use them to charge 

when there is a surplus of renewable energy. Cities and municipalities encourage the adoption of 

electric vehicles to lower the emission of polluting gasses and improve the air quality in their cities. 

Beside of these three examples, there are many more (Hoekstra, 2009).  

As one can see in Table 1,  Visser et al. (2014) (commissioned by the Dutch grid operator association) 

makes a distinction between three different types of electric vehicle charging, namely: slow, normal 

and fast charging. In this literature study it is assumed that a public charge point is of the second 

type: normal charging (11 kw). This implies that it has a 3 phase grid connection with 16 amperes 

maximum per phase. For public charge points this type is very common and also the most cost 

efficient, because higher capacity causes a disproportionate increase in grid connection costs. In 

some cases this power capacity has to be shared between two cars, for example when the charge 

point has two power sockets and both are in use. A public charge point, one could already guess 

after the name, is installed in public environment and accessible by anyone.  A company terrain or a 

private driveway, for example, are not public accessible environments. Before a vehicle can be 

charged a physical cable connection has to be made between the charge point and the electric 

vehicle, which also establishes a data connection. This data connection is used for communication 

purposes, mainly about the charging power level. Future charging methods, like for example 

contactless charging using induction, are out of the scope of this research.  

Type of charging Power Number of km’s per 
hour of charging  

Location examples 

Slow 2,3 – 3,7 kW (AC) 11,5 - 19 km At home 

Normal 11 – 22 kW (AC) 55 – 110 km Offices, shopping 
malls, public parking 
spots 

Fast > 22 kw (AC) 
> 22 kw (DC) 

> 110 km Gas stations, roadside 
restaurant (highways)  

Table 1 - Charging strategies electric transportation, according to Visser et al.  (2014) 
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But what is the reason for this insufficient growth in the numbers of public charge points? When one 

has a closer look at the parties that installed public charge points in the past, one sees that the E-

laad foundation is responsible for the major part of the public charge point installations. They 

installed almost 3000 public charge points since 2009, but they stopped in the end of 2012 with 

installing new points. The reason for this lies in the fact that E-laad is funded by the highly regulated 

grid operators. Market parties contended that the domain of public charge points belonged to other 

less regulated market parties. However, the commercial business case for public charging 

infrastructure is not profitable yet. Therefore only a small number of public charge points was 

installed by these market entities, since E-laad stopped installing public charge points. According to 

individuals involved in E-laad and experienced this installation stop discussion, a part of the market 

expected the government would introduce large subsidies for charge point installation. These 

subsidies would create a profitable business case and so motivate the installation and exploitation 

by the market. Others thought the low charging prices at the charge points of E-laad made it 

impossible for the market to install and exploit their own public charge points. A limitation on these 

‘cheap’ E-laad charge points would create new possibilities for them.  

Although, E-laad did stop and there were hopeful expectations, the reality is that the business case is 

(still) not profitable. A very plausible reason for this, is that producing, installing and operating the 

current charging infrastructure is too expensive to be profitable. Hoekstra (2013) lists the causes in 

the document that he wrote for TU/e in support of a Green deal. When we focus on lowering the 

price of the initial investment, the price of the charge point and its installation costs, there is a broad 

range of possible solutions. Some are more focused on increasing revenue, others more on cutting 

costs.  

The charge point operators simply could increase the price for the power they sell via charge points 

or they could come up with a transaction fee. A second option is the search for additional services 

that they could offer via their charge points. One could think of WiFi-hotspots or sensors that create 

big data of for example local weather or air quality. These additional services could be beneficial for 

the drivers of an electric vehicle, but also for ‘outsiders’. The idea behind these extra services is that 

they improve the business case for charge points, because they create more revenue. Another 

option is subsidization by local or national government. The current charge point market is quite 

small and that entails that the development costs per charge point are high. Subsidies could boost 

the market, as they did in case of electric vehicles and solar panels in the past. On the short term 

charge points are cheaper and commercially profitable. Because the numbers of charge points sold, 

will increase, the price of a charge point will drop until a level where subsidization is no longer 

needed.  

Reducing the costs of a charge point and its installation is another way of improving the business 

case for public charge points. One way of cost reduction could be a collaboration within the charging 

infrastructure market. Together stakeholders can create economies of scale and standardization, 

which is impossible as an individual company. This collaboration can have many different forms and 

goals and can be on different levels. One example is the collaboration on the development of a 

charge point. When the complete charge point or some parts of the development process are done 

together, this could effectuate economies of scale. One activity is now done once instead of for each 

partner of the collaboration separately. Also a bigger knowledge base, which a group has, will help 

reduce the costs of charge point development. Also operational costs will be lower, because this 
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development cooperation will also lead to a more reliable product. Another type of collaboration 

can be on the installation of charge points. Typical for charge point installation is that many different 

parties are involved in different stages of the installation. Municipalities, grid operators, charge point 

operators and all with different contractors makes this installation process a logistical challenge. 

When all these parties work together actively, they can adapt their product and processes towards 

each other. This could lead to a cost reduction, because the installation process will be smoother 

and faster, less mistakes will be made and double work will be kept to minimum.   

Collaboration is well embedded in ElaadNL and it is even the reason behind its existence. The E-laad 

foundation (ElaadNL and EVnetNL) is an initiative of the Dutch grid operators. Together they try to 

stimulate electrical driving by creating a knowledge and innovation centre (ElaadNL) for charging 

infrastructure in the Netherlands and by maintaining their current public charge points (EVnetNL). 

One of the successes of E-laad is the development of a back office communication protocol for 

charge points (OCPP) that is currently the international standard. However, in order to lower the 

(initial and operational) costs of charging infrastructure further, the collaboration needs to go 

beyond the grid operators and this is where the NKL or “Nationaal Kenniscentrum 

Laadinfrastructuur” (National Knowledge Institute for Charging Infrastructure) comes in. The 

members of the NKL are grid operators, energy companies, charge point operators, charge point 

manufacturers, municipalities and the automotive industry. Together they will work on all kind of 

issues and solutions related to the development, installation and management of charging 

infrastructure. Their goal is to realize a cost reduction in charge point development and operation, 

so that the business case for public charge points becomes profitable. Two questions the NKL is 

struggling with are how it should organize this collaboration and how it can determine suitable 

projects. This is extremely challenging because the NKL contains a broad range of participants who 

are often competitors. If so, than they are no longer only competitors, but also partners in a 

collaboration. 

1.2. Research Aim 
This paragraph contains the research aim or goal, which directly follows from the problem statement 

and the assignment given by ElaadNL. As one can read in Paragraph 1.1 the NKL is struggling with the 

determination of suitable collaboration topics. The aim of this research is to help the NKL with this 

struggle and determine which topics will be suitable for what particular form of collaboration. 

Therefore this research tries to create more insight in the willingness of the stakeholders and in the 

dynamics and characteristic aspects of a collaboration between competitors. This research will 

conclude with an advice for the NKL. 

1.3. Business Context 
This research is conducted during an internship at an organization that is currently called ElaadNL 

and used to be called the E-laad foundation. It serves as a knowledge and innovation centre in the 

field of electric transport charging infrastructure in the Netherlands. Besides it also installed over 

3000 public charge points in the period between 2009 and 2012. In August 2014 the E-laad 

foundation split up into ElaadNL and EVnetNL. ElaadNL now serves as the knowledge and innovation 

centre and EVnetNL manages and maintains the existing public charge points. Both organizations are 

located in Duiven, the Netherlands (ElaadNL, n.d.).  
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The research internship at ElaadNL (and the E-laad foundation) was part of a bigger student research 

project, called SparkCity.  SparkCity was set up in February 2014 by E-laad and initially located in 

their office in Duiven. Later it moved to the campus of the University of Technology in Eindhoven. 

SparkCity consists of students from different universities and schools for applied sciences, which 

work individually or in groups on a wide variety of research topics. These topics have in common 

that they all are related to (public) charging infrastructure for EV’s.  

1.4. Research Scope 
This paragraph will discuss the scope of this research. First of all this research will focus on charge 

points which are installed in public space. This means that these charge points should be available 

for any EV-driver and installed in free accessible areas. Charge points installed at a ‘closed’ university 

campus or hospital parking lot, company terrain or at somebody’s driveway are (normally) not public 

accessible CP’s and are out of the scope of this research. The charge points of focus have a normal 

charging speed, which means they can deliver around 11 kw of power with alternating current. Fast 

chargers with DC-power are out of the scope of this research. Moreover the EV is connected to the 

CP making use of a power cable and plug. Unconventional non-physical charging methods, like 

induction charging, are not covered by this research. This technology is only applied in small tests or 

pilots and cannot be seen as mainstream yet.  

As one can read in Paragraph 1.1 the collaboration is possible on different aspects of the charging 

infrastructure branch. The focus of this research will be on the technological development of charge 

points. The installation and operation phase were out of the scope of this research.  

Another important aspect is that this research investigates to what matter the stakeholders are 

willing to collaborate on certain development topics.  However the interests and opinion of an EV-

driver are important to different stakeholders of this market, they are out of the scope of this 

research.  

1.5. Research Questions 
The research questions below are divided into one central question and three sub questions (SQ’s). 

These questions do directly follow from the assignment given by ElaadNL and the other parts of 

Chapter 1. The main research question is as follows:  

What areas of public charge point development lend themselves to a collaborative approach? 

This central research question is accompanied by several sub questions: 

A charge point contains many different parts and any of those parts can be subject of a 

collaboration. One should keep in mind that beside of physical hardware, also non-physical topics 

can be subject of development. In this research these parts or topics are called CP development 

themes. One development theme will be more suitable for collaborative development than the 

other. To decide on which topics the NKL should focus their efforts on, it should be clear which 

development themes of a charge point can be distinguished. Therefore a charge point should be split 

up in specific separate parts or themes for which a meaningful answer is possible. Depending on 

literature is insufficient, so mainly input from stakeholders should be used. To ensure that this 

aspect is fully covered, a separate sub question is developed: 
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SQ1: Which charge point development themes can be distinguished? 

Collaborative development can have many different forms. Not every form or type of collaboration 

is suitable for every development theme. Some themes lend themselves to collaboration in the early 

stages when stakeholders try to make agreements or share ideas and the collaboration is pre-

competitive. However, they do not lend themselves to collaborative development when they start to 

reach the design or production stage. This leads to the following sub question: 

SQ2: When is collaborative development appropriate? 

As explained in Paragraph 1.1 the NKL will offer a collaboration platform for the charging 

infrastructure market. This collaboration will be challenging for the NKL, because competitors will 

now collaborate within the NKL. Co-opetition describes the principles of a collaboration between 

competitors and could possibly serve as a basis for some processes within the NKL. However, it is 

unknown to what extend the co-opetition principles are applicable to the NKL. There is a possibility 

that the dynamics and specific situation of the NKL do not ‘fit’ with the principles of co-opetition.  

SQ3: To what extent do the principles of co-opetition apply to the NKL? 

Above stated (sub) research questions will be answered with the use of literature in combination 

with input from the stakeholders of the charging infrastructure market via interviews. In later 

sections of this report the data gathering method is explained in detail.  

1.6. Outline of Report 
Chapter 1 gave an introduction about this research. The remainder of this report is structured as 

follows. Chapter 2 elaborates on the literature used for this research. It will explain the principles of 

co-opetition and how it can help answering the research questions. The third chapter contains the 

method section of this report. The type of research, data gathering via literature and interviews, and 

the data analysis are explained in this section. The fourth chapter is describing the results. The 

interviews were divided over two different phases. For each phase a description of the interview 

findings and a discussion are given. One of the last chapters is Chapter 5, which contains the 

conclusion and recommendations. The subsequent chapters contain a list of references and the 

appendices.   
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2. Literature 
Until recently the R&D a company conducted, was definitely something one did not share with 

anybody else outside the company. It was done in internal R&D labs, preferably with own personnel 

and fully controlled by the company itself. However, firms were experiencing that it was getting 

harder to remain competitive with traditional R&D processes. Therefor companies changed their 

traditional and intern focused R&D into a more open innovation process (Chesbrough, 2003). This 

open innovation basically means that firms are more willing to look beyond the company boundaries 

for new promising innovations and that innovations also can be developed and commercialized 

outside the own firm. Working together with competitors and other stakeholders of the value chain 

is one example of innovation processes opening up (Chesbrough, 2003). The collaboration between 

competitors is also called co-opetition and is described in following paragraph. 

2.1. Co-opetition 
As described in the first chapter the NKL is proposing collaboration between stakeholders of the 

charging infrastructure branch. This collaboration could also imply that several parties, which 

normally compete, have to work together and collaborate on charge point development. This 

simultaneous collaboration and competition is in business and academic literature also known as co-

opetition. De definition of co-opetition according to Chesbrough et al. (2006) is:  “Firms in the same 

industry complete each other in creating markets but compete in dividing up markets”. Traditionally 

a competitor is seen as the rival party, trying to gain a bigger piece of the market at the expense of 

your own company’s market share. Co-opetition requires a more open minded view of your 

competitor, where the competitor’s complementary ability is valued (Nalebuff and Brandenburger, 

1996). The co-opetition phenomenon is gaining popularity both in research and business practices 

(Bengtsson et al., 2010). An example is the development of the Symbian open source software 

platform for mobile phones. Symbian was an attempt of Nokia, Sony – Ericsson and Samsung, to 

compete with the traditional computer software company on integrating internet with the 

traditional mobile phone. However the three members of the co-opetition compete with each other 

on the cellphone market, they collaborate to fight against a mutual ‘enemy’ (Bengtsson et al., 2010).  

What are the consequences of co-opetition and why should a commercial party join the NKL? There 

are several advantages of co-opetition. According to Gnyawali and Park (2009) it is likely that a co-

opetition based approach is beneficial because it can yield economies of scale; reduce uncertainty 

and risk and increase the product development speed.  

Economies of scale 

Companies which can pool each other’s resources (knowledge, technology, skills) can save costs 

because it does not have to develop them by its own (Morris, Kocak and Ozner, 2007). Beside of that 

it is also possible to invest more resources to reach a common goal, by setting up common 

innovation projects (Gnyawali and Park, 2009). 

Reduce uncertainty and risks 

When companies work together, they have more power to ‘fight’ against competitive technologies 

and alternatives and a bigger voice in the market. Beside of that they share costs and risks among 

each other and increase the likelihood of success (Gnyawali and Park, 2009). 
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Increase of product development speed 

When working together, one can make use of overlapping resources (knowledge, skills, 

technologies), it becomes possible to develop multiple innovation in parallel to each other (Jorde 

and Teece, 1990).  

Co-opetition also has some disadvantages according to literature. In the following they are explained 

to give more insight in the possible reasons for why the market is not in favor of the NKL. The 

negative consequences are that its members can face technology risks, management challenges and 

that they lose control over their company processes. According to Lavie (2007) is the effect of these 

disadvantages stronger in case of bilateral relationships instead of multilateral relationships.  

Technological risks 

Choosing the wrong partner could result in a loss of intellectual property. When choosing a suitable 

partner, a company tends to choose the most capable partner, which is not always the best choice. A 

(potential) partner could be opportunistic or untrustworthy (Gnyawali and Park, 2009). 

Management challenges 

A co-opetition can be very challenging for managers. An important cause is the paradoxal nature of a 

co-opetition. On the one side there is the collaboration and on the other side a competition between 

co-opetition partners. A manager has to ensure a healthy balance between the common interests 

and individual (company) interests (Gnyawal et al., 2006). A manager of a co-opetition can 

experience role conflicts because of this paradox (Bengtsson & Kock, 2008).  

Loss of control 

Especially in case of a larger more powerful partner, control and flexibility can be lost during a co-

opetition. Bigger partners often have more bargaining power and are responsible for a bigger part of 

the funding of a co-opetition. This often results in a disproportional amount of power going to the 

bigger partner of the collaboration (Rothaermel & Deeds, 2004).  Also (over) dependency on the 

bigger partner can cause control problems (Gnyawali and Park, 2009). 

The development of a proper co-opetition will take some effort. In addition, not every pair or group 

of companies is suitable and do succeed in this development. Aligning thoughts, visions, company 

culture and respecting each other’s roles are important to create a strong and sustainable 

partnership. To maximize the success of the co-opetition the co-opetition members should meet five 

criteria of Zineldin (1998 and 2004). These criteria are important for the success of a collaboration 

(co-opetition) and so for the NKL. Do the members meet these criteria or are corrective action and 

adjustment needed? 

The first out of five criteria is that there should be individual willingness, motivation and strategic fit 

between partners. The partners have a common goal and (so) are motivated to make the 

relationship work. Secondly there should be interdependence between the different members of the 

co-opetition. An individual member is not capable of doing a specific task or development by its 

own. It needs the complementary recourses (skills, knowledge, technology) of the other member(s) 

to accomplish a certain need. The third criteria is the cultural fit between the members of the co-

opetition.  All members should have a trustful attitude and fulfil their commitments towards each 

other. Many collaborations ended because companies did not fulfil this criterion. They did not share 

information, allocate their most suitable personnel and gave low priority to the co-opetition in 
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general. As fourth one should make organisational arrangements and institutionalize the co-

opetition. In short this means that the co-opetition has a formal status and each member’s 

responsibilities are clear. Beside of that there are agreements made, all with the goal to prevent a 

loss in trust when a (minor) problem arises. The fifth and last criterion requires integration and 

integrity. The collaboration partners should develop an effective communication system, so that 

many linkages can be formed between the different organizations and levels. Besides, one should 

respect each other and show mutual integrity. As an example there will be no abuse of information 

gained during the co-opetition Zineldin (1998).  

The principles of co-option are used during this research to give insight in the pros and cons for 

adopting co-opetition and the criteria for a successful co-opetition. The pros and cons can help in 

determining the willingness of the stakeholders to adopt co-opetition and so the proposed 

collaborative development within the NKL. Do the stakeholders see the potential benefit in the first 

place? Besides, the criteria of Zineldin (1998) are used to determine if the principles of co-opetition 

are applicable to the NKL. Are the five criteria for a successful co-opetition met? 
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3. Method 
This chapter will discuss the research approach and explains the methods used in this research. 

Firstly, the type of research will be explained. Secondly, the literature search will be shortly 

discussed. Furthermore the data gathering via interviews will be explained and the last paragraph of 

this chapter will discuss the data analyses. 

3.1. Type of Research 
For the setup of this research the Grounded Theory approach is used as a basis. According to Glaser 

and Strauss (2009) this approach is trying to discover and develop new theories from the data 

gathered only during the research itself. Therefore Grounded Theory mainly has an inductive 

character (UvA Wiki, 2009). In this research the focus is not particularly on developing new theory, 

but on evaluating the applicability of an existing theory to the NKL. If the applicability appears to be 

limited, it is investigated if and what adjustments can improve the applicability. Furthermore a 

Grounded Theory approach is following an iterative process. This implies that the data gathering and 

the data analysis is done in parallel (UvA Wiki, 2009). It enables the researcher to develop new ideas 

and insights in the beginning of the data gathering process and validate them in later stages of that 

process (Bohn Stafleu van Loghum, 2008). The intermediate results will also suggest where to 

continue with collecting data and help, for example, with determining new (more specific) interview 

questions (Scott, 2009). Due to the above explained characteristics of Grounded Theory, this 

approach is very useful for this research. The ‘learning approach’ of Grounded Theory is mainly 

welcome, because the interviewer is new in the field and lacks extensive knowledge regarding 

charging infrastructure and the market dynamics.  

3.2. Literature 
Prior and partially in parallel to this research a literature study was conducted. As the focus of the 

NKL will be on collaborative development, an online literature search was done with (a combination 

of) one or more of the following criteria: charging infrastructure, open innovation, collaboration, 

competition, innovation, development, R&D, co-opetition and related terms and synonyms. The 

results of this literature search were documented in a literature study. In Chapter 2 of this report 

one can find the most relevant results of that study for this research.   

3.3. Interviews 
This paragraph will cover the details of the data gathering process of this research. In this research a 

qualitative data gathering approach is chosen, which is more focussed on gathering verbal data, 

instead of measurable data in case of a quantitative approach. This qualitative approach is better 

able in capturing opinions, motivations, ideas and how one thinks about a particular topic. Because 

the research questions need these kind of insights to be answered, a qualitative approach is 

preferred over a quantitative data gathering method. The data is gathered via sixteen interviews, 

spread over two different phases. Influenced by Grounded Theory, each phase has a different aim 

and slightly different set up. The first one, the exploration phase, had a broad focus and had to 

develop a better understanding of the charging infrastructure branch. The interview questions were 

focused on a wide variety of topics and the interviewees had much control over the direction of the 

interview. During this phase the interviewer already developed some ideas about possible theories. 

Besides, this phase was used as important input to develop a list of charge point development 

themes. In the second part of this research, the validation phase, the understanding that is created 
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in the exploration phase is used as a guidance for new interview questions.  Also the theories from 

the exploration phase were tested and validated in this second round of interviews. The questions in 

this phase were slightly more specific and more narrowed down to questions that directly help in 

answering the research questions. In the following, the interviewee selection, the setup of the 

interviews and data analysis is explained.  

3.3.1. Interviewees 

The exploration phase consisted of ten interviews in total. This phase had the aim to get an initial 

idea about and create ‘feeling’ for the branch. Therefor the interviewees had to have a broad 

knowledge about charging infrastructure and the CP market. Seven out of ten interviews of the 

exploration phase were conducted with personnel of several Dutch grid operators and E-laad, 

because they fit this requirement. Besides they were easy approachable and their willingness to 

support this research was high. The interviewees originated from Enexis B.V. (3), Alliander N.V. (1), 

Stedin BV (2) and ElaadNL (1). These interviewees were not randomly selected employees, but the 

focus was on personnel involved in electricity grid innovation (smart grids) and/or electric mobility. 

Besides of these seven interviewees, also two interviews were held with two charging infrastructure 

manufacturers. One interviewee was a sales manager of EV charging infrastructure and the other 

general director of another firm.  The tenth interviewee was an expert on open innovation. This 

person was consulted to get more insight in possible collaboration topics and theories. Although this 

conversation was very interesting, it was irrelevant for this research. This interview is not discussed 

or used in any further parts of this research.  

The second part, the validation phase, consisted of six interviews. During the interviewee selection 

the aim was to cover all different kind of stakeholders of the NKL. Representatives of the following 

companies were interviewed: EV-Box, The New Motion, RWE Effizienz, de NKL / ElaadNL / EVnetNL, 

Ihomer and Daut Milieu. Besides of these companies, several others were contacted under which 

two automotive branch organizations, other Dutch energy companies and another Dutch charge 

point operator, but no meetings could be arranged within a reasonable amount of time.  

3.3.2. Interview Set up 

All conversations were semi-structured interviews. Semi-structured interviews have a relatively open 

structure which creates possibilities for interviewees to divert and freely talk about certain 

(important) topics. It really captures the reasons behind certain answers and it allows the 

interviewer to continue with asking questions until the situation is fully understood. This kind of 

interviews fit this research, because of the inductive character of this research (Grounded Theory). 

Prior to each interview a checklist or protocol was developed to guide the interview. These checklists 

can be found in Appendix A and C. Every interviewee was asked for permission to record the 

interview on audio. Only one interviewee, the EV infrastructure sales manager during the 

exploration phase, did not give permission.  

During the interviews with the seven grid operators in the exploration phase also an initial set up of 

a matrix was shown to the interviewees. Appendix B shows this matrix, which contained some 

charge point development themes on the horizontal row and a few collaboration forms on the 

vertical column, but was not finished yet. The aim of this matrix was to give the interviewees an idea 

about what the interviewer was trying to develop during this research. It was aimed to trigger the 

interviewees to come up with more charge point development themes. At the end of the exploration 
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phase a full version of this matrix was developed: the CP development theme matrix (Paragraph 

4.1.3). Besides of the exploration phase interviews, the interviewer also used the CP Ishikawa 

diagram V1.0 developed by ElaadNL and a final conversation with the company thesis mentor to 

develop the CP development theme matrix. Due to the Grounded Theory approach the interviewer 

was able to use this matrix in the interviews of the validation phase. During the validation phase the 

complete version of the matrix was used and so all charge point development themes and forms of 

collaboration were already filled in. Every interviewee of the validation phase was requested to 

indicate which form of collaboration was suitable for a particular CP development theme. The matrix 

is originally developed in Dutch (Appendix D) and after the interviews translated in English for this 

report. Via this matrix it was possible to get input from the validation phase interviewees about 

what CP development themes are suitable for what form of collaborative development.  

For almost each interview a report was written with the use of the audio recordings, notes made by 

the interviewer and, in case of the validation phase, the filled in matrix. The reports of the charge 

point manufacturers in the exploration phase are only based on notes of the interviewer. Although 

the reports did not contain a literal transcript of the interview, they were way more extensive than a 

summary. The reports can be found in Appendix E and F. Each interviewee got this report via email 

within a few weeks after the interview was conducted. Every interviewee was requested in the email 

to correct any inaccuracies and give remarks about the report. Only one interviewee of the 

validation phase and both charge point manufacturers in the exploration phase did not do this. That 

email was also asking each interviewee for permission to use their personal and company name in 

the report. Besides all interviewees were made aware of the fact that the interview reports will be 

published in the appendix of this report.  

3.4. Data Analysis 
After data is gathered via interviews, it is analysed following the guidelines in this paragraph. As 

mentioned in the previous paragraph for every interview a report is made. Beside of getting 

confirmation of the interviewee that the interview report reflects his or her opinion in the right way, 

it also plays an important role in the analysis of the interviews. Moreover, the results are 

anonymised and so no interviewees are mentioned by name in any parts of this report. As several 

others, Strauss and Corbin (1998) describe an extensive Grounded Theory method with a specific set 

of procedures for data collection and analysis. This research is inspired on these procedures, but a 

less formalised analysis is used. Furthermore also the insights form Eisenhardt (1989) are used.  

Every interview report is scanned by the interviewer for important statements made by the 

interviewee. The important statement are marked (coloured red) and numbered to indicate so. 

Hereafter the statements are compared between the different interviews. Some interviewees could 

have made a similar statement and so shares a certain opinion or meaning. A certain meaning can be 

supported by multiple interviewees, others maybe by only one. However statements from different 

interviews have the same ‘content’, a different wording can be used. To be able to compare the 

meanings and opinions, the interviewer developed propositions. A proposition can be seen as some 

sort of standardised statement. Every proposition can be supported by one or more different 

statements from the interviews. An example of two statements expressing the same thought or 

meaning (similar content), but made in a different way (different look and wording): 
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Interviewee 1: The interviewee thinks that a collaboration will only work when two parties have 

equal benefits from this collaboration. 

Interviewee 2:  When one party has more return from the collaboration than the other parties, the 

collaboration will stop soon.  

Turning these individual statements into one consistent proposition, the comparison between 

interviewees becomes much easier. Appendix G and H contain per interview phase the overview of 

all propositions developed by the interviewer. These propositions are supported by the statement 

numbers as they were made in the individual interviews. The statements in the overviews can be 

seen as evidence for the support of a proposition by a certain interviewee. One should keep in mind 

that this process has an iterative character and that propositions were reformulated often during  

the analysis. The result of this analysis is described for each interview phase separately in Chapter 

4.1 (exploration phase) and 4.2 (validation phase). Each chapter contains a table with the most 

important propositions. A proposition is important when the majority of interviewees agrees on the 

proposition. For the exploration phase this implies a proposition is included when three out of seven 

interviewees agreed (>40%). For the validation phase the limit is set on three out of six interviewees 

(>50%). Each of these chapters also contains a discussion and comparison of the interviews. In the 

validation phase (Chapter 4.2) this comparison is supported by four graphs. In these graphs the 

choices are plotted an interviewee made when filling in the CP development theme matrix. On the 

horizontal axes the different CP development themes are placed and on the vertical the forms of 

collaboration. It should be noticed that testing is not included in these graphs, because it is seen as a 

separate form of collaboration and unrelated to the other forms. Besides of the results of one or two 

interviewees, the graphs also contain the average result. The graphs can be used to indicate trends, 

differences and similarities between the interviewees.  
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4. Results  
As explained in Chapter 3 the data gathering and analysis of this research consists of a fifteen semi-

structured interviews. These interviews are spread over two phases: the exploration and the 

validation phase. In this chapter the results of these two interview phases are discussed.  

4.1. Exploration Phase 
First the results of the exploration phase are discussed in this chapter. This phase consisted of nine 

interviews in total with persons with mainly two different back grounds. The interviewees consisted 

of seven employees of several Dutch grid operators and two charging infrastructure manufacturers. 

4.1.1. Grid Operators 

In this paragraph the interviews with personnel of several Dutch grid operators are discussed. The 

basis for this discussion consists of the proposition overview table in Appendix G. Table 2 contains 

the most important propositions and indicates which interviewee agreed on this proposition. 

However, the discussion of the results is not limited to these most important propositions only. The 

method section of this report explains how the propositions and the tables were developed.  

Table 2 - Important propositions of the exploration phase 

When one has a look at the first proposition of Table 2, it will show that all interviewees agreed with 

each other unanimously.  The interviewees indicated that the current grid operator rules and 

procedures are stricter than necessary and that minor differences exist between grid operators. The 

interviewees said that separate rules and procedures specially developed for public charging 

infrastructure will be a huge benefit for the market. This change can improve the efficiency in both 

the development and also the installation of charge points. Interviewee A, C, D and E shared the 

opinion that the installation of a charge point will be more efficient, for example when the grid 

 Proposition Interviewee 

A B C D E F G 

1.  The NKL has to work on changing grid operator procedures and rules 
to boost the charge point market. 

X X X X X X X 

2.  Charge point manufacturers will protest about working together on a 
controller within the NKL. 

X X X X X  X 

3.  The NKL has to work on the harmonization of the market / industry 
(interoperability). 

X X X X X  X 

4.  The operational and/or installation phases are very important for the 
success and affordability of public charging.  

 X X X X X  

5.  The NKL has to set functional requirements or specifications for 
charge points. 

X  X X X  X 

6.  Making the identification of the EV-driver at the charge point future 
proof in terms of safety is an important topic for the NKL. 

X X  X  X X 

7.  Not all NKL members will have the same interests: beside of 
collaboration also obstruction of the collaboration is possible. 

X   X X  X 

8.  The NKL can do the functional specification of a controller, but should 
not design or build it. 

  X   X X 

9.  Collaboration can create economies of scale and lower the price of 
charge points. 

 X X   X  

10.  A reference design is very use full and good to work on within the 
NKL. 

 X  X   X 
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operators adopt the one work cycle installation method (in Dutch: installatie in één arbeidsgang). 

Currently there are many different contractors involved in the installation of a charge point, which 

are each responsible for one specific step or task in the installation process. This is mainly caused by 

grid operator policies that only allow the grid operator’s own contractor to connect the charge point 

to the grid. Time and costs can be saved, when the grid operators allow the market to select a 

contractor of their own choice. Also the quality and customer friendliness will increase when 

installation is done by the market. According to interviewee B, F and G separate charge point rules 

and procedures are also beneficial for charge point development. A simpler and slimmer 

composition of the grid connection can result in a lower number of parts. Less components results in 

a lower charge point price.  

During almost every interview the collaborative development of a controller was discussed. As one 

can see in Table 2 there is a high consensus on proposition two. Most interviewees are positive 

regarding the collaborative development of a controller and the benefits this would have for the 

charging infrastructure market in general. However, almost every interviewee thought that the 

market, for example charge point manufacturers, were unwilling to collaboratively develop a 

controller within the NKL. Only interviewee F is not supporting this proposition, because the topic 

was not discussed during the interview. The interviewees underpinned this proposition with several 

arguments. Five interviewees thought that charge point manufacturers see their controller as a way 

to create competitive advantage. Some manufacturers even protect this competitive advantage by 

patents or tag it as intellectual property. When the NKL is developing a new controller together with 

multiple parties, everyone will use more or less the same component and this competitive 

advantage is lost. The sixth person, interviewee G, gave another reason and argued that that the 

controller is currently responsible for a substantial percentage of revenue. This implies that the CP 

manufacturers see no need in developing a new and cheaper product.  

The third proposition in Table 2 is the need for harmonization of the charging infrastructure market. 

As explained earlier many different stakeholders are involved in the charging infrastructure market. 

All these different parties have different ways of working, procedures, preferences and ideas about 

what is good. According to the interviewees the NKL can serve as a platform to harmonize the 

market and create interoperability between the different stakeholders. Again this topic was not 

discussed with interviewee F and so he was the only interviewee not supporting proposition three.   

The lack of interoperability currently causes many inefficiencies in the design of a charge point, its 

installation and its use by operators and EV-drivers. Within the NKL, stakeholders of the charging 

infrastructure market can share each other’s thoughts, differences can be identified, alignment can 

take place and a direction for the future can be set. For some topics this is already done. An example 

is the Mennekes power plug: the standard which creates interoperability between vehicles and 

charge points. Other topics still need extra attention such as determining how electricity meter data 

can be shared among relevant parties or ban out ‘dialects’ in the communication protocol between 

CP and the EV.  

The fourth proposition refers to the statements of interviewee B, C, D, E and F that only lowering the 

price of a charge point is insufficient to ‘solve’ the business case. According to them, one should also 

focus on the installation and management of charging infrastructure. In each area multiple small 

improvements have to be made in order to realize a profitable business case. This could be by 

reducing costs, but according to interviewee B also by considering ways to generate extra revenue. 
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Person B gave some examples under which external party marketing and smart charging. Again the 

interviewees also discussed the one work cycle installation method (in Dutch: installatie in één 

arbeidsgang) and its importance for lowering the costs of installation.  

When the NKL stakeholders are going the make agreements and set requirements, they should have 

a functional approach (proposition 5). Five out of seven interviewees agreed upon this and multiple 

interviewees brought up this topic on multiple moments during an interview. The requirements 

should describe which functionality a certain part should full fil. How a certain manufacturer is going 

to meet these functional requirement is up to him. This approach is giving maximum freedom to the 

market and encourages innovation. When certain parts are fully pre-specified, there is no room for 

own input and innovation. Functional requirements describe the conditions and boundaries, in 

which the market is free to come up with a solution. A partial fictional example is the prescription of 

a grid operator that every charge point must have a grounding, where a pin is moved in to the earth 

till a depth of exact 7 meters regardless of the environment. According to the interviewees it would 

have been better to require sufficient grounding, instead of prescribing how a manufacturer has to 

realize this grounding. Moreover, one can make an exception when it is to guarantee safety and 

functional requirements are insufficient to do so.  

During the interviews with person A, B, D, F and G, the current solution for identification and its 

safety came up. These five interviewees all saw the importance and need to improve this system 

(proposition 6). The lack of security was an important argument. Currently this safety risk is not 

critical, because the risk of being caught is high and the economic gain is low. However, most of the 

interviewees are expecting this risk will increase when electrical driving is gaining popularity. “The 

current solution is not future proof”, according to interviewee B. Interviewee D points out that 

insufficient identification and safety does not only entail economic damage (theft of electricity 

and/or not paying the bill), but is also of danger for the stability of the electricity grid. According to 

this interviewee, unauthorized access to the system can also give access to the control of smart 

charging. This gives one the possibility to demand a large number of vehicles to start charging at full 

power and cause serious grid problems. One has to keep in mind that this ‘problem’ is not only 

focused on the RFID cards, but also on the protocols and back-office ‘behind’ the identification 

system (for example RFID) at the charge point itself. Interviewees D and G argued that this topic is 

suitable for the NKL, because this problem is following the all-or-nothing principle. Only a few safe 

charge points or part of the system do not solve this problem. The whole system and every charge 

point should follow the new and safer solutions. According to interviewee F this topic will be suitable 

for collaborative development, because it will be the same for every charge point (manufacturer) 

and so no competitive advantage is involved. 

Proposition seven in Table 2 shows that four out of the seven interviewees warned that the interests 

and motivation of the NKL stakeholders can differ strongly. It will be a challenge to align everyone’s 

interests and come up with proper results that will satisfy everyone. This will already be a challenge 

when everybody is doing their best, but several interviewees think that there also will be parties that 

want to delay and obstruct the collaboration on purpose. Not everyone will benefit from innovation 

and rather do not want to. An example could be that innovation can replace their current, high 

margin, product. So they actively try to slow down the collaboration as a member of the NKL or take 

legal actions to obstruct it. Interviewee E and G said to understand this behavior, but also that it is 

undesirable for the NKL. The NKL should be aware of this effect and not force certain members to 
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join against their will. They have to listen to the preferences of the members on what topic and how 

far the NKL should continue in the collaboration.  

There was a clear deviation in opinions on how far the NKL should continue in developing a 

controller (proposition 8). A group of three interviewees (C, F and G) did agree strongly that the NKL 

only should determine the functional specifications of the controller. No design, prototyping or 

production should be done by the NKL. The argument they gave, was that the NKL will not be more 

capable in doing so than the market itself. In their opinion the NKL can create a shared idea and 

vision regarding the (functional) requirements of the controller. Another argument is that when 

developing a controller, the NKL will get into the commercial domain of a charging infrastructure 

manufacturer: the controller is currently giving these manufacturers competitive advantage. The 

other interviewees did agree partially with the group of three interviewees. This second group of 

interviewees also wants to make a reference design and develop an open source controller.  

During the interviews three interviewees (B, C and F) said that economies of scale in the charging 

infrastructure market will lower the price (proposition 9). Only interviewee F specifically said that 

the collaboration within the NKL itself is causing economies of scale. This does definitely not imply 

that the other six interviewees were negative about the potential of collaboration. They just did not 

point out the potential for economies of scale so specifically. The two other interviewees that 

mentioned economies of scale, thought that a bigger market would automatically cause economies 

of scale. Person C said that the natural growth (with some help of the NKL) is sufficient for this bigger 

market. The other interviewee, B, said that the public infrastructure market could benefit from 

having the same specifications as the private charging infrastructure market. The private sector is 

much bigger and creating one big market instead of two smaller separate ones, can create 

economies of scale. Especially grid operators should put effort in this subject.   

Where on proposition four (The NKL has to set functional requirements or specifications for charge 

points) at least 5 interviewees agree, there is a smaller number of interviewees that think the NKL 

has to continue until making a reference design of charge point parts (proposition 10). Three out of 

seven interviewees actually brought this topic to the table and thought it could be beneficial. 

Interviewee D gave the clear reason that a reference design immediately shows how the different 

parts of the design interact and what their exact function is. With a reference design one limits the 

own interpretation of the user of the reference design. One can compare this with the saying, which 

says that a picture says more than a thousand words.  

In general the tone of speech of the interviewees was positive regarding collaboration and the NKL. 

They actively searched for collaboration topics and pointed out aspects where collaboration could 

help solving this problem. Interviewee D and G (proposition 21 in Appendix G) even emphasized 

literally that collaboration instead of and offensive competition within the charging infrastructure 

market is better for this market in general and better for Dutch export.  

Furthermore interviewee C and D pointed out that sharing ideas and ‘words’ only is not enough. One 

should also discuss the physical product. In theory something can sound really great or it is not 

completely clear how it would look in practice. An example given by one interviewee is that his 

employer, a Dutch grid operator, had to asses if a certain charge point was according to the rules of 

the grid operator. The design on paper could not satisfy the assessors and they rejected the design. 
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However, when the same assessors saw the physical product, they did not have any complaints. 

After all in turned out that they misinterpreted the design.  

During some interviews the suitability of the NKL to test charge points or its parts was discussed. As 

discussed earlier the NKL could develop functional requirements for charging infrastructure. A follow 

up could be a conformance test to check if a certain product is meeting the earlier agreed functional 

requirements. Interviewee B and F said that the NKL itself can develop a test to do so (proposition 13 

in Appendix G). However, a third interviewee (G) did not agree with this (proposition 34 in Appendix 

G). In his opinion there are already enough third party testing bodies which could perfectly conduct 

the tests that the NKL requests for. This interviewee thought it would be very inefficient and saw no 

need in a test centre as part of the NKL.  

4.1.2. Charge Point Manufacturers 

Beside of seven interviews with different grid operators also two charge point manufacturers were 

interviewed (Interview checklist in Appendix A used as a basis). Both companies have their core 

business in the production and installation of electricity infrastructure. A major difference between 

both companies was that company A was operating internationally and company B mainly in The 

Netherlands. A big difference between these interviews and those with the grid operators was that 

these manufacturers were less enthusiastic about collaboration and the NKL. Especially the 

interviewee of company A was very closed and careful about what he was sharing. So, the 

interviewee did not allow that the audio of the interview was recorded, because this might lead to 

unintentionally sharing ideas and company secrets with ElaadNL. Company A is only involved in DC 

charging, because with DC charging one can make money and AC charging lacks a proper business 

case. The development of this type of charging is more difficult and challenging and also involves 

much more Intellectual Property, according to the interviewee. Sharing any ideas was no option and 

it is assumed that this also implies that collaboration is no option. The interviewee of company B 

said that the creation of interoperability is very important for the growth of the e-mobility market. 

To do so his company was willing to join a group like the NKL to make agreements and decide on the 

use of certain standards, with the purpose to increase this interoperability. What they specifically 

mentioned not want to do is the collaborative development of charge point parts. They do not want 

to work together with any (possible) competitors within the NKL on new solutions and or designs. 

The interviewee saw this collaborative development as a threat for their business and only thought 

to help new comers and other parties, instead of helping his own company. The interviewee said 

that a new development charge point part (like a controller) also would replace his current product, 

for which he needs the return of investment. He would lose his competitive advantage. “Why should 

we offer our solutions, which cost us time and money to competitors and at the same time destroy 

our own business case to earn money”. Remarkable is that the interviewee admits that collaborative 

development of charge point parts could be very beneficial for the market in general, but for an 

individual company, like company B, it is not. 

4.1.3. Charge Point Development Theme Matrix 

As introduced in the method section, the CP development theme matrix was developed during the 

exploration phase. This paragraph will explain this matrix and its content. The development was 

done with input from the interviews, the CP Ishikawa diagram V1.0 developed by ElaadNL and a final 

conversation with the company thesis mentor. Every interviewee of the validation phase was 

requested to fill in the CP development theme matrix and assign for every CP development theme 



18 
 

the most suitable form of collaboration. In Figure 2 an English version of the matrix is presented. The 

original Dutch version can be found in Appendix D.  
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Meter - Controller integration         

Others (fuses, relays, etc.) 
        

Figure 2 - CP development theme matrix 

On the vertical axes of the matrix in Figure 2 the forms of collaboration are placed. The order of the 

collaboration forms is not random, but the strength of collaboration is increasing. Every successive 

form of collaboration is more intense than its predecessor. To illustrate this:  ‘Making sector 

agreements’ is a stronger or more intense form of collaboration than ‘designing together’. When 

interviewees indicated a particular form of collaboration, this implies that they also want to execute 

the preceding forms. Testing, on the most right of the matrix, is one exception on this ‘rule’. Testing 

can be seen as a separate form of collaboration, independently from the other forms. Some 

collaboration forms possibly need some extra explanation before one fully understands them. 

Therefor Table 3 contains an overview of all collaboration forms, accompanied by a short 

explanation and/or example.  
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Form of collaboration Explanation and/or example 

None No form of collaboration suitable 

Sector discussion Sharing ideas, visions and having discussions with stakeholders involved. 

Sector agreements Making agreements with all stakeholders involved. 

Designing together Developing a new design  

Freely sharing design Share this design with the world (open source) 

Prototype Developing a prototype together 

Production Producing in collaboration 

Testing Conducting tests together 
Table 3 - Overview of collaboration forms 
 

As one can see, the vertical axes contains the fourteen charge point development themes. In Table 4 

for each theme an explanation is given as well as some examples. The validation phase will be used 

to validate this overview of CP development themes.  

 

Charge point  development theme Explanation and/or example 

Enclosure Design Looks, feel and shapes of the enclosure (or 
cabinet) of a CP. 

Accessibility (ease of 
installation and use) 

The internal lay-out of the cabinet, but also 
the position of the enclosure in relation to its 
environment have effects of the accessibility 
of the CP for mechanics, EV-drivers, etc.  

Security (access) Locks, key-systems, etc. 

Communication Vehicle – 
CP 

Plug Component of a CP where one connects the 
charging cable to (for example: Mennekes). 

Communication 
protocol 

Way of talking or language between CP and 
vehicle (for example Mode 3). 

Communication CP – 
Back office 

Data connection Modem, GRPS, 3G, etc. 

Communication 
protocol 

Way of talking or language between CP and 
vehicle (for example OCPP). 

Remote Management Trouble shooting, status request, etc. from a 
remote computer. 

 Grid connection (Safety) components requested by grid 
operator.  

User interface User identification RFID cards and reader 

User interaction  What actions and how does a user have to 
perform to use the CP and how does the CP 
communicate with the user. 

 Controller Central computer or ’brain’ of a CP.  

Electrical installation Meter, integration on 
controller 

Integration to two separate components 
(controller and meter) in to one. 

Others (fuses, 
grounding, relays, etc.) 

Other electrical components.  

Table 4 - Overview of charge point development themes 
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4.1.4. Discussion 

This paragraph will give a discussion on the results of the exploration phase. First of all, seven 

interviewees were working at a grid operator organization, which is semi-government. Therefor 

there are no or very limited commercial interests for these interviewees. However, this does not 

imply that these persons are not aware of the importance of commercial interests of other 

stakeholders of the CP branch. Some interviewees did this more than others. Interviewee C, E and G 

had the tendency to have a more liberal view on collaboration and the market. They were very 

aware of the interests of the CP manufacturers and took them more in consideration in their vision 

and answers than the other interviewees. They often want to maximize the freedom for the market.  

The other interviewees are little less focussed on the interests of the CP manufactures and answered 

more with their own interests in mind. After they answered the question, they remarked that 

probably not every type of stakeholder will agree with them. They are aware of the fact that 

stakeholders with other interests, will have other thoughts about topics. Although many grid 

operators tried to incorporate other stakeholders’ interests in their answers, there is still a big 

difference with the answers of the CP manufacturers. Therefor one can state that the interviewee 

selection is limiting the generalizability of the results. The number of interviewed grid operators is 

very large compared to the number of other interviewees. Also the limited variation in stakeholder 

type is negatively influencing the generalizability of the results.   

It was also noted that the background of an interviewee plays an important role in the differences 

between the answers of the interviewees. This back ground is not only determined by the type of 

organization, but also by job tasks, education and the field of expertise. Therefor also differences 

exist between interviewees of the same organization.  
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4.2. Validation Phase 
In this chapter the interview results of the validation phase are discussed. In total six interviews are 

conducted with representatives of the following companies:  EV-Box, The New Motion, RWE 

Effizienz, NKL / ElaadNL / EVnetNL, Ihomer and Daut Milieu. The analysis of the interviews resulted 

in a proposition matrix as described in the method section of this report. In the first paragraph the 

most important propositions are described and explained. The second paragraph is focussing on 

discussing which charge point development themes lent themselves for collaboration and of what 

form. This third and last paragraph gives a discussion of the results and compares between the 

interviewees.  

4.2.1. Interview Propositions 

The full list of propositions and by which interviewee statements they are supported can be found in 

Appendix H. Table 5, shown below, only contains the most important propositions of this matrix and 

an overview of which interviewee agreed on particular proposition.  

 Proposition  Interviewee 

A B C D E F 

1.  CP development themes which do not generate competitive advantage 
will probably be the most suitable themes for collaborative development 
within the NKL. 

X X X X X X 

2.  Beside of technological CP development, the NKL can also play an 
important role in the improvement of CP installation and management 
processes.  

X X X X X X 

3.  The interviewee is positive about collaboration and the NKL.  X X X X X 

4.  Taking stakeholders personnel outside the company of origin and fully 
assign them to specific projects of the NKL will effectuate in a better 
collaboration, because it creates more motivation, trust and a shared goal. 

X X X X X  

5.  The strong involvement of ElaadNL in the initiation and operation of the 
NKL causes some doubts and / or skepticism about the objectivity of the 
NKL. 

X X X X   

6.  Instead of only competition, the market needs collaboration to grow.  X X X X  

7.  Not all potential members of the NKL will be enthusiastic to join. X  X X X  

8.  Uniform functioning is for some aspects of CP’s very important.     X X X X 

9.  Do not force stakeholders to join a particular project, but listen to their 
wishes and select only the ones which are willing to join. 

 X X X X  

10.  For the market in general it is good to develop a new controller within the 
NKL. 

  X X X  

11.  The market will be against the development of a new controller within the 
NKL. 

  X X X  

12.  Taking into account other party’s visions and dependency and incorporate 
it in your own company’s processes and products is beneficial for the 
market. 

  X X  X 

13.  Some stakeholders think they can do it on their own and do not need 
collaboration. 

X  X  X  

14.  The vision of the NKL, shared by the market, is strong and has momentum.   X  X X 

15.  However the manufacturers sometimes think the opposite, all charge 
points (and related products) are quite similar and do not differentiate 
much from each other.   

X  X  X  

16.  The NKL has to focus on making agreements instead of really developing X  X   X 
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Table 5 - Important propositions of the validation phase 

As Table 5 is showing, five out of six interviewees were (very) positive regarding collaboration and 

the NKL (proposition 3). All five interviewees were convinced of the benefits a collaboration can 

bring. Multiple persons with different back grounds said that individual companies can never achieve 

the same as companies in a collaboration can. Several interviewees pointed out that a collaboration 

can save costs and speed up innovation processes. They reasoned that companies in a collaboration 

get aligned. Besides, certain tasks only have to be done once, instead of multiple times for each 

company separately. Other interviewees also added that the effects of collaboration will help 

developing and maturing the market, as one can see in proposition six. Real individual progress can 

only be made when the whole market is getting more mature. An individual company is never able 

to do so, according to several interviewees. Interviewee E even stated that competition instead of 

collaboration can slow down the growth. Even when the form of collaboration is quite weak, for 

example when stakeholders only share visions and ideas, this could be very useful for the 

development of the market (proposition twelve). As explained earlier, many different parties are 

involved in the CP market. Also the interdependency between these parties is high. Other companies 

will be enabled to do a better job, when companies incorporate their visions into their own company 

processes or products. Remarkable was that only one interviewee was against collaboration. Person 

A, a representative of a charge point manufacturer, thought that the NKL would not bring his 

company any benefits. They simply can do it on their own and do not need the collaboration. The 

effort put in to the collaboration within the NKL will surpass the benefits, according to this person. 

Although two other interviewees (with different backgrounds) are positive about collaboration, they 

were thinking that more stakeholders will share the opinion of interviewee A (proposition 13).  

A major part of this research is focussed on the determination of suitable charge point development 

themes for this collaboration. As one can see at proposition 1, all interviewees did agree that when a 

certain theme creates competitive advantage for the manufacturer, it will be less or not suitable for 

collaborative development. The argumentation almost every interviewee gave, was that the 

collaboration would definitely result in the loss of this competitive advantage. A unique selling point 

that differentiated a certain manufacturer from its competitor is not a unique selling point anymore 

when other manufactures are also implementing it in their products. Manufacturers do not want to 

become producers of a standard product. The NKL could simply avoid these themes and focus the 

collaboration on others, but the majority of the interviewees suggested that the collaboration on 

these themes is still possible. However, the collaboration should be limited in such a way that 

enough room for differentiation is guaranteed. Several interviewees thought this could be done by 

only developing the basis of a certain CP part in collaboration. A CP manufacturer can use this basis 

to adjust, extend and finally turn it into its own unique product. An alternative is to focus only on 

‘weaker’ forms of collaboration, such as making agreements or sharing ideas within the NKL. In that 

something. 

17.  The NKL should do more than only negotiate and making agreements.  X  X  X 

18.  Rules, regulations and subsidies of the government can and should 
interfere in the charging infrastructure branch to force a certain desired 
change.  

X X   X  

19.  It is important that the NKL works on a real practical problem and not 
something that does only exist in theory.  

 X  X X  

20.  Short term successes are important for the stakeholders who join the NKL.   X  X X  
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case the development itself is not done within the NKL. This alternative is not literally stated by the 

interviewees, but noticed by the interviewer when interviewees were requested to fill in the CP 

collaboration theme matrix. Interviewees motivated their choice often chose ‘weaker’ forms of 

collaboration for themes they thought created a substantial amount of competitive advantage. 

Notable is that interviewee A, C and E pointed out that charge points do not differ much. According 

to them, they are all quite similar and so the differentiating possibilities are limited (proposition 15). 

Also remarkable is the difference between these interviewees in what this means for collaborative 

development. For interviewee A this is again a reason for unwillingness towards collaboration. For 

the other two interviewees, this confirms a collaboratively developed product does not change 

much about the competitiveness of a product and the competitive advantage of CP manufactures.  

The interviewees were requested to fill in a matrix and indicate which collaboration form suits a 

certain CP development theme. In Paragraph 4.2.2. this matrix is discussed, but one theme is 

discussed here, because half of the interviewees started talking about this theme without specifically 

asking: the CP controller. As one can see in proposition ten, interviewee C, D and E said that a 

collaboratively development of a controller will be very beneficial for the market in general. It will 

lower the costs of the most expensive part of a charge point and so has great potential in lowering 

the costs of a charge point. Unfortunately the same interviewees continued their story with telling 

that the market is probably unwilling to join a collaborative development, because of its (earlier 

discussed) competitive advantage creation (proposition eleven).  

The scope of this research is on the collaborative development of charge points, but as one can see 

at proposition three of Table 5, all interviewees made statements in regard to collaboration in the 

installation and operational phase. According to them these phases have much improvement 

potential when the market collaborates and can help in creating a profitable business case within 

the NKL. Multiple interviewees name the one work cycle installation process (één-arbeidsgang 

installatie) with free choice of contractor and smart charging as examples.  Others also how the 

market can react in case of defects; how to deal with the distribution of meter data and a charge 

point connection system, that guides the complicated process of assignment to completion.   

Proposition four is another proposition with a high level of consent. In chapter two the term co-

opetition is explained and the criteria for a potential successful co-opetition are discussed. These 

criteria, among others, prescribed that the members should have individual willingness, motivation, 

a common goal and trust. As one can read in the previous paragraph, the exploration phase learned 

that interviewees think that these criteria are not met. Several interviewees in the validation phase 

also confirmed this. When one of them was describing the possibilities for collaborative 

development, he stated the following: “There will be a reasonable resistance and a lack of trust”. 

Five interviewees agreed that this issue could be solved by creating concrete and specific projects 

and assign employees of the NKL members to it. Important is that these employees become part of 

the project itself and see each other as a colleague instead of competitor. This will have the effect 

that trust, goal and motivation is improved and/or aligned and some co-opetition criteria are met. 

Interviewee C gave the nice example regarding ElaadNL. Outside ElaadNL every grid operator has its 

own standpoint and bringing those closer together is very difficult. Remarkable is that grid operator 

personnel which works together inside ElaadNL suddenly do agree with each other. The above 

stated tactics could have the same kind of effect for the NKL, according to this. One interviewee had 

a quite different view on this issue. Interviewee F, charge point manufacturer, suggested that the 
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execution of a collaborative development project should be done by students: “When students 

conduct the collaborative project there is no distrust, it is innocent and less scary”.  

Table 5 shows that four interviewees were in doubt about the objectivity of the NKL. This doubt was 

caused by the strong presence of ElaadNL at the initiation and operation of the NKL. This strong 

presence has the potential that the interests of the grid operators will be overrepresented within the 

NKL. The interviewees were not sure this effect would occur, but they warned for the possibility of it. 

A proper balance between the grid operators and the market should be created. The NKL should not 

take the vision of the grid operators as a starting point in forming a vision for the NKL. Objectivity, as 

much as possible, is needed to make the NKL work and a success. 

As one can see in Table 5 and this discussion, the majority of the interviewees were positive towards 

the NKL and also willing to collaborate. However, four interviewees thought that not all potential 

members of the NKL will be enthusiastic about it (proposition 7). In the exploration phase this 

already became partially clear when interviewing charge point manufacturers. Also during the 

validation phase there is a charge point manufacturer (interviewee A) against collaboration. The 

reason for this lack of willingness grounds mostly in the fact that the CP manufacturers are 

concerned about the earlier explained loss of competitive advantage. Interviewee C said that also 

the scepticism about the objectivity of the NKL could be a reason. Still most interviewees (under 

which another CP manufacturer) are pro collaboration. 

Another interesting topic is the user interface. Also several interviewees started about this topic, 

before it was mentioned by the interviewer. In the opinion of four interviewees, it is important for 

the end-user, the EV-driver, that every charge point roughly works the same (proposition 8). 

Remarkable is that again the same person, interviewee A, is completely against collaboration on this 

topic. According to him the EV-driver will figure out him or herself. Most interviewees named the 

colour LED that indicates the status of a charge point as an important example. At every charge point 

the colours should have the same meaning. Currently the market already made some agreements 

regarding this topic, but there are more suitable topics were uniformity can be created. In the near 

future the implementation of smart charging will even increase this number of opportunities.  

Proposition nine shows us that four out of six interviewees noticed that the right individuals are 

important for an efficient collaboration. Interviewee C, D and E stated that a potential collaboration 

member should be enthusiastic and motivated to work on a specific topic or idea. When they are not 

and still join, it could be with different interests. They only are there to defend their companies own 

interests or for networking. It is likely that the collaboration is not going to work out successful with 

that kind of individuals in it. Interviewee D and E had another important point of attention: make 

sure individuals with the right knowledge are joining. Prevent that people without sufficient 

technological knowledge are joining a technological development project. This different knowledge 

levels could generate discussions on different levels. Interviewee E mainly saw this problem 

occurring when technological specialist and more business focussed people both join a 

collaboration. Besides of the lack of technological knowledge, he said that the business minded 

group also has different interests. The business focussed persons are more thinking in terms of risks 

and the technological people more in terms of developing solutions. These two different mind-sets 

can clash and should be prevented, according to the interviewees.   
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According to interviewee A and C the collaboration should be limited to negotiation and making 

agreements only (proposition sixteen). The reason for this is that these forms of collaboration do not 

harm the interests of the charge point manufacturers and do not affect the competitive advantage 

possibilities. There is also a group of two interviewees (B and D) who are pro development within 

the NKL, because the advantages outweigh the disadvantages (proposition 17). Remarkable is that 

there is one interviewee (F) that chooses both sides. However he clearly stated that the NKL should 

not go beyond making agreements together in the beginning of the interview, later on he suggests 

that collaborative development still is a possibility, but on one condition. The collaboration should 

be executed by students, because direct collaboration with competitors is to ‘scary’.   

Proposition fourteen shows that three interviewee C, E and F thought that the vision of the NKL, 

shared by all its members of the market, is strong and has momentum. With the NKL it is not a single 

party or small group that set a direction as one out of many others. Instead a large number of parties 

from the market is united and shares a certain vision. Beside that it gives direction to the market, it 

is especially important for lobbying for a change in the government policy. Besides, this policy 

change can be very important according to the half of the interviewees (proposition eighteen). A 

certain needed change can only be reached when it is forced by certain regulations or subsidies.  An 

example mentioned during the interviews is the introduction of a special grid connection tariff for 

charging infrastructure.  

The NKL should focus on concrete and practical problems according to proposition nine. Together 

with different parties the NKL can work on a solution for these problems and so help the market. 

According to one interviewee, the NKL should avoid problems that do only exist in theory. These 

type of problems tend to grow and are often irrelevant or unusable in practice. Solving problems and 

developing the market by collaboration instead of collaborate, because we want to.  Besides the 

participants will lose motivation because the collaboration is not profitable and useful for them. 

Therefor it is also very important that the NKL comes with positive ‘results’ in a reasonable amount 

of time, so that the members are convinced that the NKL is worth their time (proposition 20).  

4.2.2. Charge Point Development Themes 

In this section for each charge point development theme is discussed, which form of collaboration is 

most suitable according to the interviewees. As explained in Chapter 3, each interviewee of the 

validation phase is requested to fill in a matrix. The empty matrix can be found in Appendix D. The 

interviewee indicates in the matrix which form of collaboration is most suitable for a certain CP 

development theme. All matrices are combined in one overview, which can be found in Figure 3. The 

individual matrices are shown in Appendix F. It should be noted that every successive form of 

collaboration is more intense than its predecessor. To illustrate this:  ‘Making sector agreements’ is a 

stronger or more intense form of collaboration than ‘designing together’. When interviewees 

indicated a particular form of collaboration, this implies that they also want to execute the 

preceding forms. Testing, on the most right of the matrix, is one exception on this ‘rule’. Testing can 

be seen as a separate form of collaboration, independently from the other forms. When 

interviewees indicated testing (indicated in Figure 3 with * symbol) as the most optimal form of 

collaboration, this does not imply they also want to execute the other forms of collaboration. 
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Figure 3 - CP development theme matrix containing interview results 

Enclosure – Design: During the interviews person A, C and D indicated that the NKL should not 

collaborate on the design of a CP enclosure. The interviewees argued that the design of the 

enclosure is an ultimate differentiator for a charge point manufacturer. This manufacturer should 

have maximum freedom in designing their enclosure. Interviewee E and F shared this thought, but 

the NKL could organize sector discussion on this topic. These discussions will enable the market to 

share some basic thoughts or opinions about CP design, which can be used by the manufacturers to 

improve their designs. Only interviewee B said that also the design itself could be done together, 

because of the great improvement potential. The reason why this requires a collaboration and 

cannot be done individually is not explained during the interview.  

Enclosure – Accessibility:  Again interviewee A and D did not see any need for a collaboration on this 

topic: the enclosure accessibility. Both did not think there is any relevance for the NKL. A third 

interviewee (B) also indicated none collaboration on this topic. He said that mainly the environment 

of a CP is responsible for the level of accessibility. Due to the uniqueness of every CP environment, it 

is useless to discuss this in the NKL. Nevertheless, there are also two interviewees that indicated that 

this topic is suitable for collaboration: sector agreements and designing together. Both, interviewee 

C and F, thought that early collaboration regarding this topic will be very beneficial for all 
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stakeholders, due to the large interdependency between stakeholders. Interviewee E did not have 

an opinion about this development theme.  

Enclosure – Security (access): To increase the comfort and ease of maintenance, the NKL can make 

sector agreements regarding this topic. At least, that is what interviewee D, E and again C told during 

their interviews.  Also interviewee F indicated the same collaboration form as he did for the previous 

topic. He said that collaborative design was a suitable form of collaboration for (access) security. 

According to these four interviewees the access to a charge point will be much easier when parties 

collaborate. Two interviewees, again person A and B, thought that no collaboration was needed on 

this topic. The reason is that it is up to the owner of a charge point to decide how to organize this. 

Communication vehicle with CP – Power plug: Four interviewees clearly stated that the plug is no 

subject for the NKL, because the plug is already standardized (at least for AC, ‘slow’ charging). A fifth 

interviewee (A) fully agrees upon this, but said that collaboration will be useful for the determination 

of the standard power plug for DC – fast charging, by making sector agreements. Person D thought 

the power plug should be a fully standardized and open source designed part. This design process 

should be done in a collaboration. He added that this collaboration does not have to take place 

within the NKL per se.  

Communication vehicle with CP – Communication protocol: Interviewee E and again B said that there 

is no need for the NKL to focus on this topic. They explained that the international automotive 

industry is leading on this topic. Interview F shares this opinion and said that the market has to 

follow the initiatives of the OEM car manufacturers. However, this interviewee added that the NKL 

could develop a conformance test. This test procedure could be used to check if a certain charge 

point works with every EV on the market. Interviewee A and C stated that the NKL should determine 

which solution the Dutch market want to use and so make sector agreements on this. Which of the 

several national and international initiatives is going to be the Dutch standard? Notable is that this is 

the third time (out of five) that interviewee C chose for this collaboration form. Also interviewee (D) 

was repetitive and said that the NKL could develop a design and freely share it with the rest of the 

market. However, on that no other party is already doing this.  

Communication back office with CP – Data connection: Regarding the data connection there is a 

clear split between the interviewees. The half, interviewee A, D and F, thought, it is not a good idea 

to work on this topic in collaboration. Interviewee A and D said that it is up to the individual CP 

operator or manufacturer to decide on this topic. Person F believed that this topic has no 

improvement potential or challenges anymore: “All issues regarding this topic are solved...”. Notable 

is that, in contrast to person A, interviewee D and F only choose for no collaboration ones before. 

The other three interviewees (B, C and E) thought that there still was sufficient improvement 

potential. An example one gave, is making an agreement about what to do in case a CP is 

malfunctioning. Another example is the creation of economies of scale, when the market is 

purchasing together. The choice of B is quite remarkable, because this interviewee chose for none 

collaboration the previous four development themes. 

Communication back office with CP – Communication protocol: Again the interviewees are split op in 

two groups. One group, consisting of interviewee A, E and F, said it is not a suitable subject for the 

NKL. The main reason is that this topic is already covered elsewhere (for example by the open charge 

alliance (OCPP)) or it is up to the buyer of the CP. Interviewee F initially does not see a role for the 
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NKL, but finally he said that it could be possibly interesting to organize idea sharing meetings about 

this topic. Interviewee B, C and D thought there certainly is a role for the NKL to fulfil here. However, 

the preferred type of collaboration differs strongly between those three interviewees. As one can 

see in Table 5, interviewee C again is in favour of making agreements (to ensure everyone is using 

OCPP). Person B thought collaborative development is suitable to improve privacy and security 

regarding this topic. The last interviewee (D) proposed to make a prototype of a new protocol 

together. Provided that there is no overlap with other organizations, to prevent two parties are 

doing the same in parallel.  

Communication back office with CP – Remote management: Although interviewee C chose nine out 

of twelve times for making sector agreements, this person indicated this development theme as 

unsuitable for the NKL. The fact that he was the only person doing so, makes this choice quite 

remarkable. Three other interviewees (A, B and D) thought that making agreements regarding this 

topic is very suitable to do within the NKL. Interviewee A and B said that this agreements should be 

focussed on determining (functional) requirements regarding remote monitoring and management. 

Person D said that the market has to agree on how other parties can use ‘your’ charge point, for 

example to update firmware or status requests. How another party uses your charge point can 

influence your operational processes. A firmware update, for example, can result in high data costs. 

There was also an interviewee (E) that suggested to produce together. This interviewee is currently 

working on universal and open source remote management software. He was willing to do the 

development of that software together within the NKL, because it would speed up the development 

process.  

Grid connection: The grid connection is the only CP development theme, where all interviewees 

agreed that there should be at least some form of collaboration. The half of the interviewees, person 

B, C and E, thought that making sector agreements was sufficient. The NKL can make agreements 

about the functional requirements of the grid connection and can share wishes and insights with 

stakeholders. Interviewee E also stated that this type of collaboration is sufficient, to prevent the 

NKL from interfering with the market and their possibility to differentiate their products. The other 

half of interviewees thought that the NKL members can also work on a design (D) and in two cases (A 

and F) also make a prototype. This way the input of the market is even stronger. Everyone can give 

feedback on the prototype, what can be used to make improvement iterations. Interviewee D also 

wanted to develop a test within the NKL, but does not elaborate on that. 

User interface – User identification: Two interviewees, A and B, said that user identification is not a 

topic for the NKL. They support this with several reasons: the current (RFID) solution complies; this 

topic is covered elsewhere (Eviolin) and the market itself will cover this topic. Interviewee F fully 

agrees with these two persons, but also wanted to organize sector discussions to share ideas. The 

NKL could do research after suitable alternatives for the current technology (RFID) and share or 

advise the NKL members. He emphasized that there are a lot of developments going on in this area. 

Once again interviewee C suggested that making agreements and set up guidelines is enough, also to 

prevent the NKL from interfering with the competitive advantage possibilities of the manufacturer. 

The last two interviewees, D and E, said they want to design together and freely share it with the 

rest of the market. Interviewee E especially suggested that this design process should be focussed on 

a new central card database. This database should also integrate other functions such as CP status, 
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location and payment records. Interviewee D added that testing is important, but again does not 

argue why.  

User interface – User actions: A group of two interviewees, again person A and B, thought that there 

should not be any involvement of the NKL, because this topic was something for the market itself. 

The other four interviewees were convinced that making agreements within the NKL, will be very 

beneficial for the EV-driver. The NKL should take care that every charge point works similarly and 

that, for example, the status colouring means the same for every CP. A few interviewees warn that 

the NKL should only focus on the basic elements and standardize these. This to make sure that 

manufacturer differentiation is still guaranteed. Interviewee F emphasizes that this topic will be 

more complicated in the near future, when smart charging is introduced. For example, how can one 

indicate that the charging process is temporary paused for peak shaving? After a better inspection at 

Figure 3, one will notice that interviewee D even want to continue until freely share the 

collaborative design. Although this interviewee indicated this form of collaboration in the matrix, the 

comments he gave in the interview (see Appendix F) do not support this. Therefor the form of 

collaboration in this analysis is limited to ‘making sector agreements’ only.  

Controller: Interviewee A is very clear about the controller: (again) no collaboration. This person 

argues that the manufacturers want to make their own decisions and standardization will limit the 

available options. Interviewee B and F are pro collaboration and proposed to design a new controller 

together. However, interviewee F is only willing to join this collaboration, when students execute 

this collaborative development project. Directly collaborate on this topic with competitors was to 

‘scary’, but students can take this aversion away. Interviewee B was currently involved in a 

collaborative controller development project with market stakeholders and had good experiences 

with it. The last three interviewees (C, D and E) also proposed a collaborative design. Interviewee C 

also wants to share this design freely and D and E also added collaborative prototyping to this. What 

these three interviewees all had in common, was the remark about the market willingness to 

collaborate on the controller. Although, the controller has proper opportunities to reduce costs, they 

all thought that the market would be less enthusiastic. Collaboration on this topic could harm the 

competitive advantage position of the manufacturers. The previous paragraph elaborated in more 

detail on this subject. Notable is that interviewee E agrees with this, but argued that there is in fact 

not much competitive advantage intrusion when one only does the basic design together and create 

enough possibilities to add extra functions (differentiate).  

Electrical installation – meter integration on controller: All interviewees had the same comment on 

this topic as they had on the controller. Besides they all filled in the matrix the same (with one small 

exception) as they did for the controller. However, interviewee E and F made some additional 

remarks. Both interviewees stated that government regulations are a very important factor. They 

currently hinder a new meter and so the integration of meter and controller. Another very important 

factor is the willingness of the grid operators, because they currently demand a certain type meter. 

Their requirements should change to make the integration possible. Interviewee F also said that the 

NKL has to keep track of the costs and return on investment of the development process. A new 

meter does involve high costs, mainly due to certification.  

Electrical installation – Others (fuses, grounding, relays, etc.): Four interviewees said that they see no 

use in working in collaboration on this topic. These parts are standard ‘off the shelve’ components 
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and there is no use for a collaboration here. Some of them also said that the choice for certain 

components is up to the manufacturer and that it is part of their product positioning in the market. 

Only interviewees B and again C thought that the NKL could make sector agreements about, for 

example, the (functional) requirements. Even these two interviewees think the role this topic plays 

in the NKL, will be very small.  

4.2.3. Discussion 

After the previous paragraphs elaborated on the interview propositions and the CP development 

theme matrix, this paragraph will give a discussion of these results. The important limitations, 

unclarities, particularities and inconsistencies of the validation phase will be explained. As discussed 

in the method section, for each interviewee a graph is developed to help with this discussion (Figure 

4 – 7). These graphs are directly based on the information of the charge point development theme 

matrix. They can give better insight in the general trend of a particular interviewee and can also be 

used for comparison.  The line in the graph is representing an individual interviewee.  

Relating the interview results with the co-opetition literature from Chapter 2, gives some interesting 

insights. First of all, almost all interviewees were positive towards collaboration and the NKL 

(proposition 3). Their arguments show that they recognize the advantages of co-opetition (Gnyawali 

and Park, 2009). Especially, the creation of economies of scale was mentioned frequently by the 

interviewees. The interviewees said that working together can save costs. Certain tasks or parts of 

the development process now only have to be done once, instead of multiple times for each 

organization separately.  The interviewees did not literally mention all disadvantages of co-opetition. 

However, indirectly the interviewer did recognize them in the interview answers. For example, the 

interviewees warned for the loss of IP. This can be identified as one of the three cons of co-

opetition: technological risk (Gnyawali and Park, 2009). Furthermore it becomes clear that the CP 

manufacturers are less enthusiastic or sometimes even show resistance towards co-opetition.  This 

is mainly because an important requirement for co-opetition is not met. Zineldin (1998) indicated 

five criteria for a successful co-opetition. This research shows that at least one of these criteria is not 

met. Currently the manufacturers have a lack of individual willingness, motivation and in particular 

they do not trust their competitor. Manufacturers call collaboration with competitors ‘scary’ and a 

competitor is still seen as a threat instead of an opportunity. Despite the resistance under 

manufacturers, co-opetition still has potential. Proposition 4 explains that the resistance disappears 

under particular circumstances. For example when collaborative development is executed by 

students instead of own personnel.  
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Figure 4 - Comparison of interviewee A, F and average 

Figure 4 shows one important difference between two interviewees. As already became clear during 

the discussion of the propositions in Paragraph 4.2.1, interviewee A very often indicated that 

collaboration was not needed. In most cases the interviewee argued that the freedom for the 

market should be maximized. For example most interviewees chose for a quite strong collaboration 

for the development of the controller. Interviewee A did completely the opposite and indicated that 

no form of collaboration was suitable. The company where interviewee A is working for is a charge 

point manufacturer. According to some statements made by interviewees in the exploration phase, 

but also in the validation phase, these kind of decisions are typically for charge point manufacturers. 

However, there is another interviewee representing a charge point manufacturer, which is much 

more willing to collaborate. Interviewee F indicated ten development themes were collaboration is 

possible and only four development themes where it is not. As to be expected, the commercial 

interests and differentiation possibilities played an important role in the decision making process. 

For multiple development themes there was only collaboration willingness under particular 

circumstances or conditions. An example is the earlier mentioned design process for a controller, 

executed by students. Although some differences in individual opinions can be expected, Figure 4  

shows that the opinions of these CP manufactures differed a lot. In multiple cases both interviewees 

chose the complete opposite collaboration forms. A higher number of interviews with CP 

manufacturers should be conducted to get a better insight and improve the generalizability of the 

results. Furthermore, for some firm types only one representative was interviewed. Possibly the 

same opposite opinions would have been discovered when more companies of the same type were 

interviewed. Therefore a higher number of interviewees is not only important for the CP 

manufacturers, but for every stakeholder type. 

Also when two parties are both open to collaborative development, this does not imply that they 

indicated the same forms of collaboration in the CP development theme matrix. Figure 5 shows the 

lines of interviewee D and E. For the majority of development themes both interviewees assigned 

collaboration to be suitable. Together with the ambiance during the interviews this indicates that 

interviewee D and E are both open to collaboration. However, the choice per development theme 

differs strongly. As Figure 5 shows, the lines of the interviews are completely different.   
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Figure 5 - Comparison of interviewee D, E and average 

 

 

Figure 6 - Comparison of interviewee C with average 

Also for interviewee C, working for ElaadNL, there is a very clear trend in the graph in Figure 6. For 

nine out of fourteen development themes, this interviewee indicated that making sector 

agreements was the most suitable collaboration form. For two themes he chose a stronger 

collaboration and for the other development themes no collaboration was suitable. One could say 

that this interviewee is pro collaboration, but on a low level. A possible explanation could be the role 

interviewee C plays within ElaadNL.  
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Figure 7 - Comparison of interviewee B with average 

Figure 7 shows the graph of interviewee B. When one compares the line of interviewee B with the 

average, one can see that in multiple cases (more or less six) interviewee B was less enthusiastic 

about collaboration than the other interviewees. Interesting is that for several development themes 

this interviewee is also more willing to collaborate than most interviewees. For example in case of 

the design of the enclosure and other electric components the majority of the interviewees thought 

no or very limited collaboration was possible. However, interviewee B indicated sector agreements 

or collaborative designing. Unfortunately the interviewer could not come up with a possible 

explanation for this. 

The first paragraph in this chapter explains that CP development themes that generate competitive 

advantage will probably be unsuitable for collaborative development. Interviewees also made 

similar kind of statements during the exploration phase. The exploration phase also showed that six 

out of seven interviewees (with a back ground in grid operation) thought that this competitive 

advantage aspect will be a reason for CP manufacturers not to join a collaborative development 

project for a controller. This is confirmed by three interviewees during the validation phase 

(proposition 11 of Table 5). This makes it even more remarkable, that only interviewee A (CP 

manufacturer) indicated in the CP collaboration theme matrix during validation phase that the 

controller is unsuitable for collaborative development. A possible explanation is that the matrix is 

filled in from a personal point of view and not taking into account the willingness of other parties.  

Another inconsistency can be found between proposition sixteen of Table 5 in Paragraph 4.2.1. and 

the CP development theme matrix. Interviewee A and C initially said in their interviews that the NKL 

should only make sector agreements. A look at the CP development theme matrix shows that 

interviewee A and C did indicate a stronger collaboration than ‘making sector agreements’.  

Furthermore a remark should be made about the way some interview statements or indicated forms 

of collaboration in the CP development theme matrix are explained or underpinned. In many cases 

the interviewees give enough explanation to get a better understanding of the answer. However, in 

several cases there is no clear explanation given. Examples are proposition seven and thirteen in 
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Table 5 of Paragraph 4.2.1. Also several times the CP development theme matrix lacked a proper 

explanation.  

Another limitation of this research is the way the interviewees interpreted the questions and/or CP 

development theme matrix. Because the answers are compared with each other, it is important that 

every interviewee has the same understanding of for example a term, question or CP development 

theme. In some cases the interviewer thought this was not completely the case. The interviewer 

tried to adjust this with extra explanation and/or correcting the interviewees during the interviews. 

This discrepancy in understanding can be explained by a difference in back ground and 

(technological) knowledge. Second, several factors limit the generalizability of the validation phase 

results. One of this factors is the selection of interviewees. As explained in the method section of 

this report, the aim of this phase was to interview a selection of persons that covered all potential 

NKL members. As also explained in the method section, this aim was not met and the current 

interviewee selection is incomplete. This means that not all potential NKL members were 

interviewed and so not all opinions and visions are captured. Another factor limiting the 

generalizability is the difference between the CP development theme matrices of individual 

interviewees. In several cases this difference was not that big and the indicated collaboration forms 

were clustered relatively close together. However, in many other cases the difference was much 

bigger and the collaboration forms were widely spread over the matrix. An (extreme) example is the 

communicational protocol between back office and charge point. The (six) interviewees indicated 

over five different forms of collaboration.  
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5. Conclusion 
The final chapter of the report contains the conclusion and recommendations. In this chapter the 

research questions, introduced in Chapter 1, are answered and the recommendations for ElaadNL 

and the NKL are formulated. 

5.1. Conclusion 
As introduced in Chapter 1 there is no profitable business case for public charge points, at least not 

yet. One important reason is the high price one has to pay for a public charge point. A solution is 

collaborative development as a way to create economies of scale resulting in cost reductions and a 

lower price. The NKL can serve as a neutral platform for collaborative development, but has to 

decide which charge point development themes are suitable for a collaborative approach. To be able 

to solve this dilemma, first the three sub questions (SQ) from Chapter 1 are answered.  

SQ1: Which charge point development themes can be distinguished? 

An important outcome of this research is the identification of fourteen separate charge point 

development themes. Figure 8 gives a visual overview of these development themes, which can be 

hardware components as well as software related topics. As first, it should be remarked that most 

interviewees thought the theme ‘meter integration with controller’ had limited value in addition to 

the theme ‘controller’ and so may be unnecessary to indicate separately. Second, the theme 

‘communication protocol’ (vehicle – CP) has potential to be divided in even ‘smaller’ sub-themes. 

Furthermore one should take into account that the relevance and importance for the NKL is not 

equally for all development themes. In the following a differentiation is made between themes 

which are less or more suitable for collaboration.  
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Figure 8 - CP subdivided in separate development themes 
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SQ2: When is collaborative development appropriate? 

Now that it is clear that fourteen CP development themes can be distinguished (SQ1), the second 

sub question gives insight in when a theme is suitable for a collaborative approach.  As already 

remarked, the suitability is not the same for each of the CP development themes. This research 

concludes that the suitability for collaborative development mostly is depending on two important 

factors.  

First, the level of competitive advantage a theme is creating for the CP manufacturer and/or its 

product is very important. During the first set of interviews with the grid operators (in the 

exploration phase) five out of seven interviewees told the interviewer that the more competitive 

advantage a theme creates, the less suitable it is for collaborative development. In the second set of 

interviews (in de validation phase) all six interviewees confirmed this. The interviewees argued that 

collaboration will kill the possibilities for competitive advantage and so take the product 

differentiation away. The second important factor is the benefit a collaboration can bring the 

stakeholders.  In line with expectations, when collaboration on a particular theme is more beneficial, 

the stakeholders will be more willing to do so.  Generally the CP development themes are suitable 

for collaboration when both factors are present. However, in some cases the presence of one factor 

is so strong, that the other is not required per se. This effect is occurring at for example the 

‘controller’. Although interviewees said this theme is crucial for competitive advantage of the CP 

(manufacturer), it is still indicated as suitable for collaboration due to the high benefits.  

SQ3: To what extent do the principles of co-opetition apply to the NKL? 

In Chapter 2 the co-opetition literature is explained. This literature gives insight in the pros and cons 

of a co-opetition (collaboration between competitors) and also elaborates on the requirements and 

conditions for a successful co-opetition. Almost all interviewees confirmed the benefits of co-

opetition and were positive towards a collaboration as the NKL is proposing. The creation of 

economies of scale was mentioned frequently by the interviewees and can be seen as the most 

important way to reduce the costs of CP development. Only the CP manufacturers, which are crucial 

stakeholders in collaborative development, are less positive about co-opetition. The explanation is 

that an important requirement for co-opetition is not met: the manufacturers do not trust their 

competitors and so have a lack of individual willingness and motivation (Zineldin, 1998). 

Manufacturers call collaboration with competitors ‘scary’ and a competitor is still seen as a thread 

instead of an opportunity. Despite the resistance under manufacturers, co-opetition still has 

potential. The outcome showed that the resistance disappears under particular circumstances. For 

example when collaborative development is executed by students instead of own personnel. Also 

the resistance is not the same for every CP development theme. Co-opetition is better applicable for 

themes that do not create much competitive advantage. Furthermore the resistance for co-opetition 

depends on the form of collaboration. A weaker and less intense form of collaboration, such as a 

‘sector discussion’, creates less resistance than a stronger form such as ‘designing together’.  

Co-opetition is sounding promising in theory, but it cannot be directly applied to the NKL. At least 

not in the current format and in every situation. Co-opetition needs to be adjusted and under 

particular conditions the co-opetition principles can be used by the NKL.  
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The above answered sub questions can now help in determining suitable CP development themes 

for the NKL and so answer the main research question:  

Which charge point development themes lent themselves for a collaborative approach? 

As already explained, the suitability for collaborative development in the NKL is not the same for 

every CP development theme. The characteristics of the development theme, the form of 

collaboration and the conditions under which the collaboration takes place determine if a particular 

CP development team is suitable for the proposed collaborative development. Taking this into 

account and using the CP development theme matrix leads to the following identification of suitable 

development themes: 

First of all the ‘grid connection’ is a very suitable topic for the NKL, because it does not create 

competitive advantage and the collaboration will be very beneficial. All six interviewees of the 

validation phase confirmed this, when filling in the CP development theme matrix. Even a strong 

forms of collaboration, such as collaborative design or even production, have potential.  

A second theme with potential for the NKL is the controller. Although it does create a significant 

amount of competitive advantage, the interviewees indicated that the benefit (creating a cheaper 

product) of collaboration on this theme is very high. An important note should be made about this 

CP development theme. Because of the high level of competitive advantage creation for CP 

manufacturers, the conditions of the collaboration are crucial to get the CP manufacturers 

enthusiastic and involved. Collaboration on this CP development theme is a little bit controversial. 

Depending on which CP manufacturer and if the right conditions are met, the NKL can design and 

maybe even build a prototype of ‘the controller’ in collaboration.  

A third suitable collaboration theme for the NKL is ‘remote management’. Four out of five 

interviewees thought collaboration was suitable. When the collaboration is limited to ‘making sector 

agreements’, the effect on competitive advantage is limited, but the benefits are high. This is also 

the case for the ‘user actions’ (user interface) and ‘access security’ (of the enclosure). For this 

themes the NKL can also ‘make sector agreements’.  

Furthermore also some less relevant CP development themes can be indicated. The ‘design’ of the 

CP enclosure is unsuitable for (strong) collaboration, due to the creation of competitive advantage. A 

‘sector discussion’ can be helpful to share ideas, but this is the absolute maximum. Also the ‘plug’, 

‘accessibility’ (of the enclosure) and ‘other electrical components’ are less relevant for the NKL, 

because it does not bring any benefits.  

The other six development themes have potential for collaborative development. The exact form of 

collaboration is to a large extend depending on which stakeholders are involved and so one form 

cannot be pointed out.  However, in most cases ‘Making sector agreements’ will be the most 

relevant form of collaboration for these themes. Moreover this form of collaboration is not very 

intense and so a ‘safe’ option.  
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5.2. Recommendations 
This paragraph elaborates on the recommendations for the NKL. In the following these 

recommendations are given and explained.  

Now that more insight is created into which CP development themes are suitable for a collaborative 

approach, the NKL has several different options to proceed. A first and important recommendation 

for the NKL is to try or validate a particular option, before it is executed on a larger scale. A suitable 

way to do so is the setup of one or more pilot projects. These pilots can validate the findings of this 

research and give more insight in which strategy is having the best result. It is also very plausible that 

these pilots come up with new findings and insights, that interviews in for example this research did 

not find. After the pilot(s) reveal the best strategies, they can be executed on more CP development 

themes. Moreover, it is also very plausible that some NKL members have to get used to particular 

forms of collaboration and so not every form of collaboration works out positive in the beginning. 

The pilot(s) can also be useful to overcome this period of habituation to collaboration and the NKL. 

As concluded in the previous paragraph, this research showed that there is a difference in suitability 

for the CP development themes. For some themes the NKL should only ‘make agreements’, but for 

others more intense forms of collaboration have potential. In the following for the grid connection 

and the controller is explained how the NKL should execute these pilots. These are chosen, because 

the benefit of collaboration is high for these themes. Besides, the willingness was unanimously high 

for the grid connection and for the controller under particular circumstances. Moreover for both 

themes is also advised how the NKL should recruit (pilot) project members. This recruitment can be 

fully open, which makes it possible for any stakeholder of the CP branch to join the collaboration. 

This option is a politically correct one, especially because the NKL will be partially funded by (semi) 

government. The disadvantage of this option is that also parties without the required motivation, 

interests and knowledge will join the collaboration, which could be a threat for the success of a 

collaboration project. An alternative is a project with a coalition of the willing, where the NKL 

decides who is joining and organizations can be refused by the NKL and where organizations have to 

prove their interest by making strong commitments, for example in terms of time, material and 

money. The chance on similar minded project members is much higher in the last case, but the 

refused organizations will protest.  

NKL is advised to do the first pilot with a CP development theme with the highest stakeholder 

willingness: the grid connection. The NKL should start with ‘making sector agreements’ which is a 

relatively weak form of collaboration. When this kind of collaboration is successful the NKL can 

proceed with a more intense form. The chances of success are assumed to be reasonably high for 

‘designing together’, because the design itself will be important content of the sector agreements. 

Furthermore initially the NKL does not have to control which organizations or individuals want the 

join the collaboration for this CP development theme. An important reason is the low level of 

competitive advantage and so the risk of obstructing the collaboration by collaboration members. 

However, it is advised to ‘design together’ only with the for this development theme relevant 

stakeholders. It is assumed this goes without saying, again due to the low level of competitive 

advantage creation. When it does not, the NKL should consider a closed collaboration.  

A second pilot can be done with ‘the controller’. Five out of six interviewees indicated that 

‘designing together’ or a more intense form of collaboration was suitable for the NKL. Therefore the 
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NKL should setup a pilot that tries to do so and start immediately with ‘designing’ together. The risk 

of organizations or individuals joining this collaboration with the wrong interests and/or knowledge 

is high. Therefore this collaboration should be closed, which implies that the NKL decides which 

organizations are joining. Although this may be the most optimal for the collaboration itself, there 

are some factors determining the success and feasibility of this lay-out. First of all, the refused 

organizations will not be happy with this kind of collaboration and will start protesting. It is doubtful 

if the NKL can just deny this protest and continue the project. Trust of the stakeholders in the NKL 

and ElaadNL and possible funding by the government play an important role. Secondly, the success 

of designing the controller in collaboration is also determined by how the lack of trust between 

competitors is tackled.  The NKL can just invite one organization per type of stakeholder, but then 

the benefits and power of the collaboration will vanish. The previous paragraphs showed that the 

lack of trust towards the competitor can be solved by the creation of smaller concrete projects, 

where personnel is fully assigned to the collaboration project. Beside of this, there are more ways to 

create an environment where the distrust towards a competitor is no barrier for collaboration. One 

interviewee also mentioned the execution of the collaboration project by students. When the NKL is 

unable to tackle the protests and create the right conditions, the chance of success of this form of 

collaboration on the controller is assumed to be low. In that case the form of collaboration should be 

less intense, such as ‘sector discussion’ or ‘making agreements’. Then the need for refusing certain 

parties to join the collaboration is less relevant. 

The mentioned pilots can learn the NKL about what options really work in practise. The NKL can use 

these insights for future collaboration projects and their strategy. There will also be a learning effect 

for the collaboration members and they will find out what the NKL can bring them.  
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7. Appendices 

Appendix A: Interview Checklist - Exploration Phase (Dutch) 
Introductie 

- Toestemming vragen opnemen interview! - 

Zoals je/u misschien wel weet, worden binnen de NKL/E-laad diverse partijen samengebracht om 

samen te werken aan de ontwikkeling van laad infrastructuur. Hoe deze samenwerking moet 

worden ingericht en wat er samen moet worden gedaan is onderwerp van mijn afstudeerproject.  

Zo is een laadpunt op te delen in verschillende gebieden, waarop die ontwikkeling binnen de NKL 

zich zou kunnen focussen. Op welk onderdeel of welke groep onderdelen moet de NKL zich richten. 

Bovendien is de vraag tot welke fase deze ontwikkeling moet beslaan. Kan deze ontwikkeling zich 

beperken tot bijvoorbeeld alleen het afspreken van standaarden, of zou het bijvoorbeeld ook het 

ontwerpen of maken van een bepaald onderdelen kunnen beslaan. Dus wat moet er samen gedaan 

worden en tot hoe ver moet men hier mee door gaan? 

What areas of public charge point development lend themselves to collaboration? 

From this research question come several partial questions: 

What areas of public charge point development can we distinguish? 

When is collaborative development appropriate? 

How does the open source condition influence collaborative development? 

Initial questions CP parts 

Op het volgende plaatje ziet u een matrix met daarin op de horizontale as de diverse onderdelen van 

een laadpaal en op de verticale as de diverse fases die de productontwikkeling van een laadpaal 

kent. Deze matrix is nog niet compleet en graag zou ik die waar mogelijk kunnen aanvullen met u. 

Zijn bepaalde onderdelen nog verder op te knippen in stukjes (printplaatje bijvoorbeeld).   

- We hebben nu grotendeels de fysieke onderdelen omschreven en aangewezen. Zijn er nog 

immateriele onderwerpen die zeker een zeer belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een 

laadpaal. Te denken valt aan het thema veiligheid, of zaken als OCCP.  

Algemene vragen samenwerking 

- In welke productfase  (intro, growth, mature, decline) zit een laadpaal volgens u? plaatje laten zien 

van volgende pagina! Kunt u dit toelichten?  
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- Bij een niet mature fase: Is het noodzakelijk voor de adoptie van elektrisch rijden dat het product 

groeit en in de mature fase komt? Kunt u dit toelichten? 

- Bij een niet mature fase: Is hier een bepaald onderdeel van een laadpaal verantwoordelijk voor? Als 

je alle onderdelen separaat bekijkt, zitten zij dan in dezelfde fase? 

- Zijn er specifieke onderdelen van een laadpaal die nog ruimte hebben voor verbeteringen? Zo ja, 

wat is het probleem met het huidige product? 

- Is het een kwestie van tijd, dus groeit het product vanzelf of is er actie noodzakelijk? En zo ja, welke 

actie is nodig? 

- Op welke manieren kan het product meer mature worden en de kosten naar beneden? 

- Tot welke fase moet men doorgaan met de onderdelen die je net noem? (standaarden, 

ontwikkeling, productie, etc?) 

- Tot waar denk je dat marktpartijen willen gaan in deze samenwerking (standaarden, ontwikkeling, 

productie)? 

- Wat is de rol van een organisatie als E-laad en/of de NKL in het laten groeien van zo’n product.  

- Welke van de bovengenoemde onderdelen, zouden volgens u geschikt kunnen zijn binnen de NKL 

en waarom wel / niet? 

- Wat is het resultaat van de samenwerking binnen de E-laad / NKL door dit samen te doen? (kosten, 

beter product, etc) 

- Zie je hordes of barrières die het succes van de NKL in de weg zouden kunnen staan? 

- Denk je dat elke partij te springen staat om mee te doen? 

- Omdat EZ mee betaalt, moeten de ontwikkelingen van de NKL openbaar/vrij toegankelijk zijn voor 

anderen, denk je niet dat dit een bezwaar van sommigen partijen kan zijn? 

- Als die een bezwaar kan zijn, hoe zou je daar mee om moeten gaan als NKL? 

- Wanneer partijen aandragen dat zij nog ROI moeten maken op een oude ontwikkeling en dus niet 

mee doen, hoe zou de NKL ze toch zo ver kunnen krijgen? 
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- In hoeverre is het voor E-laad/NKL relevant dat Tesla al zijn patenten heeft open gesteld / vrij 

gegeven? 

- Welke onderdelen zorgen voor de grootste kostendaling? 

- Welke onderdelen leveren de meeste weerstand op? 

- Zijn er andere mogelijkheden om tot kostenbesparingen te komen? 
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Appendix B: CP Development Theme Matrix - Exploration Phase (Dutch) 
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Appendix C: Interview Checklist - Validation Phase (Dutch) 
 

1. Introductie 

- Toestemming voor opname gesprek vragen. Wordt alléén door de interviewer gebruikt tbv 

uitwerking interview. Samenvatting wordt gemaakt en naar u toegestuurd ter 

bevestiging/goedkeuring. 

- Introduceren afstudeerproject: Als onderdeel van mijn studie Innovatie Management (Technische 

Bedrijfskunde) aan de TU in Eindhoven voer ik op dit moment mijn afstudeerproject uit bij Stichting 

E-laad in Duiven. Hierbij ben ik onderdeel van een groter studentenproject: SparkCity dat onder 

leiding staat van Auke Hoekstra. Mijn specifieke deel focust zich op het onderzoeken van de 

samenwerkingsmogelijkheden bij de ontwikkeling van publieke laadpalen. Het doel hiervan is het 

goedkoper maken van openbare laadpalen. Ik probeer er achter te komen welke onderdelen / 

ontwikkelingsgebieden van laadpunt (controller, communicatieprotocol, etc) zich wel of juist niet 

lenen voor een samenwerking.  Belangrijk is ook hoe deze samenwerking er dan uit moet zien, wat 

gaat men doen? Hiervoor spreek ik met diverse partijen uit de laadinfra branche, zoals 

netbeheerders, laadpaal beheerders, energiemaatschappijen en laadpaalfabrikanten. Ik heb reeds 

een tiental gesprekken gehad als onderdeel van een oriëntatie ronde. Gedurende een tweede ronde, 

probeer ik reeds gevonden zaken te bevestigen / ontkrachten. Dit gesprek is onderdeel van een deze 

tweede gesprekken ronde.    

Uiteindelijk zal in mijn onderzoek afsluiten met een advies naar het in oprichting zijnde Nationaal 

Kenniscentrum Laadinfrastructuur (NKL). Het NKL zal als platform dienen, waarbinnen een 

samenwerking met marktpartijen mogelijk is. Het grote verschil met bijvoorbeeld ElaadNL is dat de 

NKL ‘van iedereen’ zal zijn en niet gebonden aan één soort partij (zoals ElaadNL aan netbeheerders).  

- Voorstellen interviewee 

 

2. Oriënterende vragen aangaande de samenwerking in het algemeen: 

- Wat vind u van de NKL en het idee om samen met andere partijen (uit de markt en semi 

publieke sector) werken aan de ontwikkeling van laadinfra met als doel het goedkoper krijgen 

van de laadinfra? 

- Waarom bent u van mening dat samenwerking juist wel of juist niet goed kan zijn? 

- Bij een negatieve houding naar samenwerking: Los van uw bedrijfs en/of persoonlijke belang, 

denkt u dat zo’n samenwerking goed is voor de laadinfra markt in het algemeen? Zo waarom 

ja/nee? 

- Hoe denkt u dat de rest van de markt denkt over ontwikkelen van laadpunt onderdelen in een 

samenwerkingsverband. 

 

- Indien negatief tegenover samenwerking: Wij denken dat er zaken / onderdelen van een 

laadpunt zijn die meer en minder ‘gevoelig’ liggen bij fabrikanten. Dus dat zij bij bepaalde 

onderdelen wel bereid zijn om mee te werken. Denkt u dat ook? 
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- Nee: Aan de hand van literatuur hebben we bedacht dat onderdelen die niet zorgen voor een 

concurrentievoordeel (dus vrij basic onderdelen), wel geschikt zouden kunnen zijn voor een 

samenwerking? Wat is uw mening hierover?  

- Ja: Hoe zou de NKL het beste kunnen bepalen welke onderdelen dat zijn? 

 

-  Indien neutraal/positief tegenover samenwerking: Hoe zou de NKL volgens u het beste 

kunnen bepalen welke zaken samen het best of als eerste opgepakt moeten worden?  (Hierin 

kan men onderscheid maken tussen wat het meeste oplevert en wat het meest haalbaar / ‘minst  

eng’ is.) 

 

- Om te bepalen welke zaken / onderdelen het NKL als eerste of beste zouden moeten 

oppakken, hebben we aan de hand van de literatuur dat een dergelijke samenwerking zich het 

best kan richten op  zaken die niet voor concurrentievoordeel zorgen. Lijkt u dat een handige 

benadering? 

 

- (((Tot welke fase in de ontwikkeling moet men doorgaan met de samenwerking?))) 

 

 - De literatuur geeft ook een aantal voorwaarden voor zo’n samenwerking. Zo moet er een 

gezamenlijk doel zijn, de bereidheid en motivatie om mee te doen en moeten de 

bedrijfsculturen op elkaar afgestemd zijn. Wij denken zelf deze voorwaarden te creëren door 

werknemers van diverse bedrijven op één concreet en gezamenlijk project ‘aan het werk’ te 

zetten. Wat is uw mening hierover?  

 

 

3. Samenwerkingsgebieden ontwikkeling, Matrix invullen:  

Zoals verteld doe ik dus onderzoek naar welke onderdelen/deelgebieden van een laadpaal zich lenen 

om te ontwikkelen in een samenwerkingsverband. Daarvoor heb ik aan de hand van mijn eerdere 

gesprekken een matrix opgesteld met aan de ene kant de diverse samenwerkingsgebieden / 

onderdelen en op de andere as de verschillende soorten of stadia van samenwerken.  

Aan u de vraag of u in deze matrix kruisjes kunt zetten in hoeverre u bereid zou zijn om deze 

samenwerking aan te gaan binnen de NKL (samen met andere laadinfra fabrikanten, netbeheerders, 

laadinfra beheerders, etc).  Mocht een bepaald onderdeel bij u niet van toepassing zijn, dan kunt u 

dat aangeven met NVT. 

- Uitleggen matrix 

- Invullen matrix 

- Toevoegen fases/samenwerkingsvormen en/of samenwerkingsonderdelen 

 

4. Samenwerkingsgebieden Installatie & Operationele fase: 

Naast de samenwerking tijdens de ontwikkeling zelf, kan er ook nog worden samengewerkt bij de 

installatie en de operationele fase. 

- Denkt u dat er onderwerpen of thema’s zijn, waarbij marktpartijen zich kunnen vinden en elkaar 

versterken.  

- Waar denkt u dat men elkaar kan versterken? 
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- Bij positief over de samenwerking: Hoe ziet deze samenwerking eruit volgens u? Men zou zich 

namelijk alleen kunnen beperken tot harmonisatie (afspraken maken omtrent), maar ook 

daadwerkelijk bepaalde zaken samen kunnen uitvoeren (beheer zelf, service/storingen, etc). 

- Waarom wel / niet?  

- In geval van negatief antwoord: Denkt u niet dat de schaalvoordelen die dit met zich mee brengt, 

kan zorgen voor een kostenverlaging? 

- Los van samenwerken op dit vlak, zijn er nog wel andere verbeteringen te maken aan het hele 

installatie/beheer proces om de kosten omlaag te krijgen? 

 

5. Aanvullende / losse vragen: 

- Welke barrières ziet u voor een samenwerking tussen diverse partijen? 

- De netbeheerder, maar ook andere partijen hebben in een toenemende mate behoefte aan een 

verbetering van identificatie en beveiliging omtrent een laadpunt.  

- Is de verdere ontwikkeling van communicatie protocollen, zoals OCPP geen idee voor een 

samenwerking. 

- Zijn er andere punten, onderwerpen of acties waarop het NKL zich zou kunnen richten, met de 

kostenverlaging in het achterhoofd? 

- Zouden er onder bepaalde omstandigheden / met bepaalde voorwaarden wél samenwerking 

mogelijk zijn? 

- Wat zou u doen als uw concurrenten wel deelname aan zo’n samenwerking? 

- Zijn er specifieke onderdelen van een laadpaal die nog ruimte hebben voor verbeteringen? 
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Appendix D: CP Development Theme Matrix - Validation phase (Dutch) 
 

 Ontwikkelingsthema’s laadpunt 

Behuizing Communicatie voertuig – laadpunt Communicatie laadpunt – backoffice  

Design Bereikbaarheid 
(installatie 
gemak) 

Beveiliging 
(toegang) 

Stekker Communicatie protocol Data verbinding  Communicatie 
protocol 

Remote 
management / 
monitoring 

Sam
en

w
erkin

gsvo
rm

en
 

Geen 
 

        

Sector 
overleg 

        

Sector 
afspraken 

        

Samen 
ontwerpen 
 

        

Ontwerp vrij 
delen  

        

Prototype 
 

        

Productie 
 

        

Testen 
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 Ontwikkelingsthema’s laadpunt 

Netaansluiting Gebruikers interface Controller Elektrische installatie 

 Gebruikers 
identificatie 

Gebruikers 
handelingen 

 Meter, integratie op 
controller 

Overige (zekeringen, aardpin, 
relais, etc) 

Sam
en

w
erkin

gsvo
rm

en
 

Geen 
 

      

Sector 
overleg 

      

Sector 
afspraken 

      

Samen 
ontwerpen 
 

      

Ontwerp vrij 
delen 

      

Prototype 
 

      

Productie 
 

      

Testen 
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Appendix E: Interview Reports - Exploration Phase (Dutch) 
Interviewee A - Enexis BV 

Interview afgenomen op 03-07-2014, te Eindhoven – Zwarte Doos TU/e 

Spraak opgenomen 

 

Interviewer was niet alleen. Naast Koen Mennen waren Linda Zimathies en Auke Hoekstra bij het 

gesprek aanwezig. Linda stelde vragen in het eerste gedeelte van het gesprek en Koen alleen in het 

tweede gedeelte. Het eerste gedeelte was niet relevant voor dit onderzoek en is daarom ook niet 

opgenomen in onderstaand verslag. 

 

De interviewer heeft uitgelegd dat het om een master thesis onderzoek gaat dat dient als onderdeel 

van de studie Innovatie Management. Bij de thesis wordt na gegaan welk onderdeel men samen, als 

een aantal marktpartijen (bijvoorbeeld de NKL), zou kunnen ontwikkelen en tot in welke fase 

(standaarden afspreken, samen ontwerpen, etc.) van een ontwikkelingsproject dit zou moeten zijn 

(tot hoe ver moet men samenwerken).  

Uit een rondvraag naar wat mensen verstaan onder zo’n begrip als standaarden, komt naar voren 

dat iedereen daar een ander idee over heeft.1  

Een standaard is, volgende de geïnterviewde, een beschrijving van hoe je iets maakt2 en is vendor 

driven, omdat zij belang hebben bij standaardisatie. Vaak is standaardiseren lastig vanwege IP 

rechten3.  

Wat je nu eerst moet doen is interoperabiliteit gaan maken4. Niet door standaarden maken, maar ze 

juist gebruiken, keuzes maken in welke te gebruiken en ze toepassen. De standaard is hierbij nog 

steeds de basis, maar je dient alle keuzevrijheid voor bijvoorbeeld de producent (die voor jou iets 

maakt) er uit te halen. Ik wil die standaard en daarbinnen wil ik die en die opties en dat 

opgeschreven in een document is een profiel. Anders krijg je gewoon weg het verkeerde product 

aangeleverd, omdat de fabrikant voor jou de keuzes heeft gemaakt.5 

Diverse begrippen als standaard, interoperabiliteit, profiel, etc., worden door elkaar en foutief 

gebruikt6. Daarom heeft de werkgroep interoperabiliteit een gloccery opgesteld met daarin de 

diverse termen uitgelegd. Die verschillende interpretaties zou je inderdaad ook dialecten kunnen 

noemen, maar die elkaar vaak niet “verstaan”.  

Goede normen zijn belangrijk. Want over zaken als EMC zijn onvoldoende goede normen 

afgesproken. Daardoor kun je hem hooguit testen in de praktijk (werkt ie?) of volgens een norm 

maar dan wel op een ‘schoon net’, maar zaken als interferentie met andere apparaten op het net is 

dan onder de maat.6  

Alle apparaat (met stekker…) die wordt aangesloten op het net moet voldoen aan de low voltage 

directive. Voor elektrische auto’s geldt dit gek genoeg niet7 (waarschijnlijk onder druk van de ACEA). 

Netbeheerders zijn bezig om dit te veranderen, want dit brengt problemen met zich mee (wat nu al 

zichtbaar is). Bij kleine apparaten (met lagere vermogens) ondervinden we daar weinig hinder van 

(laptops, telefoonladers, etc.), maar bij auto’s gaat het om hoge wattages (3,6 tot 43 KW) en dus 

levert dat wel problemen op (net kwaliteit).  Bij gebrek aan beter worden dingen nu gewoon in de 

praktijk getest volgens het principe van: we sluiten hem aan en kijken of het werkt. Maar dit moet in 

de toekomst veel uitgebreider volgens gestructureerde normen/richtlijnen.  
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Fases van ontwikkeling: Wat wil ik (use case), standaarden selecteren, inhoud kiezen (opties en 

interpretaties),  

 

Je moet heel gestructureerd opschrijven wat je verwacht / wil. Een vaag detailniveau levert een vaag 

systeem op9, wat waarschijnlijk niet is wat jij hebben wil/moet. De usergroep zelf moet bepalen tot 

hoe ver ze met de ontwikkeling willen gaan (tot welke fase).10  

 

Het lijkt de geïnterviewde erg interessant om een universeel controller bordje te maken11, dat in elke 

laadpaal kan. Daar zijn ze al langere tijd mee bezig, maar de laadpaalfabrikanten zijn daar niet voor 

te porren, bijvoorbeeld door IP rechten12. Het is meer een kwestie van niet willen, dan van niet 

kunnen. De gebruiker (CPO bijvoorbeeld) speelt hier een belangrijke rol, die is machtig, want die 

koopt het wel of niet13. Het risico van samen met dit soort marktpartijen (onwillige) om de tafel is 

dat je halve oplossingen krijgt. Te grote belangenverschillen14. De geïnterviewde geeft aan dat je 

misschien beter kunt starten met alleen de gebruikers (CPO’s) en dat de laadpaalfabrikanten pas in 

een later stadium aansluiten. Het heeft erg veel moeite gekost om alle Europese landen dezelfde 

stekker te laten gebruiken. Laat staan wat dat voor de rest betekent. Bij het doorlopen van de matrix 

met laadpunt onderdelen wordt er gewezen op communicatie. Dat naast de hardware ook het 

(software) protocol belangrijk is. Nogmaals wordt benadrukt dat standaarden op zich niet heel veel 

zeggen, omdat je precies moet specificeren wat je (met die standaard) wil: het is de basis, maar niet 

genoeg15.  

 

Systeem beschrijving + requirements  selectie van standaarden  selectie van opties (binnen 

standaard)  selectie van interpretaties (binnen standaard/opties)  aanvullen met extra 

requirements indien niet gedekt door standaarden  Dan pas systeem bouwen16 

 

Voordat je gaat beginnen goed nagaan wat er in het bordje moet komen, zonder toekomstige 

functionaliteiten (zoals bijv. smart charging) te vergeten. Nu al rekening houden met 

functionaliteiten die je later bijvoorbeeld via een software update wil toevoegen17.  

 

Met de NKL in het achterhoofd denkt de geïnterviewde dat men bij zo’n samenwerking (waarbij 

laadpaal onderdelen ontwikkeld worden) eerst moet starten met alleen de gebruikers om een 

functionele beschrijving te maken. Dus nog geen ICT-ers, laadpaal fabrikanten, etc. daarbij betrokken 

hebben. Je betrekt ze er uiteindelijk wel bij om te kijken of bepaalde zaken wel/niet mogelijk zijn.18  

 

De vergelijking wordt gemaakt met het moederbord van een computer, waarbij ook een aantal 

zaken gestandaardiseerd zijn, zoals de manier waarop geheugen communiceert en geplaats wordt of 

de harde schrijf wordt aangesloten.  

De meeste nadruk wordt gelegd op het samen afspraken maken over standaarden, profielen en 

specificeren wat er moet komen.19 Ontwikkeling zelf zou ook kunnen, maar is ondergeschikt. “Als je 

samen de profielen maar afspreekt”. 

Doe hetzelfde bij de laadpalen als bij de moederborden van computers. Zorg dat van alle bordjes de 

bevestigingspunten op dezelfde plek zitten, dat de ruimte die die inneemt vastgesteld is en de 

manier waarop andere apparaten communiceren hetzelfde is. Dan maakt wat er feitelijk op het 

bordje zit niet uit en dat moet je aan de fabrikant van het bordje over laten. Dan weet je als 

gebruiker dat wanneer je voor bordje a, b of c kiest, dat het altijd werkt.20  
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Bij fabrikanten zit ook een onwil om samen zaken te ontwikkelen21. Je moet niet te eigenwijs zijn en 

teveel doordrammen22, maar zorgen dat een aantal basis ingrediënten daarvoor zodanig universeel 

maakt, zodat het voor de consument/gebruiker niet meer uitmaakt. Zelfde montage punten, zelfde 

ruimte, zelfde grootte, zelfde vermogen van de voeding, zelfde spanning van de voeding, al dat soort 

dingen. Een basis, minimale hoeveelheid aansluitmogelijkheden voor sensoren etc. Interfaces 

moeten strak gespecificeerd zijn en als het kan op dezelfde plek zitten. Of de interne 

aansluitstekkers standaard maken (USB bijv.). Minimaal zoveel geheugen, minimaal… etc.  

Houdt het hier op pure functionaliteit23!  

 

Het veranderen van zaken bij de CPO’s en Netbeheerders zou een samenwerkingsgebied kunnen 

zijn.24 Zaken zoals de een-arbeidsgang, onderhoud, metering met data transport en ander backoffice 

systeem. Een deel van de taken van de netbeheerder gaan naar de CPO. Het totaal wordt hierdoor 

goedkoper.  

 

De stekker staat buiten discussie, want die staat in de Europese ‘wet’25.  

De identificatie, hierover moeten nog afspraken gemaakt worden26. De CPO heeft daarin een 

belangrijke ‘eisende’ rol.  

De installatie verantwoordelijke van de netbeheerder hebben soms tegenstrijdige ideeën over 

bepaalde zaken. Deze zijn vaak meer gebaseerd op emotie, dan op ratio27. Een voorbeeld is de 

aardpin, waarvan de één zegt dat hij er per se moet zijn en de ander niet (de geïnterviewde). Is 

alleen maar kostenverhogend, want een galvanische verbinding met de trafo (verbinding met nul 

leiding naar trafo) zorgt voor een eerdere afschakeling van de zekering in de trafo en is dus veiliger, 

dan een aardpin alleen.  
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Interviewee B – E-laad 

Interview afgenomen op 24-6-2014, te Duiven – E-laad 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. Het NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Na het voorleggen van de matrix waarin de fases van samenwerking staan afgezet tegen de 

diverse onderdelen van een laadpaal, stuurt de geïnterviewde een Ishikawa diagram door, 

waarin de diverse onderdelen (volgens E-laad) in staan weergegeven.  

 Samenwerkingsgebieden: 

o Behuizing: NIET, vanwege het onderscheidende vermogen.1 

o Stekker: De fysieke vorm van de stekker is prima zo2 (= de standaard in EU). Waar 

nog wat te verbeteren valt is het achterliggende communicatie protocol (mode 3 / 

61851)3. We zitten op 98% wat dit betreft, maar er zijn nog teveel dialecten, 

waardoor diverse auto’s anders reageren dan dat ze zouden moeten doen4. De NKL 

zou dit in ieder geval actief moeten volgen of zelfs (meewerken aan) de fijn 

afstemming van dit communicatie protocol. Mogelijk zou binnen de NKL ook een 

soort van toetsing of test kunnen worden ontwikkelt/bedacht om te controleren of 

een bepaalde laadpaal voldoet aan wat je hebt afgesproken met elkaar.6 De 

ontwikkeling van het protocol zelf moet bij de IEC zelf blijven liggen (laadfabrikanten 

nemen hier aan deel).5  

o De netaansluiting: De netaansluiting voor laadpalen is pas al heel erg vereenvoudigd, 

dat is een goede ontwikkeling, maar hij kan nog verder vereenvoudigd worden en er 

moeten nog een paar goede formele afspraken worden gemaakt7. Met name 

afspraken over hoe we met meetdata omgaan van de centrale meter (de extra 

netbeheerders meter is namelijk geschrapt).8 Ipv nu per individueel geval hierover af 

te spreken, moet er gewoon één afspraak komen die elke keer toegepast wordt. Dit 

kan uiteindelijk binnen het NKL, maar eerst met de netbeheerders op één lijn 

komen. E-laad moet eerst dit proces faciliteren en daarna zou de verdere 

vereenvoudiging ondergebracht kunnen worden bij het NKL.  

o Meter integratie op printplaat: We zijn nog niet zover dat de meter op de printplaat 

geïntegreerd kan worden. Netbeheerders hebben nog behoefte aan ijkbaarheid, 

controleerbaarheid, enz. en zien dit dus nog niet zitten. Daarnaast verhindert de 

huidige wet en regelgeving dit ook9. Dit is wel te veranderen, maar zal erg moeizaam 

en niet soepel gaan en het zal veel tijd kosten. Formele wet- en regelgeving 

veranderen is per definitie geen snel proces. Er is binnen NL bij EZ/ ACM ook geen 

beweging (enthousiasme) om wetgeving aan te passen, voor dat een en ander zich 
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in praktijk bewezen heeft. (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Portugal 

waarop (op deelgebieden) al wel specifieke EV wet- regelgeving bestaat)Dit komt 

door betrokkenheid van meerdere stakeholders, met verschillende prioriteiten 

(vinden zij het wel belangrijk genoeg) en met verschillende meningen. Daarnaast 

deelt ook niet iedereen binnen één partij dezelfde mening. Het groeipotentieel 

speelt hier ook een rol. Als het straks lijkt dat het om grote aantallen zal gaan, dan 

gaat het wellicht makkelijker.  

o Printplaat / controller: Kan ook onderdeel zijn van de NKL10 tot en met het 

referentiemodel: het open bordje12. De huidige bordjes zijn qua functionaliteit goed, 

maar zijn nog een van de grootste kostencomponenten11. In feite doen die dingen 

voor 80 / 90% hetzelfde. Gooi dat nou op één hoop. Als laadpaalbouwer kan je 

zeggen dat daar je value add in zit, begrijpelijk13, maar als zij het niet doen, gaat Azië 

het doen.14 Betrouwbaarheid is, na kinderziektes in de eerste palen, nu oké. 

Voordeel van hetzelfde bordje is dat servicing ook goedkoper wordt.  

 Het NKL werkt nu primair voor de Charge Point Operator en is nu gericht om voor hen de 

(business) case te maken/verbeteren. De NKL is dus eigenlijk niet primair gericht op de 

eindgebruiker (de EV rijder). Dit zijn niet per se dezelfde belangen.15 De CPO wil er natuurlijk 

ook geld aan verdienen. Natuurlijk wint de eindgebruiker ook bij het samen zaken doen 

(inkopen), maar de CPO is ook op zoek naar zijn onderscheidende vermogen/waarde en dat 

proberen ze ook een beetje af te schermen. Hierdoor is die paal toch weer net iets duurder, 

dan voor die consument nodig is. Voor de markt is het beter als alles zo open mogelijk is, 

maar om marktpartijen zo ver te krijgen, gaat dus wel lastig worden volgens mij. 

 Sommige laadpaalfabrikanten maken wel al gebruik van open source achtige bordjes, zoals 

de raspberry pie16, maar de kosten worden alsnog opgedreven doordat deze aangepast, 

ingericht, etc. moet worden.  

 Nogmaals, Arjan denkt dat de marktpartijen niet verder zouden willen gaan dan het maken 

van afspraken (over onder andere welke standaarden, sector brede afspraken, etc.)17 En 

eventueel een referentieontwerp18, maar verder zeker niet. 

 Het gaat niet alleen om die eenmalige aanschaf. Palen worden goedkoper, dus de CPO kan 

ze goedkoper aanschaffen, maar dit betekend niet dat het laden zelf (voor de eindgebruiker) 

ook echt goedkoper wordt19. Het zou kunnen, maar dat hebben zij, de CPO’s, in de hand, 

want zij bepalen de prijs voor het laden. (De serviceprovider zet zijn kosten daar nog weer 

bovenop, wat de BtC prijs wordt.) 

 Goedkopere laadpaal heeft waarschijnlijk wel nut / invloed op de prijs die de eindgebruiker 

betaalt, maar het kostenvoordeel hoeft niet per se (in de volle omvang) bij de eindgebruiker 

terecht te komen …20 Laden kan duur blijven wat zowel voor een zakelijke (laadpas van het 

werk) als de particuliere rijder een ‘probleem’ zijn.  

 De huidige informatie over laadpalen die alleen nog maar b2b wordt gedeeld, zou je ook met 

de eindgebruikers kunnen delen (waar staat een paal, waarom deze stekker, etc.)21. Om zo 

de eindgebruiker wijzer te maken, echter is dit een taak voor een marktpartij en niet voor de 

NKL bijv.  

 Gebruikers onderzoeken (kwalitatief en kwantitatief) zouden er wel voor kunnen zorgen dat 

de eindgebruiker indirect betrokken wordt bij laadpaal ontwikkeling22. Erachter komen wat 

zij belangrijk vinden d.m.v. enquêtes bijv.  
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 Arjan benadrukt het feit dat er in de processen (van netbeheerders en e-laad) vast nog wel 

efficiency verbeteringsmogelijkheden zijn die de kosten verlagen. Maar laadpalen plaatsen 

EN het in de lucht houden ervan is gewoon duur.23 Ook al maak je de palen iets goedkoper, 

dan is de business case nog steeds niet snel rond te krijgen o.a. vanwege die beheerkosten.24  

 Hij benadrukt ook nogmaals dat publieke laadpalen wel degelijk zeer belangrijk zijn, omdat 

het overgrote deel van de Nederlandse EV rijders geen eigen oprit25 heeft en dus afhankelijk 

is van publieke laadpalen. Ook al zijn nu de meeste EV-rijders lease-rijders met relatief hoog 

salaris en van daaruit ook vaker in het bezit van eigen parkeergelegenheid. Als we willen (en 

dat willen we) dat EV verschuift van ‘de happy-few’ naar ‘gemeengoed’ moeten we wel iets 

in het publieke domein. 

 Alleen het goedkoper maken van laadpalen is niet de oplossing voor een rendabele business 

case. Er is meer nodig,26 zoals een vorm van laadsturing (smart charging) d.m.v. een variabel 

stroomtarief afhankelijk van het aanbod van elektriciteit.27 Dit is één van de weinige, zo niet 

de enige oplossing, alleen zijn we er nog niet helemaal klaar voor.  

 Ook het mogelijk maken van het reserveren van een laadpaal (beschikbaar maken van 

laadpunt voor specifieke klant)28, advertising/reclame29, etc. etc. kunnen oplossingen zijn om 

de business case te verbeteren, al hoewel relatief beperkt. 

 De (publieke) laadpaal zit nog in de introductie fase of begin groei fase van de 

productcyclus.30 

 We moeten naar een grotere schaal. Netbeheerders moeten er alles aan doen om qua specs 

voor publiek en privaat terrein hetzelfde te krijgen. Eén en dezelfde paal met bijbehorende 

services voor publiek en privaat (werk en thuis). Die markt is namelijk groter en als je ze bij 

elkaar optelt is er nog meer schaalvoordeel31.  

 Stekker zit bijna op maturity (einde growth)34 

 PCB en RFID zitten nog in introductie fase.32 

 Pasjes en readers zijn Nederlandse afspraak en de huidige implementatie is niet toekomst 

proof. Het wordt dus kijken naar andere identificatiemethodieken33 of de huidige passen 

moeten verbeterd worden. Daarvan is de security namelijk onvoldoende. 

 Deze RFID / identificatie zou ook onderdeel van NKL kunnen zijn, waarbij men zich kan 

richten op de fases tot en met referentie ontwerp.35  

 Hordes/barrières voor bijv. NKL: 

o NKL is er om de business case mogelijkheden voor de CPO / palenbouwer beter te 

maken. NKL heeft niet de consument als uitgangspunt is mijn beeld. 

o Wij als e-laad en netbeheerders gaan dingen bedenken die goed zijn voor de 

CONSUMENT, maar waar een palenbouwer niet op zit te wachten38. Door alle 

engineering uren die palenbouwers nu in hun bordjes hebben gestopt, kost zo’n 

ding bijv. 700 euro (Alfen). Daar kun je door samen iets nieuws te maken heel veel 

op winnen37, wat goed is voor de consument, maar waar de palenbouwers het niet 

mee eens zijn.39 Zij gaan hun eigen werk niet delen, omdat ze daarmee hun eigen 

glazen ingooien.36 

o Nog een barrière is het feit dat alle kleine dingen wel helpen om de business case te 

verbeteren, maar dat het de totale business case niet (volledig) oplost.40  

o Er moet een betere segmentatiekomen van hoe en wanneer een laadpaal wordt 

gebruikt. Ontwikkeling van laadprofielen. Twee publieke laadpalen worden nu als 
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dezelfde soort paal gezien, terwijl ze compleet anders gebruikt worden42. Vergelijk 

een publieke laadpaal in een woonwijk met een publieke laadpaal die bij een 

winkelcentrum staat. Als je die segmentatie niet goed maakt, vergelijk je eigenlijk 

appels met peren. Die twee hierboven genoemde laadpalen hebben heel 

verschillende gebruikers patronen, maar ook eisen. Anders krijg je tegenstellingen. 

Gemeentes (z.s.m. laden bij winkelcentra)  netbeheerders (altijd laadsturing) 

 Het openen van de patenten van Tesla omtrent de auto en de bijbehorende Tesla lader is 

mooi, versneld EV ontwikkeling42. Iedereen kan dan de laad / stekker techniek van Tesla 

gebruiken. Wel krijg je er dan nog een standaard bij. En eigenlijk zou je die niet teveel willen 

hebben, is weer bedreiging voor harmonisatie (= allemaal dezelfde standaard gebruiken)43  

 Waarom zouden bedrijven wel mee moeten doen: 

o Dreiging uit Azië. Ver weg, maar zij zullen het uiteindelijk ook doen.44 

o Alles gezamenlijk doen, waar zit de grens, dus je moet je misschien maar neerleggen 

bij het feit dat niet alle (markt) partijen zo ver willen gaan als dat jij wilt als 

netbeheerder. Tevreden zijn met 70% i.p.v. helemaal niks.45 Zeker het eerste jaar 

niet te grote stappen WILLEN zetten.  
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Interviewee C – Stedin 

Interview afgenomen op 21-7-2014, te Rijsenburg. 

Interview vond plaats in horecagelegenheid, Interview opgenomen (spraak) 

Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde statements gedaan door de geïnterviewde op 

persoonlijke titel. 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De geïnterviewde begint met het uitleggen van zijn achtergrond en functie. De 

geïnterviewde is van huis uit jurist en kan dus (naar eigen zeggen) op een andere manier 

tegen bepaalde zaken aankijken. Verantwoordelijk geweest binnen Stedin voor een 

proeftuin op het gebied van elektrisch vervoer. Waaronder een vloot van 75 elektrisch 

auto’s, waarbij Stedin zich onderscheidde op het gebied van schaalgrootte (2009 was 75 een 

hoog aantal), écht laadsturen / prioriteren en het verfijnde (10 Hertz) bemeten van de 

voertuigen.  

 Een vergelijking wordt gemaakt met de Trabant uit Oost-Duitsland. Het idee van een auto in 

Oost-Duitsland was de Trabant en alleen de Trabant. In West Duitsland daarentegen, werd 

er (functioneel) voorschrijvend gewerkt, zoals bijvoorbeeld: Er moet een oranje zichtbaar 

lampje zijn aan de rechter kant van de auto. Waar dat lampje zat (zijscherm, spiegel, etc.), 

maakt niet uit5. Als het maar zichtbaar is en de gevraagde functie volbrengt. Netbeheerders 

in Nederland zijn één van de weinige bedrijfstakken, waar nog sprake is van monopolie, 

zoals in Oost Duitsland in het bovenstaande voorbeeld. Dat is ook goed, om de 

bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen (en 

economische motieven niet een gevaar kunnen opleveren), maar innovatie staat dan niet 

voorop1.  

 Harmonisatie is belangrijk!2 

 Eerst harmonisatie, dan pas standaardisatie3. De geïnterviewde doelt met harmonisatie op 

het maken van gezamenlijke afspraken (bijv. tussen Enexis, Stedin en Alliander) over 

bepaalde functionele eisen. Zoals bij het Trabant voorbeeld: remweg maximaal x aantal 

meter, oranje lampje aan beide zijkanten van de auto tbv richtingaanwijzer (waar die dan 

precies zit, maakt niet uit). Standaardisatie is volgens de geïnterviewde: “de 

richtingaanwijzer zit in de bumper”.4  

 Netbeheerders zijn vrij eigenwijs, eenieder denkt de beste oplossing / gelijk te hebben.6 

Daardoor zien netten er door heel Nederland ook anders uit, omdat iemand anders (andere 

netbeheerder) bepaald heeft hoe dat eruit zou moeten zijn. Tegenwoordig is er meer sprake 
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van harmonisatie, maar doordat een net soms wel 100 jaar blijft liggen, zie je dat effect 

(eenieder doet het op zijn eigen manier) soms nu nog heel duidelijk terug.  

 Dus als je nu in één keer naar een bepaalde standaard gaat (die door de wetgever zelfs 

onderstreept wordt door het ook in de wetgeving vast te leggen), dan kan dat hele grote 

impact hebben op jouw eigen net als je als netbeheerder. In principe is het standaardiseren 

zonder ‘voorloop’ periode vaak niet mogelijk of ideaal. Zo kun je bijvoorbeeld (als je als 

netbeheerder zit te slapen) overeenkomen dat je net standaard aarde moet hebben vanaf 1 

januari. Blijkt dan achteraf dat jouw net dat nu nog niet heeft, kun je alle straten open 

graven om dat alsnog aan te leggen. Harmonisatie zou kunnen zorgen voor een 

overgangsperiode naar een standaard toe7. Eerst alles op een gelijk level brengen, dan pas 

écht de standaard noemen. 

 Naast investering in de paal zelf, is er natuurlijk ook een het aansluiten van de laadpaal8. 

 De geïnterviewde houdt zich ook actief bezig met het installeren in één-arbeids-gang.  

 Er is in veel gevallen één vaste partij/aannemer, die het onderhoud uitvoert voor de 

netbeheerders. Echter zijn de (aannemers van de) netbeheerders ongeveer 150% duurder 

dan de markt, qua de installatie zelf.9 

 Dit betekend dat een paal die normaal ongeveer 5000,- EUR kost, ongeveer 1000 euro 

goedkoper zal zijn als ik vrij zou aanbesteden, dus een marktpartij dit zou laten doen. 

(prijzen om en nabij / schatting). 

 Dit prijsverschil kwam erg duidelijk naar voren bij gemeentes, die aanbestedingen doen voor 

bepaalde zaken uit de openbare ruimte, zoals stoplichten, lantaarnpalen etc. Zij zagen 

prijzen dalen, toen een vrije aanbesteding mogelijk was.  

 De netbeheerder gebruikt altijd de huisaannemer.10 Achterliggende gedachten is: Niemand 

kan dat zo goed als ons (/ onze aannemer). De werkelijkheid is een hoge prijs en lage 

kwaliteit (veiligheid (wel goed!), klantvriendelijkheid (onvoldoende) en opleversnelheid 

(traag)).11 

 Nu worden verschillende zaken door verschillende aannemers gedaan. Maar, de 

bovengrondse aannemer (van de laadpaal zelf) kan straks bij ons (Stedin) prima de laadpaal 

zelf op het net aansluiten. Dat is makkelijker, goedkoper en waarschijnlijk dus ook met een 

hogere kwaliteit.12 

 Bij Enexis neemt de huisaannemer bij de een-arbeidsgang ook het bovengrondse deel op 

zich. Echter zit de kracht juist daar, waar de markt taken overneemt van de netbeheerder.13 

De concurrentie zorgt ervoor dat prijzen naar beneden gaan en kwaliteit omhoog. 

 Een bepaalde voorschrijving van veiligheid zou beter in de volgende vorm kunnen zijn: Zorg 

dat hij voldoende geaard is. Dit in plaats van: sla een aardpin van 7 meter.14 Dit omdat in het 

ene geval 50CM al voldoende is en alleen in uitzonderlijke gevallen 7 meter nodig is. (als 

voorbeeld!) Voorschrijven dat het per se 7 meter moet zijn, zal in veel gevallen, ONNODIG, 

kostenverhogend zijn. 

 Er zijn zoveel verschillende versies van de stekker, dat men niet van ‘een standaard’ kan 

spreken15: Schuko, Mennekes, snelladen ac, snelladen dc, internationale varianten, etc. 

 Hoe komt het nu dat er zo veel verschillende soorten zijn. Volgens de geïnterviewde zou dat 

kunnen komen door de angst voor vreemde stromen. Nieuw product, als de dood ook voor 

slechte publiciteit. De auto is een redelijk gesloten omgeving, totdat je hem inplugt om te 
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laden. Fabrikanten zijn als de dood voor vreemde stromen in, met name, hun accu en 

mogelijk can-bus16.  

 Ook een stukje internationale strijd, concurrenten pesten in het andere continent17. 

 Het is soms wel nodig om bepaalde normen of eisen te stellen als het gaat om de 

veiligheid18. Een auto als Landwind wil je in Europa liever niet op de markt. Dus om zoiets te 

mijden, is het goed om bepaalde eisen te stellen aan een product. Maar laat de rest redelijk 

open en vrij voor de fabrikant. 

 Als je, om wat voor reden dan ook, afspreekt dat een laadpaal 10 jaar mee moet gaan. Dan 

komt de innovatie pas over 9.5 jaar op gang, omdat ze dan natuurlijk pas weer vervangen 

worden.19 “Alles wat je hier nu hebt, opruimen en je vervangt ze [de laadpalen] gewoon, 

desnoods is het onrendabel”. Dit om voor maximale innovatie te zorgen. 

 Vergelijking wordt gemaakt met Kermit van KPN, waarbij men in een gebied van 30 meter 

rondom een zendmast kon bellen. Deze masten zijn allemaal vervangen voor het mobiele 

netwerk zoals we dat nu kennen (2G, 3G, 4G…). 

 Het is belangrijk om open te staan voor verzoeken en nieuwe ideeën vanuit de markt20. Een 

voorbeeld dat wordt gegeven is het verzoek van Vodafone om mee te denken hoe zij hun 

small cells van stroom gaan voorzien. De netbeheerder kan weigeren hier aan mee te 

werken, maar uiteindelijk zullen ze toch moeten en zal het minder efficiënt en goed gaan 

dan wanneer je van begin af aan probeert mee te denken21. Volgens de geïnterviewde 

vraagt dit om een cultuur verandering, maar is dit wel de juiste weg. Aanpassingsvermogen 

(Darwin) is belangrijkste! 

 Wanneer je beseft dat er iets gaat veranderen, dan wil je dat aanpassingsvermogen zo 

maximaal mogelijk hebben. Extra tijd helpt hierbij en die creëer je door juist naar voren te 

stappen en het gesprek aan te gaan, i.p.v. af te wachten met dit gesprek22. Met je acties 

wacht je juist wel. Eerst de markt aftasten en goed gevoel krijgen voor hoe de markt 

beweegt. Ondertussen kun je intern aan de slag gaan, voordat je echt gaat handelen.  

 Het voorbeeld van Vodafone met hun small cells. Andre marktpartijen zullen later ook 

dezelfde verzoeken doen echter mogelijk met iets andere specificaties. Als je direct handelt, 

zonder dat je weet wat hun voorwaarden of verzoek inhoudt, ben je straks misschien 

genoodzaakt dubbel werk te doen (small cells op 3 (partij 1) meter of op 4 (partij 2) meter 

boven de grond). Direct handelen, zorgt ervoor dat je je flexibiliteit verliest. 

 Harmonisatie zorgt voor flexibiliteit23.  

 Het vastleggen van bepaalde veiligheidseisen (wat is nu echt heel belangrijk voor de 

netbeheerder) is wel belangrijk om de kwaliteit van het net op orde te houden24. Leg daarbij 

alleen vast wat voor de netbeheerder belangrijk is. Zaken als levensduur is meer van belang 

voor de gemeente en dus moet je daar als netbeheerder niet ‘aan komen’25.  

 Samen werken aan de ontwikkeling van laadpalen: 

 Samen in de zin van de netbeheerders, nee, doet denken aan de DDR26 

 Samen in de zin van netbeheerder met toeleverancier, klanten, 

marktpartijen, prima27 

 Netbeheerder naar marktpartij geen maten specificeren, maar functionele eisen!28 

 Soms niet alleen beperken tot theorie (bijvoorbeeld een tekening), maar ook zaken uit de 

praktijk zijn belangrijk29. Voorbeeld wordt gegeven, waarbij een tekening van een laadpaal 

verkeerd werd geïnterpreteerd door de monteurs van Stedin, waardoor ze niet tevreden 



61 
 

waren over de bereikbaarheid van componenten. Toen ze de laadpaal fysiek zagen, 

veranderden zij van mening, omdat ze toen pas echt zagen hoe de bereikbaarheid geregeld 

was. 

 De geïnterviewde geeft aan dat het 5 krachtenmodel van Porter in principe de basis kan zijn 

voor wat nu ‘samen’ is bij het ‘samen’ zaken ontwikkelen30. Doordat je op een juiste manier 

je toeleveranciers prikkelt (door functioneel eisen voor te schrijven), gaan zij innoveren om 

daar oplossingen voor te bedenken.  

 De geïnterviewde denkt ook dat er off-grid solutions gaan komen. Niet in de nabije jaren, 

maar over tien tot 15 jaar wel. Dit heeft effecten voor het financieringsmodel van de 

netbeheerders.31 

 Door innovatie moet de meter goedkoper worden en daarnaast krijg je inkoopvoordeel als 

het aantal elektrische auto’s + laadpalen toeneemt.32 Groter aantal meters, zorgt voor een 

korting bij inkoop. 

 Slimme meter die nu gebruikt worden voor laadpalen geven te weinig datapunten om goed 

te kunnen laadsturen en prioriteren.33 Deze moeten sneller: hogere meetfrequentie. 

Definieer ook wat snel is: 1 x per seconde (bijvoorbeeld). Hiervoor wil je overleg met 

energieleveranciers, meetbedrijven, etc. om zo wensen en mogelijkheden op elkaar af te 

stemmen. 

 Zijn er overigens wel echt drie elektra meters nodig? Bij uitgebreide laadsturing wel. Meer, 

snellere en goedkopere meters. 

 ‘Samen’ (ontwikkelen) zijn volgens de geïnterviewde de vier krachten/partijen uit het 

krachtenmodel van Porter34. 

 De geïnterviewde benadrukt nog dat er veel verschillende visies en ‘brillen’ zijn, waardoor 

mensen naar een bepaald idee of probleem kijken34. ‘Wij’ hebben tijdens onze studententijd 

en werk voornamelijk te maken met blanke mannen, maar vroeg of laat zal je ook ‘anderen’ 

tegenkomen met compleet andere visies.  

 Als we straks laadsturing echt in praktijk gaan toepassen, wie zit er dan achter de knoppen 

en wie mag dus laadsturen?35 Verschillende partijen zullen hier waarschijnlijk een rol in 

spelen. 

 Een nieuw bordje moet naar de mening van de geïnterviewde modulair zijn en later nog uit 

te breiden zijn qua functionaliteiten.36 

 Men zou een laadpaal moeten aanpassen aan de specifieke wensen van de klant/gebruiker. 

Mogelijk zijn er redenen te bedenken om dit juist niet te doen. 

 E-laad is een echte monopolist38. Hoeft geen winst te maken, maar heeft het wel voor het 

zeggen. Goed wat ze doen, hebben al veel voor elkaar gekregen. Maar als ze iets meer 

flexibiliteit inbouwen, kan het nog een stukje sneller. Minder vanuit de standaarden denken 

en zich met name focussen op die harmonisatie fase. Partijen bij elkaar brengen.39 

 Mensen vinden het enorm vervelend als ze worden gedwongen om één standaard te 

hanteren. ‘Dat maak ik zelf wel uit’. Mensen willen anders zijn en zo ook een willekeurige 

marktpartij zoals een EV-box, oid.39 

 Is het je kerntaak als netbeheerder wel, om mensen bij elkaar te zetten en te vragen of ze 

samen iets kunnen ontwikkelen40. Een netbeheerder heeft ook geen lichtmast, 

reclameborden, etc. 



62 
 

 Een netbeheerder weet gewoon veel van veiligheid, power quality, loadflows, etc. en na die 

aansluiting mag de gebruiker het zelf uitmaken. Het is goed dat we even verder kijken 

(voorbij de aansluiting)41, maar een netbeheerder gaat ook niet voorschrijven welke lamp in 

een lantaarnpaal er gebruikt moet worden, of welke small cell Vodafone moet gebruiken, 

dus ook niet hoe die laadpaal er precies uit moet zien.42  

 Veel elektrische auto’s worden om fiscale redenen aangeschaft en die laden niet43.  

 Als er straks meer elektrische auto’s komen en die laden allemaal tegelijk op, dan hebben 

we best wel een probleem, maar bij onze pilot zagen we al dat oplaadmomenten vaak 

samen vielen met bijvoorbeeld een ruim aanbod van zonne-energie44. Dat matchte al en was 

helemaal geen smart grid voor nodig.  

 Als een laadpalenfabrikant een unique selling point heeft, wil hij/zij die techniek die daar 

achter zit natuurlijk niet verklappen aan de concurrent45.  

 Dat is ook juist mooi, want een gemeente kiest dan ook bewust voor een bepaald merk of 

wellicht twee. En die merken kunnen prima naast elkaar bestaan, zoals Volkswagen ook 

bestaat naast Mercedes. Je hebt hierdoor keuze: is mooi! 

 Dus het stukje innovatie moet je als netbeheerder zeker aan mee doen, maar wel vanuit een 

andere rol. [interpretatie interviewer: dus niet op de ouderwetse specificerende manier, 

maar het functioneel benaderen en open laten wat open kan blijven] 

 De geïnterviewde denkt niet dat het een goed idee is om een nieuw bordje binnen de NKL te 

ontwikkelen. In feite ben je dan bezig een nieuwe Rasberry Pie aan het ontwikkelen, wat een 

paar partijen in Nederland niet in één keer beter en goedkoper kunnen doen dan het 

origineel.46  

 De geïnterviewde vraagt zich af waarom sommige controllers zo duur zijn als je een 

Raspberry Pie al voor een fractie van dat bedrag hebt.  
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Interviewee D – Enexis  

Interview afgenomen op 11-07-2014 in Eindhoven – TU/e Metaforum 

Openbare studieruimte, interview opgenomen (spraak) 

Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde statements gedaan door de geïnterviewde en op 

persoonlijke titel. 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden definiëren, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De interviewer legt een voorbeeld matrix voor met daarin tegen elkaar ‘afgezet’ een aantal 

van deze ontwikkelingsfases en laadpaal ontwikkelingsgebieden / onderdelen. 

 De geïnterviewde geeft bij het onderdeel beveiliging aan dat niet netbeheerders hiermee 

vaak het volgende bedoelen: informatie beveiliging of het kantoor. Bij Enexis betekend 

beveiliging vaak zoiets als relais in het veld, die voorkomen dat bij kortsluiting een kabel 

smelt, dus daar is het meer netbeveiliging. Daarom oppert de geïnterviewde om naast 

beveiliging (zekeringen etc.) ook het kopje security (informatie beveiliging) toe te voegen. 

Beiden zijn belangrijk!1 

 Omtrent identificatie: De huidige (gebruikers) identificatiemethode (RFID) begint te 

wankelen. Deze is niet meer veilig genoeg2. Net zoals bij banken wordt over die identificatie 

(bankpassen) samen afgesproken hoe dat wordt uitgevoerd. Ook voor die identificatie bij 

laadinfra zou je een soort platform moeten hebben, waarbinnen alle partijen het eens 

kunnen worden over hoe ze identificatie voor laadinfra zouden willen invullen.3  

Authenticatie: wie ben je? 

Autorisatie: wat mag je? 

Gaat nog iets verder dan alleen RFID bijvoorbeeld, maar ook wat er achter zit. Is er één 

register of per laaddienstverlener apart4. ‘Daar moet je een ei over leggen’.  

 De geïnterviewde maakt de vergelijking met een aansluitregister voor huisaansluitingen 

(waarin aansluitzwaarte, meterwissels, etc. worden geregistreerd). Zo’n aansluitregister zou 

je ook voor laadpalen moeten hebben. Zodat je makkelijk een aantal zaken kunt nagaan,5 

welke type paal het is, hoeveel fases, op welke fase (denk aan smart charging), asset 

management (waar staat hij, wat is de status), etc. 

 Elektrameter is ook belangrijk. De huidige MID DIN-rail meter is geijkt op het meten van 

verbruik. Dat is nu goed/voldoende. Maar straks wanneer bijvoorbeeld balanceren van 

vermogen of eigen leverancier keuze aan de paal, dan wordt naast het elektrische stuk, ook 

het communicatie stuk belangrijk6. Het is dan belangrijk dat de meting zelf op een goede 

manier naar de verschillende backoffices gaat.7 Welke informatie spuugt hij straks uit en zit 

daar bijvoorbeeld en handtekeningetje op (security). Naar de informatie kant van de meter, 
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wordt nu niet gekeken. Nu alleen E, maar moet naar E + I. De laadpaal fabrikanten hebben 

hier weinig belang bij en geven er niet echt prioriteit aan. Maar voor de netbeheerders is dit 

dus wel degelijk een belangrijk onderwerp.8  

 Modem is ook belangrijk. Men zou de betaalbaarheid van de laadpaal kunnen verbeteren, 

wanneer niet elke paal (wanneer er meerderen dicht bij elkaar staan) een aparte GPRS 

module + abonnement moet hebben. Je moet hierover goed nadenken (in samenwerking 

met telecom partijen) hoe je dat het beste kunt uitvoeren.9 Alternatief voor GPRS is nu soms 

via een gezamenlijke ethernetverbinding, maar dat levert nieuwe security 

problemen/uitdagingen op.  

 Van het modem komen we eigenlijk op het hele security in het algemeen. Nu wordt er 

vooral nagedacht over hufterproofheid (vernielen van), maar over fraudeproof wordt niet 

echt nagedacht bij de ontwikkeling van laadpalen10. Dit wordt in de toekomst (elektrisch 

rijden gemeengoed) een belangrijk onderwerp, waarover je SAMEN goed moet nadenken. 

Focus op alle aspecten van dit onderwerp, van behuizing tot communicatie module etc11. 

Vergelijking met het hacken van pinautomaten via de USB- poort achter de behuizing van 

een pinautomaat.  

 Een aantal zaken in het aansluittraject wordt nu handmatig ingevoerd / ingesteld, wat zorgt 

voor kans op fouten: foutgevoeligheid. Zaken als bijvoorbeeld locatie van een laadpaal, kan 

ook door een ingebouwde GPS sensor. Of kabels met een ingebouwde chip, die aangeeft 

hoeveel ampères deze bijvoorbeeld aan kan. Dit is nog een beetje toekomstmuziek12, maar 

omdat laadinfra een opkomende markt is, zou ik hem wel alvast meenemen.  

 De controller: Het centrale brein dat schakelaars bedient, gegevens van sensoren verwerkt 

etc. Die zou je niet op de bits en bytes moeten specificeren: dus niet voorschrijven hoe je 

hem zou moeten maken. Maar je moet wel afspraken maken over de semantiek, welke 

berichtjes moet je kunnen verzenden/ontvangen en hoe zien die er dan uit13. Dat klinkt als 

OCPP, maar het is meer dan alleen OCPP. Wat zijn de exacte requirements (bijvoorbeeld nog 

wat extra geheugen, voor als het ‘moederschip’ uitvalt). Wat je nu ziet is dat elke 

laadpaalfabrikant dat op zijn eigen manier invult. Dat zorgt voor veel drempels, wanneer 

men een wijziging of iets nieuws wil invoeren. Er zijn nog te veel aspecten van OCPP die zelf- 

en multi-interpretabel zijn, waardoor nieuwe dingen niet altijd meteen werken bij alle 

laadpalen14. Ook het platform waarop zo’n controller werkt kan verschillen en werkt soms 

net even anders. 

Dit is ook van toepassing op het beheren van afstand van zo’n laadpaal. Dit wil je eigenlijk 

voor elke type laadpaal op ongeveer eenzelfde manier kunnen doen15. Net zoals UPC dat 

met hun modems kan (ook al zijn het verschillende types), moet dat bij laadpalen, zeker 

straks bij grotere aantallen, ook kunnen. Je moet afspreken hoe je bepaalde zaken in zo’n 

laadpaal geregeld zijn. Dat je de status op eenzelfde manier kunt opvragen, dat hij op 

dezelfde manier melding geeft van een error. Dit betekend niet dat dit in handen moeten 

zijn van één partij of zo, maar dat je er bij het ontwerp rekening mee houdt dat hij (vanaf 

afstand) gemanaged moet worden en dat niet alles in het veld (zoals nu) opgelost moet 

worden. Dat je niet per paal weer iets moet bedenken voordat het mogelijk is. 

 Een referentie ontwerp is heel sterk naar mening van de geïnterviewde16. Je zou daar heel 

diep in kunnen gaan, maar een high level ontwerp is al mooi. Met name de IT kant van de 

laadpaal is hier geschikt voor. Voor de controller zou je de functies die hij volbrengt, 

conceptueel kunnen weer geven in een plaatje.17 Dat is nu redelijk vrij. Bijvoorbeeld de 
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encryptie van meetgegevens. Gebeurt dat in de meter, de controller of misschien wel 

helemaal niet. 

 Het voordeel van een referentieontwerp (bijvoorbeeld bij een controller) is dat er van elk 

onderdeel direct duidelijk is wat het moet doen / wat ‘er van verwacht wordt’18. Zo is 

bijvoorbeeld in de auto-industrie duidelijk dat een bepaalde verwerking van bijvoorbeeld de 

signalen uit een ABS module, niet door de module gedaan wordt, maar door een centraal 

rekeninstrument (BIJVOORBEELD). Zo voorkom je overlap en dat je elkaars vliegen aan het 

vangen bent. 

 Vaak als je bij een laadpaal fabrikant een paal koopt, zit er een set van beheertools bij die 

per paal compleet van elkaar verschillen en vaak niet gebruikt worden door 

laadpaalbeheerders19. 

 Stekker: Focus je op de standaarden, omdat daar direct duidelijk is wanneer je het niet goed 

afgesproken hebt.20  

 Behuizing: Bij de behuizing zou je moeten nadenken over hoe makkelijk hij te installeren is21. 

Vanuit de installateurs regelmatig klachten over bereikbaarheid binnen de laadpaal bij 

installatie. Werk samen bij de installatie zelf (zodat duidelijk is wie wat doet), maar betrek bij 

de ontwikkeling ook de mensen, die hem straks moeten gaan plaatsen22A.  

Eén arbeidsgang is een goede ontwikkeling22B. 

 Kijk naar het hele proces in plaats van naar losse aspecten. Stem alle onderdelen in het 

proces en tussen verschillende partijen op elkaar af23. De gemeente wil bijvoorbeeld een 

kleine behuizing, maar dit is kostenverhogend omdat installatie daardoor moeilijker gaat.  

 Een aansluitportaal zoals dat inmiddels is voor openbare verlichting, zou ook goed zijn voor 

laadinfra. Nu is dat aansluittraject nog een circus24.  

 Zo’n setting (de NKL) is mooi om het proces helemaal inzichtelijk te maken en te 

visualiseren.25 Inzicht in hoe het er in de praktijk aan toe gaat helpt.  

 Samen afspreken wat de functionele eisen zijn, is altijd goed / toepasbaar26.  

 Wat betreft de stekker: de communicatie tussen auto en laadpaal is vrij primitief via Mode 3. 

Wil je iets slims doen met laden, dan moet de gebruiker/berijder heel veel data handmatig 

invoeren: hoe vol zit de accu, dit/dat, etc.27 Vaak zit je dan nog in een parkeergarage 

(verdieping -2), waardoor je bijvoorbeeld niet in de app. van je auto kunt om die gegevens 

uit te lezen. Misschien ligt daar ook een taak voor de autofabrikanten. 

 Het eerst laten testen van een concept nieuwe laadpaal door de mensen die hem gaan 

installeren zou ook een goed idee kunnen zijn28.  

 Waar het met name om gaat is dat er afstemming tussen verschillende partijen moet plaats 

vinden op het vlak van hoe we het gaan doen en waar moet het aan voldoen. Dit moet 

duidelijk worden opgeschreven en worden gespecificeerd. Het maken van sector brede 

afspraken is hierbij goed29 en beter dan wanneer je het echt over standaarden hebt. 

Standaarden afspreken duurt vaak te lang en het gat met de werkelijk is te groot. OCPP is 

een goed voorbeeld hiervan (sneller dan pure standaard).30 

 Wordt even een vergelijking gemaakt met de Dutch Smart Meter Requirements, die ervoor 

zorgen dat elke slimme meter zich in feite hetzelfde (naar de buitenwereld) gedraagt. Een 

home management systeem (via p1 poort) werkt op elke meter. 

 Je start met het omschrijven van de functionele eisen (wat willen we hebben?) en een 

volgende stap zou uiteindelijk dan het maken van een referentie ontwerp kunnen zijn31. Het 
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feit dat men hier feedback op kan geven is een groot voordeel hiervan33. Dit 

referentieontwerp zou gemaakt kunnen worden binnen zo’n kennisinstituut als de NKL32. 

 In een latere fase zou je het dan de standaard kunnen maken34. 

 Als netbeheerders over standaarden praten, bedoelen zij zaken als IEC en de IEEE. 

 De elektra meter: Waar worden de metingen voor gebruikt? Het laden: afrekenen richting 

klant, maar ook richting leverancier van de elektriciteit en misschien ook nog naar de 

netbeheerder omtrent de capaciteit. En het is nu niet duidelijk, wiens rol het is om de 

metingen op te halen35. Kleinverbruik doet de netbeheerder (ophalen en verspreiden via 

EDSN), grootverbruikers is daar een marktrol voor gedefinieerd: meetverantwoordelijke. 

Maar bij laadinfra is dat nu niet duidelijk. Waar ligt de rol van meetverantwoordelijke36? 

 Wat willen we wel/niet reguleren bij laadinfra?37 Vergelijking met installatie particulier 

woning: particulier mag de apparatuur kopen die hij/zij wil, mag de meterkast zo inrichten 

als hij/zij wil, maar de (slimme) meter is gereguleerd. De prijs voor meter/vastrecht is 

gereguleerd. Maar bij laadpalen is dat niet helemaal duidelijk hoe dat nu zit38. Sommigen 

hebben een gewone slimme meter, anderen die nieuwe CP meter.  

 Op de vraag of iedereen even enthousiast is over een samenwerking zoals de NKL wordt een 

duidelijke nee als antwoord gegeven. Dat komt omdat het nu nog een concurrentievoordeel 

heeft als je zelf iets bedenkt.39 De netbeheerders werken veel samen en wanneer zij dat niet 

doen is dat niet vanwege een concurrentievoordeel of zo. De kleine laadpaalfabrikanten 

stoppen eigen vermogen en 2 jaar tijd in de ontwikkeling van en laadpaal en die zijn dan niet 

bereidt om dat af te geven aan de rest. Is ook niet meer dan logisch.  

Zij zullen blij zijn waar die samenwerking hen iets oplevert: geld40. Maar dat gaat ten kosten 

van de non-functionals zoals zaken rondom security. Dat levert ze niet direct iets op en ze 

zullen niet echt staan te springen om mee te doen.41 Die bedrijven zijn ook niet transparant 

over de reden waarom ze er niet aan mee willen doen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat het niet 

nodig is of niet zal gaan werken, maar het komt erop neer dat ze gewoon geen budget 

hebben om mee te doen. Het zou helpen als ze wel open waren, dan zou je dat misschien 

collectief kunnen aanpakken en ervoor zorgen dat er ook een potje voor komt.  

In het verleden is dat bijvoorbeeld in de telecomindustrie gedaan, maar hier (laadinfra) 

gebeurt dat nog niet.  

Die non-functionals kosten ook veel geld voor een kleine partij42.  

 Veel componenten van een laadpunt zijn vrij recht toe recht aan en kunnen zo besteld 

worden in de uitvoering zoals jij ze wilt. Daar kunnen de laadpaalfabrikanten elkaar wel 

vinden in samenwerking omdat iedereen ze toch gebruikt en ze gewoon goed en zo 

goedkoop mogelijk moeten zijn (ook zaken als security, de netaansluiting, etc.). Maar er zijn 

ook een aantal componenten die voor added-value zorgen en daar zal die samenwerking 

wat terughoudender zijn43.  

 Nu zien laadpaalfabrikanten hun controller nog als hun added value naar hun product. De 

geïnterviewde denkt dit, net zoals bij computer moederborden, ook gaat veranderen en 

uiteindelijk iedereen ze maakt. Het zal straks vooral gaan om wat je daar op weet te draaien: 

De software (apps en intelligentie).44 Die software gaat overigens wel steeds meer richting 

de cloud. Blijven denken dat je hardware het belangrijkste is en daar de hoofdprijs voor 

vragen, klopt niet meer. Hij moet veilig zijn, redelijk betrouwbaar, moet beheerbaar zijn etc, 

maar meer hoeft het niet. Je zou moeten excelleren in eenvoud als laadpaalbouwer.  
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 Er zijn eigenlijk twee tegenstrijdige belangen/visies: De gebruikers en beheerders van de 

laadpalen willen een zo eenvoudig mogelijke paal, terwijl de laadpalenbouwers juist een zo 

uitgebreid mogelijk product willen leveren45 (allerlei extra zaken eromheen, zoals incl. 

beheersoftware, monitorsoftware, smart charging algoritme, etc.).  

 Je kunt elkaars vliegen proberen af te vangen en elkaar in de weg zitten, mar dan blijft die 

laadpaal onnodig duur en duurt het ook veel langer voordat de markt op gang komt. En juist 

als je elkaar op bepaalde plekken weet te vinden, dan wordt die markt ook groter46. De 

totale koek wordt groter… 

 Vergelijking wordt gemaakt met Android smartphones. De fabrikanten maken de hardware 

iets sneller, mooier, beter etc. Maar het software platform blijft in de basis hetzelfde. Zo zou 

je dat voor laadpalen misschien ook wel willen, dat je hoe je dat ding beheert, uitleest, 

firmware update, etc. hetzelfde is. En dan moet de markt z’n gang gaan. 

 Er is een vergelijkbaar project bij Enexis: KRIS (project onder leiding van Jaap Kohlmann – 06-

11773263 / jaap.kohlmann@enexis.nl) 

Kosten Reductie Instrumentarium Stations 

Gesubsidieerd traject waarbij alle netbeheerders én producenten (van netstation 

onderdelen) bij elkaar zitten. Samen leggen zij de requirements vast, daarna bouwen ze 

prototypes (ontwerp + daadwerkelijke productie), waarna evaluatie van bevindingen plaats 

vindt. Na anderhalf jaar worden de requirements echt afgetikt, waarna de markt het weer 

terug krijgt om het ook echt te gaan maken. Loopt wel vrij stroef.  

 Grote traditionele vendors zouden een samenwerking (zoals NKL) juridisch kunnen 

aanvallen, om het te vertragen.47 

 Laadpalen exploiteren en plaatsen door netbeheerders komt ook met weerstand vanuit 

energieleveranciers. Zij raken hierdoor een stuk kracht kwijt. Als jij als laaddienstverlener 

groeit en groot genoeg wordt, kun jij hun markt verstoren48. Je zou dan namelijk ook energie 

zelf in kunnen kopen op de (HPX markt). Dan haal jij een heleboel markt bij de 

energieleveranciers weg.  

 Als je zo’n NKL wilt laten werken, is het niet alleen belangrijk om over de onderwerpen (de 

basis) na te denken, maar ook een soort strateeg die de juiste weg bepaalt49. Vanwege die 

moeilijke markt: lobbyen, politiek, etc. Niet iedereen zal positief en meewerkend zijn. 

Stakeholders bewerken! 

 Een grote kostendaling zou met zich mee gebracht worden, door het eens worden over de 

kernfuncties van laadinfra (palen) en dat dan zo lean en mean mogelijk neerzetten. Door dat 

helder en simpel neer te zetten, kun je kosten van die palen zelf verlagen, maar ook van alles 

dat er omheen zit (beheer bijv.).50 Ook de eerder genoemde afstemming valt hieronder. 

(met name operationele sfeer)51.  

 Installatiekosten zijn nu ook te hoog. Kost te veel tijd soms, maar door goed hierover na te 

denken, moet dit korter en goedkoper kunnen.52 (installatie sfeer). 

 Componenten sfeer: maak goede afspraken over de controller en standaardiseer daarin. Dan 

kun je wat groter volumes draaien en bij ‘allibabba’ de spullen inkopen, waardoor het 

goedkoper wordt53. Vergelijking wordt gemaakt met Bosch en de auto-industrie, waarbij 

dezelfde onderdelen in meerdere auto merken en modellen ligt. Hier is weliswaar veel 

weerstand, maar zou mogelijk doorbroken kunnen worden als iemand eens met een 
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controller komt die niet fabrikant gebonden is. Een goed idee dat voor disruptie zorgt!54 

Vergelijking met sms en de transitie naar bijvoorbeeld Whatsapp. 

 Afspraken zorgen voor kostenwinst, maar blijf ook individueel als bedrijf research doen etc. 

Dat kun je niet altijd in een groep zoals de NKL55. Dan geef je heel veel weg, van wat jouw 

bestaansrecht is. Wat je ook niet wil, is één paal maken. 

 De userinterface is overigens ook een belangrijk onderdeel. Is ook iets wat je bijvoorbeeld 

samen overeen zou moeten komen. Nu heeft een new motion of een greenflux ieder hun 

eigen app. Bij een publieke laadpaal moet je eigenlijk toe naar één app., want dat schiet 

anders niet op56. Eén app. van bijvoorbeeld de laaddienst partij (laadpasje) zou prima zijn, 

maar dan wordt het dus belangrijk hoe de gegevens uit een paal die niet van jou is, in jouw 

app. terecht komt57. Daarvoor zijn die afspraken heel belangrijk (zoals hierboven meerdere 

keren terug kwam).  

 De samenwerking moet meer gericht zijn op de eerdere fasen en de grens wordt 

overschreden, wanneer je je op het vendor specifieke gebied komt. Zelf hebben vendors 

veel knowhow gestopt58 in bijvoorbeeld de printplaat/controller en dan zullen ze snel niet 

meer mee willen werken (zelfs misschien al bovenin de ontwikkelingsfasen).  

 Je kunt niet van een Greenflux, new motion etc. vragen dat ze een dag in de week zonder 

vergoeding mee helpen binnen de NKL. Dat kunnen ze (financieel) gewoon niet. Er moet iets 

met de uren gedaan worden…59 

 Een aantal laadpaal fabrikanten heeft bij smart charging al meegedaan aan een open source 

project en omdat de uren vergoed werden, vonden ze het prima om mee te doen.60  
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Interviewee E – Stedin  

Interview afgenomen op 17-7-2014, te Rotterdam – Stedin NV 

Bedrijfskantine, Interview opgenomen (spraak) 

Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde statements gedaan door de geïnterviewde en op 

persoonlijke titel. 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden definiëren, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Voor de netbeheerders geldt dat ze samen (binnen bijv. de NKL) de voorwaarden moeten 

scheppen, dat ze daarin één lijn trekken en dat deze duidelijk gespecificeerd worden. 

Vervolgens zou je de markt de vrijheid moeten geven om te innoveren binnen deze 

voorwaarden1.  

 Deze voorwaarden moeten zo functioneel mogelijk zijn. Geef aan wat je zou willen bereiken 

of hebben en daarbinnen moet je eigenlijk alle vrijheid krijgen.2 

 De geïnterviewde gelooft in samenwerking, maar… dat moet niet leiden tot blinde 

standaardisatie.3 Die standaardisatie zou innovatie namelijk tegen kunnen gaan en innovatie 

is juist de sleutel tot het goedkoper en aantrekkelijker maken van bepaalde zaken4. 

 Men moet kaders kunnen schetsen, maar mét ruimte en zonder alleen maar dingen voor te 

schrijven. Daarbij ligt de nadruk op functionele voorwaarden / kaders.5  

 Je zou het ook anders kunnen aanvliegen, zoals bijvoorbeeld een open source controller. 

Maar dat is totaal de andere kant op.  

 Als je doel kostenreductie is, moet je eigenlijk een break down van de kosten maken / 

bepalen. Die bestaat uit onder andere materiaal, maar natuurlijk ook installatiekosten. Het 

kan nog interessant zijn om die twee tegen elkaar af te zetten. Welke invloed heeft een 

bepaalde materiaal keuze op de installatie6. Grote meter in een kleine paal kan negatieve 

gevolgen hebben voor kosten installatie. Of wat is het effect voor de kosten van 

modulariteit. 

 Het is volgens de geïnterviewde zeer belangrijk om open te zijn. Men moet juist zaken 

durven delen waar men nu mee zit. Bij wijze van spreken het op één hoop gooien van de  

functionele eisen, om van daaruit samen oplossingen te bedenken7. 

 Bij de meter, als willekeurig voorbeeld, moet je terug naar de kern en nadenken over wat je 

nu eigenlijk met die meter wilt. Wat zijn de functionele eisen waar die meter aan moet 

voldoen en je moet het voorschrijven van één bepaald type meter gewoon loslaten. 8 

 Dit maakt integratie van verschillende functies ook mogelijk. Wie weet (om bij het voorbeeld 

van de meter te blijven), dat die meter niet een losstaand iets moet zijn, maar geïntegreerd 

kan zijn met een ander onderdeel9. Ook wordt nu bijvoorbeeld gespecificeerd hoeveel 
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ruimte er vrij moet blijven voor een meter. Wordt de meter kleiner, dan blijft die 

gespecificeerde ruimte hetzelfde, terwijl het natuurlijk gaat om de vrije ruimte rondom een 

meter.  

 De netbeheerders spelen hier een grote rol in, maar het betrekken van marktpartijen bied 

veel meer overtuigingskracht naar wetgevers om regels aan te passen10.  

 Er is een spanningsveld tussen standaardisatie enerzijds en innovatie anderzijds11.  

 Modulariteit zou ook een idee kunnen zijn om de proces kant te optimaliseren. Installatie en 

verplaatsen (bij onrendabele locatie) van een paal gaat makkelijker en goedkoper. De paal 

zelf wordt er niet veel goedkoper van, maar de businesscase zelf wordt wel beter12.  

 De geïnterviewde ligt zijn functie nog even toe en noemt een aantal taken die daarbij horen. 

Eén daarvan is het ondersteunen van elektrisch vervoer waar het kan, bijvoorbeeld hoe wij 

laadinfra aansluitingen zo goedkoop en snel mogelijk kunnen realiseren (één-arbeidsgang 

aansluiten, 2 i.p.v. 3 meters, etc.).13 Een tweede is dat elektrisch vervoer een kans, maar ook 

een bedreiging is voor de netten, waarbij de onderwerpen als slim laden, sturen in tijd en 

vermogen, etc. aan bod komen. Tot nu toe vormde elektrisch vervoer nog nergens een 

probleem, maar dat kan het wel worden in de nabije toekomst en je kan niet dan pas 

nadenken over hoe je die problemen gaat oplossen. Daarom nu al nadenken en betrokken 

bij elektrisch vervoer.  

 Ook bij het aansluiten in één arbeidsgang komt het functionele denken weer om de hoek 

kijken.14 De monteur moet in ieder geval gecertificeerd zijn om aan ‘ons net’ te mogen 

zitten. In het verleden moest dat per se een aannemer van Stedin zijn, maar dat is 

losgelaten, door goed na te denken, waarom is dat eigenlijk per se een ‘eigen’ aannemer 

moest zijn.15 Het gaat er namelijk bijvoorbeeld om dat hij veilig werkt en dat kan een externe 

aannemer ook. Focus op waar een monteur aan moet voldoen in plaats van het 

voorschrijven van één partij die het onderhoud mag uitvoeren.  

 De NKL zou ook een rol moeten spelen in het kennis delen en delen van best practices16. Het 

is niet alleen de samenwerking. Niet alleen vanuit netbeheerders perspectief, maar ook 

vanuit een marktpartijen perspectief. E-laad doet dit in principe ook, maar het verschil met 

de NKL is dat de NKL niet gebonden is aan één partij, zoals E-laad in principe van de 

netbeheerders is. NKL: het wordt/is van iedereen…. 

 Het gevaar van een standaard afspreken/bepalen is dat je niet meer flexibel bent en zoals 

eerder genoemd de innovatie verslechtert.17 Zorg dat wanneer je een standaard afspreekt, 

nog wel flexibel bent: ruimte bieden voor verbetering, optimalisatie en innovatie.  

 Voor bepaalde zaken, die heel veel invloed hebben op harmonisatie, zoals een stekker, is het 

wel slim om een standaard af te spreken18.  

 Je zou bijvoorbeeld binnen de NKL kunnen bepalen welke elementen weinig innovatie meer 

nodig hebben of waar geen innovatie mogelijkheden meer zijn en die dan standaardiseren. 

Echter is dit redelijk tricky, omdat je hier al vooruitloopt en iets voor de toekomst vast legt, 

waarvan je totaal niet zeker bent over hoe dat er in de toekomst misschien uit gaat zien.  

 Voor standaardisatie is samenwerking nodig, waar zijn we het met z’n allen over eens.19 

Maar standaardisatie is alleen geschikt voor de elementen die uit ontwikkelt zijn. Die 

niemand omstreden vind of nog doorgroeimogelijkheden in ziet.20  
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 Binnen een samenwerking zijn er ook mensen die er niet echt bij gebaat zijn om te 

veranderen. Iedereen heeft bovendien zijn eigen agenda en wat drijft mensen om mee te 

doen al dan niet en om te innoveren en verbeteren21.  

 Is er sprake van allerlei patenten en competitive advantage dat beschermd moet worden, 

dan kan zo’n samenwerking een moeilijk verhaal worden22. Maar er kunnen ook onderdelen 

zijn waar dit juist tegenover gestelde is en dat iedereen het daar wel over eens is. 

 De geïnterviewde veroordeelt dit gedrag van marktpartijen niet, want zo zit de markt nou 

eenmaal in elkaar. Het kan wel een obstakel zijn voor het goedkoper maken van23.  

 De geïnterviewde geeft wel aan dat wanneer je een gezond bedrijf wil blijven, dat je moet 

innoveren.24 Nieuwe dingen bedenken en door moet gaan. 

 De hoofdinstelling van de NKL zou oplossingsvrij moeten zijn. Hoe kun je met samenwerking 

komen tot een aantrekkelijkere business case. Een start van de NKL zou kunnen zijn een 

gedeelde kostenanalyse van de kosten drijvers voor publiek laden25. 
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Interviewee F – Alliander 

Interview afgenomen op 8-7-2014, te Arnhem – Alliander 

Bedrijfskantine, Interview opgenomen (spraak) 

Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde statements gedaan door de geïnterviewde. 

Uitspraken / statements zijn gedaan op persoonlijke titel en mogen niet beschouwd worden als het  

Alliander standpunt. 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder andere antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Geïnterviewde legt uit dat hij projectmanager is bij Alliander, waarbij hij verantwoordelijk is  

voor het project Fysiek Kleine Netaansluiting. Tweeledig project: enerzijds een fysiek kleine 

netaansluiting waardoor laadpalen voor de openbare ruimte compacter en goedkoper1 

kunnen worden en daarnaast de implementatie van flexibel laden / vraagsturing om bij een 

forse groei van elektrisch vervoer grootschalige netverzwaringen te voorkomen. 

 Bij het bewerkstelligen van die fysiek kleine netaansluiting is al veel bereikt. Door het 

toepassen van minder dan wel andere componenten kon een kleinere en goedkopere 

laadpaal ontwikkeld worden2. De netbeheerders hebben deze nieuwe netaansluiting voor 

laadpalen beschreven in specifieke specificaties en richtlijnen3. Het gaat hierbij om laadpalen 

met zowel één als twee laadpunten (stekkers). In het laatste geval wordt het beschikbare 

vermogen op een slimme manier verdeeld over de twee oplaadpunten van de laadpaal.  

 De geïnterviewde geeft aan dat zij als netbeheerder een laadpaal keuren om vast te stellen 

of het netbeheerders gedeelte aan de nieuwe specificaties voldoet. Pas na goedkeuring mag 

deze op het elektriciteitsnet worden aangesloten4. Voor de keuring wordt doorgaans een 

afspraak gemaakt met een fabrikant (bijv. EV-box) en wordt per specificatie onderdeel 

gekeken hoe EV box de specificatie heeft geïmplementeerd. Helemaal zwart/wit krijg je het 

met zo’n specificatie niet altijd. Er blijft dan een grijs middengebied. Daarom is het 

verstandig om goed te onderzoeken hoe de laadpaal fabrikant de specificaties heeft 

geïmplementeerd5. 

 Nog enkele zaken waar de geïnterviewde op het moment mee bezig is: nieuwe 

aansluitcategorie speciaal voor laadpalen (i.p.v. 3 x 25 Ampère), beïnvloeding laadgedrag en 

verbetering achterliggende processen, zoals plaatsen en aansluiten in één arbeidsgang. 

 Productcyclus: De laadpaal bevindt zich zeker nog niet in een volwassen markt, maar de 

introductie fase is al voorbij. Zit juist midden in de groeifase.6 Er zijn nog een aantal 

ontwikkelingen gaande zoals slim / flexibel laden (laadvermogen afhankelijk van de 

beschikbare netcapaciteit) in combinatie met een nieuwe aansluitcategorie, die ervoor 

zorgen dat je naar een meer volwassen markt toe gaat.  
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 Een punt van discussie is soms wel wie eigenlijk het beste eigenaar kan zijn van zo’n 

laadpaal. De NL overheid heeft aangegeven dat de netbeheerder dat niet mag zijn. Als de 

netbeheerder de eigenaar is heeft dat als voordeel is dat je eenvoudiger kunt inspringen op 

de ontwikkelingen binnen de energietransitie.7 Voor gestuurd laden is dan geen nieuwe 

aansluitcategorie nodig. Een chargepoint operator heeft maar één doel en dat is zoveel 

mogelijk verdienen, waarbij de netbeheerder een veel bredere focus heeft (balans net, 

maatschappelijke kosten, etc.).8 

 Het netbeheerders gedeelte van een laadpaal bevat vrij basic en relatief eenvoudige 

componenten, waardoor dat gedeelte als mature te beschouwen valt. Het laadgedeelte van 

de paal is nog aan ontwikkelingen onderhevig. Lokale smart charging wordt steeds vaker 

toegepast en laat zien dat dat gedeelte nog wel in een groeifase is.  

 Aan de andere kant wordt er ook wel gesproken om intelligentie uit de paal te halen en 

onder te brengen bij een niveau hoger: in het elektriciteitsnet. Voordeel is een goedkopere 

laadpaal9. 

 De geïnterviewde benadrukt het belang van veel laadpalen in de openbare ruimte, omdat 

het grootste gedeelte van de Nederlanders géén eigen oprit heeft (>60%).10 

 De geïnterviewde geeft aan dat op het gebied van netbeheer gerelateerde zaken (zoals 

aansluitwaardes etc.) prima overleg mogelijk is. De nieuwe specificaties voor de 

netaansluiting bij openbare laadpalen zijn ook in samenwerking tussen de netbeheerders 

ontwikkeld. Laadpaalfabrikanten worden echter erg voorzichtig of terughoudend, zodra je in 

het commerciële domein (aspecten/onderdelen die hen concurrentievoordeel zouden 

kunnen geven) komt11. Bijvoorbeeld als je vragen stelt over smart charging en hoe zij dat 

geregeld hebben. Het printplaatje/controller is dan ook geen goed idee om samen te doen, 

omdat je daarbij sterk in dat commerciële domein komt.12  

 Mogelijke samenwerkingsonderwerpen zijn voornamelijk zaken waar GEEN 

concurrentievoordeel te behalen valt13. De Mennekes stekker (dé standaard) en een 

kaartlezer zouden interessant kunnen zijn om samen oplossingen voor te bedenken omdat 

er geen concurrentievoordeel te behalen valt: bepaalde generieke componenten die 

eenieder toch nodig heeft14. Een voorbeeld / idee is misschien ook een bepaalde sokkel, 

waar verder geen winst of voordeel mee te behalen valt.  

 Communicatieprotocol zou wel weer samen gedaan kunnen worden (wordt al gedaan: 

OCPP).15  

 Netaansluiting is iets van de netbeheerder en daarbij wordt al goed samengewerkt.17  

 Behuizing is geen optie (concurrentievoordeel).16  

 Bepaalde eenvoudige componenten in de laadinstallatie zouden, omdat ze geen 

concurrentievoordeel op kunnen leveren, samen gedaan kunnen worden (ontwikkeling, 

productie, inkoop).18 Schaalvoordeel zorgt dan voor een kostenvoordeel.19  

 Samenwerking zal met name mogelijk zijn in de begin fases van ontwikkeling (gezamenlijke 

afspraken maken). Daarna komt concurrentievoordeel wat meer naar voren.20  

 Specifiek voorbeeld wat nog genoemd wordt is testen. Bepaalde robuustheid, zoals met 

auto’s ook botsveiligheidsniveau wordt getest21. Mogelijk zou je voor laadpalen ook 

bepaalde (nader te bepalen) testen samen kunnen bedenken.  

 Wat kan voor een laadpalenbouwer nu een reden zijn om te gaan samen werken: 1 + 1 = 3. 

Een reden zou kunnen zijn dat je samen van EV sneller een succes kunt maken, waardoor de 
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markt vergroot en je ieder meer laadpalen verkoopt22. Samenwerken: als je een grote cake 

verdeelt over twee personen, ben je uiteindelijk toch beter af dan wanneer je een kleine 

cake in tweeën moet verdelen.  

 Nogmaals, samenwerking zal niet gaan werken, wanneer de partijen het gevoel krijgen dat je 

in hun concurrentievoordeel / competitive advantage domein komt. 23 

 Marktpartijen zijn erg voorzichtig in het mee laten kijken in de keuken of vragen dan 

constant om discretie: “houdt het wel voor je zelf”. Ligt erg gevoelig. Angst voor het per 

ongeluk prijs geven van hun ideeën aan de concurrent.23  

 Mogelijke reden zou kunnen zijn dat het een erg nieuwe markt is en dat veel partijen de 

potentie van die markt zien. Volgens Movares kunnen we over 10 jaar wellicht ongeveer een 

miljoen elektrisch auto’s hebben. Interessante markt.24 

 Misschien wel idealistisch en naïef om te denken dat de goede ideeën uit de theorie over 

samenwerking, net zo goed werken in de praktijk25. Iedereen denkt snel: ‘’what’s in it for 

me?”26 

 Samenwerkingsverbanden willen nog wel eens stranden omdat het aan de ene kant op 

papier er allemaal mooi uitziet maar als er aan het eigenbelang getwijfeld wordt, dan stopt 

de samenwerking.27  

 Het is op dit moment voor een exploitant bijna niet te doen om zonder subsidie een laadpaal 

te exploiteren: onrendabele top. Subsidies (provincies, gemeentes)28 zorgen voor een 

betaalbaar systeem.  

 Mogelijk is het goedkoper als je de laadpaal eigendom maakt van de netbeheerder.29 Nóg 

minder componenten nodig en de smart grid ‘gedachte’ is dan eenvoudiger in te voeren, 

dan wanneer de laadpaal eigendom is van een exploitant. 

 Houdt in het marktmodel het aantal betrokken partijen zo laag mogelijk. Elke commerciële 

partij wil natuurlijk winst maken en dat drijft de prijs op30 (CPO, EMSP, Etc.). 

 Het energiecontract van de CPO naar de EMSP. Daardoor grootschaliger energie inkopen 

door de diverse e-mobility service providers31 om zo tot lagere kosten te komen. 

 In het algemeen: Door optimalisaties in het marktmodel het laden in de openbare ruimte 

goedkoper maken,32 waardoor dit aantrekkelijker wordt. Dan zullen er ook meer laadpunten 

gekocht en geplaatst worden.  

 Volgens de geïnterviewde verwachten de laadpalenfabrikanten een goedkope en flexibele 

netaansluiting33. Een voorbeeld wat nog genoemd wordt is het faciliteren van vrije 

energieleverancier keuze.  

 Je zult uiteindelijk wel verzwaringen in het netwerk krijgen, maar grootschalige 

verzwaringen wil je voorkomen34. Een netaansluiting speciaal voor openbare laadpalen, 

waarbij je afhankelijk van de netbelasting een bepaalde capaciteit/vermogen beschikbaar 

stelt. Mogelijk een range van 0 (paal werkt niet) tot 3x80 ampère. Wil je sneller laden 

wanneer er weinig capaciteit is, dan zijn laadpleinen en snel laadstations een alternatief35. 
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Interviewee G – Enexis  

Interview afgenomen op 11-7-2014, te Den Bosch – Enexis 

Geen andere personen in ruimte, interview opgenomen (spraak) 

Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde statements gedaan door de geïnterviewde en op 

persoonlijke titel. 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden definiëren, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De geïnterviewde geeft heel duidelijk aan dat de NKL iets (nieuws) moet toevoegen, iets wat 

er nog niet is.1 “Als de NKL ook laadpalen gaat maken, dan moet je je afvragen wat daarvan 

de toegevoegde waarde is, want er zijn al 80 partijen die laadpalen maken.” Hetzelfde geldt 

ook voor controllers.2 

 “De NKL kan echt geen betere controller maken dan een IBM of een ICT automatisering”3 

 De NKL kan een interessante markt toevoegen: afzetmarkten4.  

 Ook het onderwerp testen is niet iets wat de NKL zou moeten doen. Er zijn al genoeg 

testcentra, waarom een heel testcentrum opzetten voor één product/ding5. Je kunt laadinfra 

prima onderbrengen bij de testcentra die er al zijn: TNO bijvoorbeeld. 

 Naast die afzetmarkt, zijn er wel degelijk andere zaken, die wel iets toevoegen. Bijvoorbeeld: 

o Er is vrijwel geen enkele gemeente die goed weet hoe ze om moeten gaan met de 

aanvragen voor openbare laadpalen.6 Dit is een duidelijke behoefte, die nog door 

niemand is opgepakt. 

o De prijs van een laadpaal is onnodig hoog door strenge eisen vanuit de 

netbeheerders branche. De NKL zou als samenwerkingsplatform kunnen dienen om 

daar wat aan te doen7. Ook andere aansluitcategorieën vallen hieronder.  

o Er moeten wetswijzigingen plaatsvinden om smart charging en variable tarieven 

mogelijk te maken. Hiervoor heb je een (breed) gedragen besluit nodig8.  

 Focus, als NKL, op elementen die daadwerkelijk iets toevoegen en dus nog niet zijn 

opgepakt, of opgepakt gaan worden door andere partijen.9 

 Het lijkt de geïnterviewde een illusie dat een aantal bijeengeraapte netbeheerders en 

andere partijen een beter bordje (controller) kunnen ontwikkelen dan een marktpartij.10  

 “Zo’n Raspberry Pie gaan wij niet in elkaar klussen”11 

 Wat open en gedeeld moet zijn, zijn de interfaces en de standaarden.  

De vergelijking met een afstandsbediening voor televisies wordt gemaakt. De prijs voor een 

nieuwe is ongeveer €20,- wat vrij hoog is. Dit komt doordat elke tv een eigen 
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afstandsbediening heeft. Als die afstandsbediening op elke televisie werkt, dan zal die prijs 

stukken lager zijn. Dat laatste moet je ook bij laadinfra voor elkaar zien te krijgen12.  

 Denk heel goed na over een bordje / de  controller en vooral wat die moet kunnen. Wat zijn 

de functie-eisen?13 Definieer dit heel precies en val niet in de valkuil dat je teveel wilt, wat 

nooit gebruikt zal gaan worden. Dit zou je vervolgens verplicht kunnen stellen voor elke 

laadpaal in NL. Zo is duidelijk wat de branche wil (van netbeheerder tot laadpaal fabrikant) 

en zal er waarschijnlijk een marktpartij opstaan die graag zo’n controller wil ontwerpen.14  

 De NKL moet dus zelf geen bordje gaan maken, maar juist specificeren wat het bordje moet 

kunnen qua functionaliteiten.15 Voorbeeld met de afstandsbediening: volume regelen, 

zender op / neer, teletekst en beeld bevriezen. Dat moet ‘er op zitten’. Mocht er dan een 

partij zijn die daar functies aan toe wil voegen, prima, maar het minimum is bekend en ligt 

vast. 

 “Een NKL is al per definitie niet de partij die standaarden gaat ontwerpen/afspreken, 

vanwege de N in de naam.” Is niet internationaal16, wat voor standaarden wel noodzakelijk 

is. Niet internationaal, dus heeft geen zin. 

 Standaarden dus niet, maar je zou dat meer praktisch kunnen maken door  

interoperabiliteitsafspraken te maken17.  

 Bijvoorbeeld het garanderen van een afzet markt. Bijvoorbeeld doordat 50 partijen 

onderschrijven dat ze het eens zijn met de afspraken gemaakt binnen zo’n groep en dat wat 

ze daar afgesproken hebben, is wat ze daadwerkelijk willen hebben18. 

 Deels bestaat dat al, bijvoorbeeld het verzoek om compatibiliteit met OCPP, waardoor een 

controller al goedkoper lijkt te worden. 

 Een absoluut geschikt onderwerp voor de NKL is de intake van laadpunten. Elke gemeente 

heeft ander beleid en regels omtrent laadpalen en niemand weet hoe ze precies met 

vergunningen om moeten gaan19. Er is geen loket waar je een paal aan kunt vragen. Enkele 

provincies nemen initiatieven, maar die schaalgrootte is te klein. Moet op landelijk niveau 

gebeuren, voordat het interessant is voor partijen om daar in mee te doen. En dit kan zich al 

beperken tot bijvoorbeeld procedures: hoe plaats je een paal, wat zijn de veiligheidseisen, 

hoe werk je met aanrijbeveiliging, etc. etc. Hoe stroomlijn je een vergunningstraject. Het 

gaat dus om de administratieve rompslomp die volgt nadat je duidelijk hebt: ik wil een 

laadpaal. Zorg dat je EV rijders en gemeente hierin ontzorgt.  

 Het gaat er nogmaals om dat de NKL iets toevoegt. Er bestaan namelijk al diverse 

vergelijkbare partijen, zoals bijvoorbeeld Eviolin, Stichting Doet, Formule E-team, Stichting E-

laad, de OCA… De NKL moet niet één van die partijen willen vervangen. Gebruik juist die 

partijen om elkaar te versterken.20  

 De inhoud van de NKL moet er ook op gericht zijn om diverse zaken te stimuleren 

(bijvoorbeeld een andere elektrameter, bordje, etc. (willekeurige voorbeelden ter 

illustratie)), maar ga dat zelf niet doen / ontwikkelen.21 

 Gesproken over de fases moet men zich vooral met de ‘niet innige’ fases bezig houden zoals 

het maken van afspraken over bijvoorbeeld functionele eisen. Referentie ontwerp is ook een 

optie, kan zeker nuttig zijn22. Standaarden afspreken, daar waar echt noodzakelijk, want 

moet eigenlijk plaatsvinden op internationaal gebied en daar hebben we ook al organen 

voor.  
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 Als je een standaard interpreteert als: zo doen wij de dingen hier in Nederland, dan is dat 

hartstikke prima! 

 Zaken als productie en fabricage van een concept lijken de interviewer niet echt geschikt 

voor de NKL23. 

 Een referentieontwerp, waarbij je een samen overeengekomen pakket van eisen uitwerkt in 

een ‘voorbeeld’ ontwerp en daarna terug geeft aan de markt om er mee te doen wat ze 

willen, zou een goed idee voor de NKL kunnen zijn.24 

 Als je zelf een bordje gaat maken, dan rem je andere partijen om dat ook te gaan doen. 

 Proof of concept (fabricage concept) dat zou ook géén onderdeel van NKL moeten zijn23.  

 Nog een onderwerp van het NKL: nadenken over identificatie en security. Security is nu nog 

niet zo’n issue, door hoge pakkans en laag gewin (er valt weinig weg te halen),24 maar als we 

straks met smart charging belasting van het net kunnen sturen is het wel degelijk een heel 

belangrijk onderwerp. Een groot aantal auto’s (1.000.000) kunnen schade veroorzaken aan 

het net als het laden daarvan door onrechtmatigen gestuurd zou kunnen worden. Dit 

onderdeel gaat niet zomaar op gepakt worden door een willekeurige marktpartijen, want 

dat kost geld en hun belang is laag.25 

 Onderdelen waar marktpartijen niet zo snel zich op zullen richten, maar wel van belang zijn 

voor de EV rijder28. Denk bijv. ook aan een app. aan alle prijsinfo per paal aangeeft.29  

 De geïnterviewde denkt dat marktpartijen niet het initiatief zullen nemen om de security te 

verbeteren.26 Bovendien is dit een onderwerp waarbij geldt: alles (of groot deel) of niets. 

Een paar veilige palen lost geen security probleem op.27  

 Denk ook aan afspraken omtrent bijvoorbeeld sloten. Eén sleutelplan afspreken kan ook 

weer voor kostenverlaging zorgen30.  

 We hoeven geen uitvindingen meer te doen, we moeten er alleen voor zorgen dat het 

samenkomt, waardoor het interessanter wordt voor iedereen31. 

 Ik zie een laadpaal als twee dingen: een chip en als (elektro) hardware. De meeste laadpalen 

bouwers komen uit een (vermogens) elektroachtergrond. Zij kunnen ook geen (niet zo goed) 

chips ontwerpen, waardoor die controllers zo duur zijn: Rond de €700,- wat absurd is. Reden 

is omdat ze er gewoon ontzettend veel winst op (kunnen!) maken. Daarom willen ze ook 

geen andere controller in hun laadpalen.32 

 De geïnterviewde weet dat er partijen zijn, die een ICT partij gezocht hebben en bezig zijn 

hen een chip/controller te laten ontwerpen. Zij doen zelf de laadpaal (elektra deel) en die 

zijn gewoon compatible met elkaar.  

 Dus niet alle markt partijen zullen staan te springen om mee te doen aan de NKL, maar ze 

zullen wel moeten33. 

 De reden waarom bijvoorbeeld een laadpalen fabrikant het zich nog kan veroorloven om 

honderden euro’s winstmarge op een controller te houden, is omdat er nog geen andere 

partijen zijn die het voor minder doen.34 Straks als die markt wat groter is, staat er een 

(grotere) partij (bijvoorbeeld een NXP) op en die maakt een goedkoop bordje. Zo’n grote 

partij moet gewoon uitzicht hebben op voldoende afzet.35 

 Chargepoint doet dit al een beetje. Charge point palen in Brabant met een controller van 

een andere fabrikant.  

 De huidige laadpalen markt is nog erg klein. Ook een Alfen, de grootste van Nederland, is 

relatief klein36. Bovendien hebben ze geen wereldschokkend product.  
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 In plaats van die techniek voorschrijvende methode, moet je juist use cases op stellen, 

afvragen wat wil ik en voorschrijven aan welke eisen het product moet voldoen37. De manier 

zoals eerder in dit interview beschreven. 

 We moeten elkaar hier in Nederland ook niet de tent uitvechten. We lopen jaren voor op de 

rest van de wereld en dat moeten we zo houden. Dan hebben we een prachtig export 

product. Vergelijk het met watermanagement waar we als Nederland groot in zijn.37 

 Hiervoor moeten we wel doorpakken. De markt moet compleet zijn en er moet een 

volledige business case zijn. Eén geoliede machine… 

 Smart charging levert op de volgende manieren geld op: 

 Netcapaciteit, wil je met veel auto’s (bijvoorbeeld in een parkeergarage) 

laden, dan ben je aan netcapaciteit 10 duizenden euro’s kwijt (operationeel, 

afschrijving, etc.). Tenzij je smart charging toepast, want minder 

netcapaciteit nodig38. 

 Buffer capaciteit van auto (batterijen). Op de onbalans markt geld mee 

verdienen. Variabele belasting kun je aanbieden aan energieleveranciers om 

hun balans te houden. Tennet zoekt noodvermogen, die kun je op die 

manier ook inrichten.39 1MW aan noodvermogen is 15.000 EUR waard bij 

Tennet… 

Die waarde van flexibiliteit neemt alleen maar toe. Zeker als zon en wind straks een groter 

aandeel krijgen. 

 Zon + wind energie & elektrische auto’s  is als water & zout 

Eén van beide gaat niet werken, maar samen gaat het prima40. 

 De geïnterviewde ziet snelladen als iets kleins. Iets voor op ‘dit’ moment, waarbij de 

batterijen nog niet groot genoeg zijn. Maar als de accu’s straks beter / sterker / groter / 

goedkoper zijn, dan wordt het nut minder41. Is iets voor langs de snelweg en absoluut niet 

voor in de wijk. 

 Binnen sommige samenwerkingen zijn er ook bedrijven die er aan mee doen om de boel te 

rekken42. En eigenlijk is dat wel logisch…, maar voor het samenwerkingsverband natuurlijk 

niet wenselijk. 
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Appendix F: Interview Reports - Validation Phase (Dutch) 
Interviewee A – RWE Effizienz 

Interview afgenomen op 19-09-2014, te Eindhoven – TU/e Connector 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De geïnterviewde geeft aan dat zij niet direct de noodzaak zien voor een samenwerking als 

het NKL1. Een laadpaal is een redelijk gestandaardiseerd product dat moet voldaan aan 

internationale normen.  

 De geïnterviewde geeft aan dat zijn bedrijf wel moeite / ongemak heeft met de verschillen in 

eisen/normen per land met name op het gebied van de netaansluiting2. De paal zelf (mode 

3, etc.) is wel vrij uniform. 

 De nieuwe vereenvoudigde netaansluiting voor laadpunten wordt niet door RWE (Effizienz) 

gehanteerd, omdat dit er voor zorgt dat zij hun van origine op Duitsland gebaseerde 

product, niet 1 op 1 over kunnen zetten naar Nederland, maar dit nog eerst moeten 

aanpassen3. Zij hanteren dus de oude, voor hen makkelijkere, (Huis)netaansluiting. 

Daarnaast is de ‘vereenvoudigde netaansluiting’ niet compatibel met 2 laadpunten in een 

paal. 

 Een samenwerking zoals het NKL heeft niet direct voordelen voor RWE Effizienz4. Onder 

andere op de geïnterviewde aangeeft dat het hier niet om een nieuw product gaat. Zij willen 

graag zelf bepalen wat ze wel en niet doen en hebben geen behoefte dat met andere 

partijen af te stemmen22. 

 De geïnterviewde aarzelt over of een samenwerking als het NKL nuttig is voor de markt. De 

reden hiervoor is omdat in het verleden bepaalde veranderingen nogal een push vanuit de 

netbeheerder als karakter hadden, waarbij marktpartijen zoals RWE Effizienz weinig toe te 

voegen had.5  

 De geïnterviewde denkt dat dit soort samenwerkingen een soort van democratisch besluit 

worden, terwijl je daar liever marktwerking hebt5. Er zijn internationale normen voor 

laadpunt ontwikkeling (robuustheid, hoogte, etc.) en RWE Effizienz volgt die gewoon. 

 De geïnterviewde geeft aan van mening te zijn dat een gezamenlijk laadpunt ontwikkeling 5 

jaar geleden beter had gepast5: “we komen tot een serie van uniforme laadproducten die 

aan een gezamenlijke set specificaties voldoet”. Net zoals dat verkeerslichten en 

lantaarnpalen min of meer gestandaardiseerd zijn. Inmiddels heeft iedereen zelf een 

product ontwikkeld, wat veel geld en tijd kost. Daarnaast is de markt niet groot genoeg om 

hem alleen nationaal te benaderen, je moet internationaal / Europees6. 
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 Wellicht zou je specificaties gezamenlijk kunnen opstellen,7 maar wel op Europees niveau. 

Welke doelen zou je hier mee kunnen bereiken? Een voorbeeld is dat je een vereenvoudigt 

toelatingsproces ontwikkelt/afspreekt. Zodat je die paal bij elke Europese netbeheerder kan 

aansluiten. Daar zit nu nog veel verschil in (welke meter, extra meter, toegangssysteem met 

sleutel of niet, etc.).  

 RWE Effizienz zou niet mee doen aan het NKL omdat de opbrengst te laag is en de 

investering in tijd te hoog8. Waar RWE Effizienz wel aan mee doet is aan verschillende 

standaardiseringscommissies op Europees niveau.  

 Het gaat er bij energieleveranciers niet meer om zoveel mogelijk energie te verkopen, maar 

om een totaal pakket aan additionele dienstverlening (waar stroom een component van is). 

Transitie van leveren van stroom en gas naar energie dienstverlening incl. evt. financiering 

hiervan. Slimme thermosstaten, zonnepanelen, ketels, advies, en op termijn wordt een 

elektrische auto daar ook een onderdeel van.  

 DE geïnterviewde denkt dat energiemaatschappijen mee doen aan zoiets als het NKL, zodat 

dat die markt ook toegankelijk blijft voor energiemaatschappijen9. Er is een spanningsveld 

tussen netbeheerder en energiemaatschappij. Beiden willen iets doen met elektrisch rijden 

en als de netbeheerder en stukje daarvan pakt, is dat een stukje minder voor de 

energiemaatschappijen. Mogelijk kun je de installatiebedrijven nog als derde partij aan dit 

spanningsveld kunt toevoegen. Veel verschillende partijen hebben op de een of andere 

manier affiniteit met elektrisch laden. Daarom breiden zij hun portfolio allemaal uit in deze 

richting.  

 Rol voor het NKL kan zijn het duidelijk krijgen van de domeinen van iedere partij en het 

bepalen van werkpakketten. En welk werkpakket bij welke partijen hoort.10 Zo kun je ook 

een standaardisatie in de definitie krijgen. Handig bij bijvoorbeeld aanbestedingen, dat men 

weet wat ze kunnen verwachten bij een bepaald product of term. 

 Naast dat het doel van energiemaatschappijen om betrokken te blijven bij de laadinfra 

markt, willen zij ook daadwerkelijk wel samenwerken binnen het NKL. 

 Onderwerpen waarvan de geïnterviewde denk dat ze interessant kunnen zijn voor het NKL, 

zijn de netaansluiting en het aansluitproces (vrije aannemer keuze). 

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  

 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Netaansluiting – prototype: De geïnterviewde zie top dit vlak de noodzaak om 

samen te werken, zodat het een gezamenlijk proces is. Dit is bij uitstek het 

onderwerp waar een gezamenlijk ontwerp proces voor zou moeten zijn, zodat er 

één standaard netaansluiting ontstaat. Je bent vervolgens zelf vrij om het als 

individuele fabrikant ergens in te kopen bij een andere marktpartij. Productie zou 

door fabrikant zelf gedaan kunnen worden, niet in het NKL. De focus ligt bij de 

geïnterviewde op de netaansluiting die zowel bij ontwikkeling, installatie als beheer 

van een laadpunt anders kan en waar het NKL zich over zou moeten buigen. 
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o Gebruikers Identificatie – geen: Afstemming vindt al plaats bij Eviolin, dus geen taak 

meer voor het NKL. 

o Gebruikers handelingen – geen: Dit is bij uitstek iets wat in de markt gebeurt en dus 

niet samen in het NKL hoeft. De led kleur bijvoorbeeld verschilt in Nederland met 

Engeland. Dat hoef je niet te standaardiseren, kan de gebruiker wel mee overweg. 

o Controller – geen: Dat is bij uitstek waar je als laadpaalfabrikant je eigen beslissingen 

in wil maken. Een standaard product reduceert het aantal mogelijkheden en dat ziet 

de geïnterviewde niet zitten.  

o Meter integratie op controller – geen: zelfde commentaar als bij controller. 

o Overige elektrische componenten – geen: Zijn standaard componenten die je 

inkoopt.  

o Design – geen: Hooguit een opdrachtgever mag/kan daar iets van vinden. Niet iets 

wat in afstemming met anderen hoeft te gebeuren. 

o Bereikbaarheid (installatie gemak) – geen: Is aan een fabrikant om daar zelf 

beslissingen in te maken. Installateur zal een voorkeur hebben, maar is niet van 

belang om mee te nemen in het NKL. 

o Beveiliging (toegang) – geen: Bepaalt de eigenaar, dus geen NKL onderwerp. 

o Stekker – sector afspraken: Er is nu een standaard stekker. Vraag je af wat het NKL 

dan toevoegt aan een NEN commissie (verdeling van rollen?). Daar zijn eigenlijk 

geen open vraagstukken meer (type stekker is bepaald). Houd de vinger aan de pols 

en bespreek nieuwe (buitenlandse) ontwikkelingen. Daarnaast zou je in het NKL tot 

een definitie kunnen komen voor wat we een snellaadpunt noemen en wat voor 

soort stekkers daar gebruikt worden. Op Europees gebied gebeurt dat al (combo 

stekker).  

o Communicatieprotocol (auto – laadpunt) – sector afspraken: Het is goed om 

hierover te overleggen en afspraken te maken. Er zijn verschillende nationale en 

internationale initiatieven en ontwikkelingen en wat doet Nederlander daarmee? Ga 

je een bepaalde standaard implementeren of niet? 

o Data verbinding – geen: Vrijheid bij fabrikant en beheerder laten. 

o Communicatie protocol (paal – backoffice) – geen: Dat is aan de koper van een 

laadpunt hoe hij/zij daar mee wil omgaan.  

o Remote monitoring – sector afspraken: Een gemeente of EV-rijder willen natuurlijk 

dat zoveel mogelijk geplaatste laadpunten daadwerkelijk werken. Hoe remote 

monitoring dan mogelijk is, maakt niet uit (vrijheid), maar dat het mogelijk moet zijn 

wel. Eigenlijk geld dit ook voor veel andere thema’s: wat is de set van kwaliteitseisen 

die we stellen aan laadpalen. Afspraken maken op functioneel niveau.11 

 Het NKL is voornamelijk een afstemmingsruimte voor de netaansluiting (hoofdpunt) en als 

tweede, zoals eerder genoemd, het definiëren van werkpakketten en definities. Als bepaalde 

taken beter omschreven zijn, weet iedereen wat er verwacht wordt als een bedrijf 

bijvoorbeeld de installatietaak aan besteed. Bij veel aanbestedingen ziet de geïnterviewde 

dat er ongeveer hetzelfde gevraagd wordt, maar de nuance verschillen maken het lastiger. 

Uniform afspreken wat elke taak precies inhoud, zorgt voor gemak12.  

 De interviewer legt voor dat hij denkt dat het onderscheidende vermogen van bepaalde 

ontwikkelingsthema’s, een effect heeft op de bereidheid van een marktpartij om wel of niet 

mee wil werken aan dat ontwikkelingsthema binnen het NKL. De geïnterviewde geeft aan 
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hier mee eens te zijn. Het is logisch dat je je als fabrikant probeert te onderscheiden met een 

product. Daarvoor gebruikt RWE Effizienz ook een aantal patenten. Samenwerking is geen 

optie op de vlakken waarop men zich probeert te onderscheiden, anders wordt je gewoon 

puur een fabrikant van een standaard product13. Daarnaast remt dat ook verder innovatie, 

omdat je toch allemaal hetzelfde doet.12  

 De geïnterviewde geeft aan dat het onderscheidend vermogen redelijk beperkt is, omdat 

men al aan allerlei normen moet voldoen. Dat laatste stukje mogelijkheden tot 

onderscheidend vermogen wil je als fabrikant niet weg geven. De mogelijkheid/vrijheid om 

een net iets efficiënter, gebruiksvriendelijker en/of beter product te ontwikkelen wil je niet 

weggeven14.  

 Het voorstellen van het opzetten van kleine concrete projecten binnen het NKL en daar 

individuen afkomstig van verschillende marktpartijen op te zetten, waardoor men elkaar als 

collega gaat zien (met de bedoeling vertrouwen, visie, doel, etc. op één lijn te brengen), 

wordt door de geïnterviewde bevestigd.15  

 Omtrent installatie zou het NKL het volgende kunnen bijdrage:16 Bij de installatie van een 

laadpunt kan de installatie van de netaansluiting overgenomen worden van de 

netbeheerder. Dat één aannemer het laadpunt én de aansluiting op het net op zich neemt. 

Een-arbeidsgang met vrije aannemer keuze.  

 Omtrent beheer zou het NKL het volgende kunnen bijdrage:17 Afspraken maken over het 

uitlezen van de meterdata door netbeheerder. Nu vind er één keer in de twee jaar een 

fysieke controle plaats, kun je daar samen niet andere afspraken over maken.  

 De focus ligt bij de geïnterviewde op de netaansluiting die zowel bij ontwikkeling, installatie 

als beheer van een laadpunt anders kan en waar het NKL zich over zou moeten buigen. 

 Daarnaast zou men kunnen nadenken binnen het NKL over hoe men om moet gaan met slim 

laden (afstemmingsproces).18 Waarop baseer je het slimme laden en richt je dat in? 

Communicatie tussen transformatorhuis en laadpunt, of via het backoffice van de 

netbeheerder. Wie is er bij betrokken en hoe lopen die processen? 

 Het al dan niet een goede weerspiegeling en een evenwicht hebben van alle betrokken 

partijen, kan een barrière voor het succes van het NKL zijn.19 

 Nog een barrière is de mogelijke afwezigheid van voldoende onderwerpen waar iedereen 

samen mee aan de slag wil.20  

 De geïnterviewde geeft aan dat de centrale overheid zich op sommige vlakken wel iets meer 

mag bemoeien met laadinfra. Sommige thema’s los je zonder bepaalde wet – en regelgeving 

misschien wel niet op, omdat je vast zit in oude gewoontes of sommige partijen die 

verandering tegen houden.21 Bijvoorbeeld het RFID systeem wat onveilig is vanuit data 

beveiligingsoogpunt. De overheid moet bijvoorbeeld besluiten dat bepaalde 

beveiligingsnormen ook voor de laadinfra gelden van 2016. De overheid moet misschien ook 

participeren in het NKL. 

 De geïnterviewde geeft aan geen probleem te hebben met het vermelden van zijn naam in 

het verslag.  
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Netaansluiting Gebruikers interface Controller Elektrische installatie 

 Gebruikers 
identificatie 

Gebruikers 
handelingen 

 Meter, integratie op 
controller 

Overige (zekeringen, aardpin, 
relais, etc.) 

Sam
en

w
erkin

gsvo
rm

en
 

Geen 
 

 X 
O 

X 
O 

X 
O 

X 
O 

X 
O 

Sector 
overleg 

      

Sector 
afspraken 

   
 

   

Samen 
ontwerpen 
 

      

Ontwerp vrij 
delen 

      

Prototype 
 

X      

Productie 
 

O      

Testen 
 

      

 

 

 



85 
 

Interviewee B – Daut Milieu  

Interview afgenomen op 12-09-2014, te Den Bosch – Daut Milieu 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Daut Milieu is een advies en ingenieursbureau voor interne klanten: een groep BV’s die zich 

onder andere bezighoud met verschillende energie(transitie) gerelateerde thema’s. 

 De geïnterviewde heeft milieu en innovatiemanagement gestudeerd aan de Wageningen 

Universiteit. Daarna als consultant 8 jaar bezig geweest met groene mobiliteitsthema’s, 

waaronder in de tweede helft ook met elektrisch vervoer. 

 De geïnterviewde geeft aan dat hij het goed vind dat er initiatieven zijn zoals het NKL en dat 

er iets op het vlak van samenwerking gebeurt1. De geïnterviewde vraagt zich wel af of het 

ook daadwerkelijk gaat lukken / succesvol wordt. De geïnterviewde geeft aan dat wanneer je 

een groot aantal partijen samen zet, er alleen (onnodig) veel gepraat gaat worden en er niks 

van de grond komt2. 

 De geïnterviewde geeft aan dat het hem een goede zaak lijkt als er wordt samengewerkt.3 

Belangrijk hierbij is dat dit concrete projecten (bijv. pilots) zijn en niet alleen top down, maar 

vooral ook bottom up.4 

 De laadinfra markt bestaat uit veel verschillende markten en partijen, zeer diffuse omgeving, 

waarbij het moeilijk is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Sterk gefocussed gaat het 

om vraag en aanbod tussen e-rijder en CP operator. De operationele energievraag van een 

plug-in verschilt echter sterk van een volledig elektrische auto. Verder zijn er nog allerlei 

aspecten die het kip-ei probleem vergroten, zoals de locatie waar vraag en aanbod elkaar 

tegenkomen en de voorwaarden waaronder dat gebeurd (parkeertarieven, abonnementen, 

pasgebruik, storingen, etc.)22A. Een individuele partij gaat dat alleen nooit voor elkaar 

krijgen, daarom samenwerking noodzakelijk.5 Hier speelt ook het kip/ei probleem, wat je 

samen op moet lossen en vanwege budgettaire redenen niet alleen kunt. Vraag en aanbod 

moeten langere tijd met elkaar kunnen samenwerken om er voor te zorgen dat ze op elkaar 

afgestemd worden, zodat de laadinfra er gaat komen. 

 Voordeel van samenwerken is dat partijen met elkaar afspraken kunnen maken over 

standaardisatie en daardoor over kostenbeheersing.7 In dit stadium van de markt (kleine 

volumes) is het niet mogelijk om binnen een ‘normaal’ budget te blijven.  

 De visie van het NKL moet passen bij wat de marktpartijen graag willen, alleen dan wordt 

het een succes. Je moet een perspectief leggen, waar marktpartijen naar toe kunnen 

werken. Dat perspectief moet ook daadwerkelijk voor hen een perspectief zijn, anders doen 

zij niet mee.6  
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 Een reden om af te haken kan zijn dat marktpartijen er heel veel tijd in moeten steken, maar 

het hen niets oplevert. De kans dat het niets oplevert is het grootst als de marktpartijen zich 

niet kunnen vinden in die visie. ER moeten dingen gebeuren die op niet al te lang termijn 

houvast bieden om winstgevend laadpalen te kunnen realiseren en/of exploiteren11.  

 Volgens de geïnterviewde valt er nog veel te winnen op het design van een laadpunt, terwijl 

dat nu nog een beetje een ondergeschoven kindje lijkt. Enkele voorbeelden zijn het aantal 

‘stopcontacten’ per laadpunt en/of oprolbare stekker in het laadpunt. Hierdoor ontstaat 

flexibiliteit van parkeren en van laden.8 

 Netbeheerders hebben veel belang bij smart charging en daar hebben zij ook veel in 

geïnvesteerd. De nadruk ligt daar nu vooral op en bijvoorbeeld het design wordt nu 

ondermaats meegenomen.9  

 Een ander onderdeel wat nog ondermaats is, is de gebruiksvriendelijkheid voor 

consumenten in de vorm van applicaties. Hiermee zou je laadpunten kunnen reserveren, 

afrekenen, parkeergelden, plug and charge (laden zonder laadpas).10 

 De geïnterviewde ziet de berijder van een elektrische auto als de vrager (in vraag en aanbod) 

in de laadpalen branche. De geïnterviewde adviseert om de consument te 

vertegenwoordigen in het NKL7. 

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  

 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Netaansluiting – Sector afspraken: De geïnterviewde denkt dat dit onderwerp vooral 

op gebied van wet- en regelgeving een lastig punt is. In eerste instantie denkt de 

geïnterviewde dat dit vooral een thema is om te bespreken tussen netbeheerder en 

overheid. Maar het is goed dat netbeheerders met de markt in overleg gaan om te 

kijken waar de netaansluiting eenvoudiger kan om de kosten omlaag te krijgen. De 

fabrikanten kunnen hun wensen inbrengen en de netbeheerder geeft de minimale 

eisen waaraan de netaansluiting zou moeten voldoen. Sector afspraken maken is 

goed. 

o Gebruikers identificatie – geen: Nee geen onderwerp voor het NKL. Hier zijn al zaken 

over afgesproken en geregeld (RFID) en dat voldoet volgens de geïnterviewde prima. 

Zoals eerder vermeld is plug and charge een alternatief, maar is niet per se nodig, 

pasjes voldoen. Ziet nog wel een ‘probleem’ op het gebied van de privacy, maar dat 

ligt meer bij de protocollen.  

o Gebruikers handelingen – Geen: De geïnterviewde ziet hier het ontwikkelen van 

applicaties om laadpunten te vinden ook een onderdeel van. Echter hoef je de 

ontwikkeling hiervan niet samen binnen het NKL te doen. Daag marktpartijen uit om 

dat te doen.  

o Controller – Samen ontwerpen: De geïnterviewde werkt nu reeds met een aantal 

partijen samen om een nieuwe controller te ontwikkelen. De geïnterviewde ziet bij 

hen wel verschillende belangen, maar wel hetzelfde doel: goedkoper maken 

laadpunt.  
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o Overige elektrische componenten – Sector afspraken: Laat de techniek zoveel 

mogelijk bij de marktpartijen. De geïnterviewde ziet hier geen taak voor het NKL. “Ik 

zou niet weten waarom je met heel veel partijen om de tafel moet gaan zitten om te 

bepalen of een bepaalde zekering goedkoper kan”. De fabrikant kiest zelf natuurlijk 

al de beste en goedkoopste componenten. Als je het interpreteert als een pakket 

van eisen dat je behandelt/bespreekt in het NKL, dan ziet de geïnterviewde wel een 

samenwerking: afspraken maken. Als het aanpassen van het pakket van eisen vanuit 

bijvoorbeeld de netbeheerder er voor kan zorgen dat dit soort onderdelen 

goedkoper kan, dan moeten we dat pakket natuurlijk aanpassen.  

o Meter integratie – sector afspraken: Laat de techniek zoveel mogelijk bij de 

marktpartijen. Hier is dezelfde commentaar op van toepassing als bij onderdeel 

hierboven: overige elektrische componenten.  

o Design behuizing – samen ontwerpen: De geïnterviewde ziet nog veel kansen voor 

verbetering om de EV-rijder zo gemakkelijk mogelijk te kunnen laten laden. Nu zie je 

vaak dat je gebonden bent aan één parkeervak vlak voor het laadpunt, als dat vak 

bezet is, kun je lastig laden. Zorg voor extra flexibiliteit.  

o Bereikbaarheid (installatie gemak) – geen: Installatie gemak of de afwezigheid 

daarvan wordt vaak door de omgeving bepaald. Doordat dit elke keer zo verschild is 

het niet nuttig dit gezamenlijk te bespreken binnen het NKL. De installateur en de 

onderhoudspartij moeten accepteren dat niet elk laadpunt op dezelfde manier en 

even makkelijk te bereiken is.  

o Toegangsbeveiliging – Geen: Verschilt van partij tot partij en dus moet je hier samen 

geen afspraken over willen maken. De installateur en de onderhoudspartij moeten 

accepteren dat niet elk laadpunt op dezelfde manier en even makkelijk te bereiken 

is.  

o Stekker – geen: Geïnterviewde geeft in eerste instantie aan geen visie/mening te 

hebben op dit thema. Echter geeft de geïnterviewde ook aan dat de stekker een 

standaard is die vastligt en dat daar verder niets aan verbetert hoeft te worden. Als 

het gaat om een extra dataverbinding tussen voertuig en laadpaal, dan kan dat via 

de Cloud. 

o Communicatie protocol voertuig, laadpunt – geen: Veel te stroperig en erg taaie 

processen omdat elke auto anders communiceert. Geen onderdeel voor het NKL. 

Daarnaast heeft Nederland geen OEM (auto) industrie dus daar ligt geen belang voor 

het NKL. 

o Data verbinding – samen ontwerpen: De data verbinding tussen cloud en laadpunt 

zou waar nodig gestandaardiseerd kunnen worden, zodat marktpartijen daar 

applicaties voor kunnen ontwikkelen en slimme dingen met die data kunnen doen.  

o Communicatie protocol (laadpunt backoffice)– samen ontwerpen: Volgens de 

geïnterviewde vinden veel EV-rijders privacy belangrijk. Echter wordt ie hier nog niet 

veel prioriteit aan gegeven. Dit zou in de protocollen meegenomen moeten worden. 

Het NKL zou hier samen over na moeten denken. 

o Remote monitoring – sector afspraken: Bepaal op dit vlak eerst wat je wilt 

standaardiseren. Zorg ervoor dat elk type laadpunt minimaal een bepaald level aan 

kwaliteit in remote monitoring haalt, of hoger. Spreek hiervoor een duidelijk pakket 
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van eisen af met de partijen die hier baat bij hebben (voornamelijk gemeente, 

netbeheerders in overleg met marktpartijen).  

 De interviewer vraagt de geïnterviewde wat hij vindt van de gedachten dat de mate waarin 

een onderdeel of ontwikkelingsthema voor concurrentievoordeel zorgt bij de fabrikant, 

bepalend is voor de bereidheid om op dat ontwikkelingsthema wel of juist niet samen te 

werken (veel concurrentie voordeel met bepaald onderdeel, geeft weinig bereidheid om 

samen te doen).  

 De geïnterviewde geeft aan dat dat inderdaad bepalend kan zijn. Denk heel goed na over 

wat je wilt standaardiseren en wat niet. Doe alleen het essentiële, zodat de fabrikanten de 

ruimte blijven houden om onderscheidend te kunnen zijn. Verliezen ze die ruimte, dan ‘sla je 

de markt plat’. Valt er niets meer te verdienen en dan zal men ook niet mee werken aan het 

NKL. Door standaardisatie is belangrijk maar moet niet ten koste gaan van unique selling 

points van bedrijven.12  

 De geïnterviewde vind dat er een gezamenlijke visie moet zijn bij de partijen die meedoen 

aan het NKL / de samenwerking13.  

 Na het voorstellen van het opzetten van kleine concrete projecten binnen het NKL en daar 

individuen afkomstig van verschillende marktpartijen op te zetten, waardoor men elkaar als 

collega gaat zien (met de bedoeling vertrouwen, visie, doel, etc. op één lijn te brengen), lijkt 

de geïnterviewde prima. Dit komt niet zozeer door de inhoud van het achterliggende idee 

van deze concrete projecten, maar wel door het feit dat er in ieder geval een visie op is.14  

 Belangrijke van pilots is dat de leerervaring goed gedocumenteerd worden en ook 

daadwerkelijk gebruikt worden. Evaluatie wordt uiteindelijk vaak overgeslagen, terwijl dat 

erg belangrijk is. Zorg er bij het NKL voor dat dit goed geregeld wordt.15 

 Het ontsluiten van gebruiksdata naar andere partijen dan alleen de netbeheerder en/of 

laadpunt beheerder is erg belangrijk. Bijvoorbeeld voor gemeente die graag willen weten 

hoe (intensief) een laadpunt gebruikt wordt. Wanneer het laadpunt niet gebruikt wordt dan 

kan het verplaatst worden. Dit moet individueel op elkaar afgestemd worden en men hoeft 

daar niet over met elkaar binnen het NKL aan tafel te gaan16. 

 Het NKL moet zo onafhankelijk mogelijk blijven en ervoor waken dat ze niet te snel vanuit 

één visie insteken (bijv. vanuit netbeheerders oogpunt). Dit is een bedreiging voor het 

succes van het NKL.17 

  Ook het uitblijven van concrete resultaten op korte termijn kan er voor zorgen dat mensen 

afhaken (bedreiging voor succes NKL).18 

 De business case van publieke laadpunten is mede afhankelijk van het stimuleringsbeleid 

van de overheid voor elektrische auto’s. Met name het soort elektrische auto is belangrijk. 

Aan een volledig elektrische auto kan veel meer stroom verkocht worden (omzet) dan aan 

een hybride. Die full electrics zijn de klanten die je als laadpunt beheerder graag wilt, 

vanwege het aantal KWH dat je aan hen verkoopt.19 

 Zorg ervoor dat er ook naar de EV-rijder geluisterd wordt en betrekt. Zij zijn de ‘vrager’, 

maak het hen zo makkelijk mogelijk en los problemen op waar een EV rijder mee zit. Dan 

zorg je dat de opbrengsten van een laadpunt omhoog gaan20. Wat het NKL probeert is het 

verlagen van de kosten, maar de winst is meer te halen aan die opbrengsten kant.  

 Men is al even bezig de kosten van een laadpunt naar beneden te halen. De geïnterviewde 

denkt dat de grootste stappen (op smart charging na) al gemaakt zijn.21  



89 
 

 Laat de agenda van het NKL niet alleen gebaseerd zijn op het nog meer verlagen van de 

kosten (want de rek is er al uit), maar let op de behoefte van de EV-rijder om zo de 

inkomsten te verhogen.22B 

 De geïnterviewde geeft aan dat het geen probleem is als zijn naam vernoemd wordt in het 

verslag. 
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Interviewee C – ElaadNL 

Interview afgenomen op 16-09-2014, te Arnhem - ElaadNL 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Samenwerking zoals het NKL die ‘voorstelt’ is de enige oplossing1. Het is een nieuwe 

innovatieve markt, waar de diverse marktrollen nog niet volledig duidelijk zijn. Na een jaar of 

4 van ‘elkaar de tent uit vechten’, ontdekken nu een toenemend aantal partijen dat om echt 

verder te komen, men moet samenwerken. NKL is het poldermodel in kwadraat2. Lost niet 

alle problemen op, maar er is in ieder geval een plek waar men kan discussiëren/overleggen 

over deze problemen.  

 Alle stakeholders worden in een vroeg stadium betrokken bij project definitie en uitvoering, 

loopt men in een vroeg stadium ook al tegen issues aan en die aan het begin oplossen. 

Hierdoor beter mogelijk om te focussen op de weg voorruit en niet op het verdedigen van 

rollen en/of bepaalde (individuele) belangen3.  

 Naast dat partijen door samenwerking meer op elkaar zijn afgestemd, denk de 

geïnterviewde dat bij de uitvoering van projecten er meteen commitment is en dat er sneller 

stappen gezet kunnen worden. Eerder de juiste personen, eerder commitment van diverse 

partijen in zowel de projectfase als daarna. Doordat alle neuzen dezelfde kant op staan, kan 

men sneller actie ondernemen, maar is er ook beter inzicht in de (mogelijke) weerstand en 

belangen van diverse partijen en dat men daar beter rekening mee kan houden.4  

 Niet alle partijen zullen even enthousiast zijn om mee te doen5. Er zal bij verschillende 

partijen nog scepsis heersen, omdat E-laad een grote inbreng heeft in het opstarten van het 

NKL, de in kind bijdrage en de directie. Oude gevoelens komen daarbij weer naar boven12. 

De geïnterviewde denkt zelf dat een aantal mensen/partijen denken dat ze het zelf ook wel 

kunnen, zij zitten niet te wachten op samenwerking6. De praktijk moet uitwijzen dat die 

partijen ongelijk hebben. De geïnterviewde geeft aan dat je van goede huizen moeten 

komen als je straks een gedragen advies (vanuit het NKL) niet gaat accepteren of omarmen7. 

Naast jammer ook dom/onverstandig om een gedeelde mening/visie in de wind te slaan. Het 

NKL kan niks verplichten, maar onverstandig wanneer partijen zich er niet aan houden8. 

 De geïnterviewde geeft aan dat hij inderdaad denkt dat er bepaalde onderdelen of thema’s 

zijn, waar men eerder of juist minder bereid is om samen over na te denken binnen het 

NKL9.  

 De geïnterviewde geeft aan dat in zijn geval (en zijn achterban) graag iets met het 

netbeheerdersdeel wil doen, omdat zij daar verantwoordelijk voor zijn en ‘gevoel’ voor 

hebben. De geïnterviewde heeft daar een groot belang bij. De andere partijen ook, maar 
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niet zo zeer technisch inhoudelijk of iets dergelijks, maar bij hen meer functioneel of kosten 

gedreven. zij moeten er uiteindelijk ook mee werken daar moeten wij iets mee. We moeten 

die wensen, visies en invalshoeken (een gemeente kijkt heel anders naar een bepaald aspect 

dan een netbeheerder) van andere partijen meenemen in ons gedeelte. Doen we dat niet, 

dan zouden we zelfs het doel om goedkopere laadinfra te bewerkstelligen frustreren.10 Ook 

het ontbreken van wensen (wij vinden het prima wat jullie doen) is al winst, want dat is 

afgevinkt en daar krijg je geen gedoe meer mee. 

 Er is nu een begin gemaakt met een vereenvoudigde netaansluiting voor laadpunten. 

Vervolgstappen moeten we niet even autonoom gaan doen, want dan krijgen we weer 

gefronste wenkbrauwen.11 

 Mochten er twee tegenstelde belangen zijn, dan kun je daar door overleg mogelijk een 

middenweg in vinden. Doe je dat niet dan is het ‘slikken of stikken’ en dat is niet meer van 

deze tijd13. 

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  

 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Netaansluiting – Sector afspraken: De geïnterviewde ziet de relevantie voor andere 

stakeholders niet om mee te ontwerpen, testen, etc. Uiteindelijk legt de sector een 

wens neer (functioneel!) en kan de markt zelf bepalen hoe er ontworpen, getest, 

enz. wordt13.  

o Gebruikers identificatie – Sector afspraken: De markt zal waarschijnlijk aangeven dat 

ze dat zelf willen doen. Zij willen dat graag zelf doen omdat ze het leuk vinden, maar 

ook omdat ze denken er een commercieel voordeel uit te halen. Bijvoorbeeld 

doordat ze de eerste zijn met nieuwe techniek14. Als er een nieuwe betaalmethodiek 

komt, dan is het handig/slim dat elke paal daar mee overweg kan of geschikt voor 

gemaakt kunnen worden16. Maar het is wensdenken om er vanuit te gaan dat alle 

partijen een dwingende afspraak gaan volgen op het vlak van welke betaalmethode 

zij moeten gebruiken. Hooguit zal het om een richtlijn gaan15. 

o Gebruikers handelingen – Sector afspraken: Ook hier is de markt vrij om dingen te 

ontwerpen en te bedenken. Afspraken an sich, welke kleurcode geeft de laadpaal als 

hij laadt, storing, etc., dat is maar goed dat dat al afgesproken is. Dat moet wel 

hetzelfde blijven17. 

o Controller – ontwerp vrij delen: Op voorwaarde dat er marktpartijen zijn die mee 

willen doen. Puur vanuit de doelstelling van het NKL (kosten verlagen) is het goed 

om te standaardiseren.18 Echter weet de interviewer dat een aantal marktpartijen 

daar enorm op tegen zijn. Zij zien dat als hun eigen ding.19 Argumenten dat het bij de 

ICT (laptops/pc’s) vroeger net zo was en dat dat nu gestandaardiseerd is en dan 

vinden ze dat heel logisch. Maar er zijn gewoon een aantal partijen die geld 

verdienen aan hun eigen bordje en die hebben geen behoefte aan een nieuw samen 

ontwikkeld bordje20. Echter, het is onvermijdelijk en gaat toch gebeuren. Alleen is de 

vraag of het NKL daar nog iets over te zeggen heeft, zeker wanneer een Chinese 
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partij hier mee aan de slag gaat. Als het NKL met een controller aan de slag gaat, dan 

moet je alle stappen tot en met ontwerp vrij delen uitvoeren. Gaat het NKL het niet 

opnemen, dan moet je er niks mee doen. Vanwege een aantal marktpartijen die 

waarschijnlijk niet mee wil omdat ze nu nog veel geld verdienen met hun huidige 

eigen bordjes.21A  

o Meter integratie – ontwerp vrij delen: Zelfde verhaal als bij de controller. Als je een 

controller met een geïntegreerde meter ontwikkelt, dan moet je doorgaan tot 

ontwerpen en het ontwerp vrij delen.  

o Overige elektrische componenten – sector afspraken: Niet relevant voor alle partijen 

(zoals een gemeente bijvoorbeeld).  

o Design – Sector afspraken / Geen: Basis functionaliteiten van het design (locatie 

stekker, RFID reader, etc.) dat kun je samen afspreken binnen het NKL. De overgrote 

rest is aan de marktpartijen zelf. 

o Bereikbaarheid – Sector afspraken: Belangrijk om dit samen op te pakken. Ruimte 

rondom laadpunt, straatbeeld, etc. is voor verschillende stakeholders belangrijk. Op 

dit vlak zijn al wat afspraken gemaakt, maar zeker onderdeel voor het NKL. 

o Beveiliging – Sector afspraken: Niet heel ‘spannend’. Afspraken maken hierover is 

voldoende. 

o Stekker – geen: Is al gestandaardiseerd. Hooguit wanneer ze in het buitenland iets 

nieuws bedenken wat de huidige stekker vervangt, dus volledig afwijkt, dan moeten 

we daar misschien wat mee. Geen rol NKL. 

o Communicatie protocol (voertuig laadpunt) – Sector afspraken: Standaardisering en 

dus goedkoper maken. Eigenlijk is dit onderwerp al geregeld.  

o Data verbinding – sector afspraken: Afspraken maken over wanneer er bijvoorbeeld 

geen data verbinding is. Wat de klant daarvan merkt. Bij E-laad start het laden toch, 

ondanks dat er geen contact is met back office op dat moment. Persoonlijk zou de 

geïnterviewde daar een sector brede afspraak van maken. Dat laden moet altijd 

mogelijk zijn, ook wanneer de dataverbinding even weg is.  

o Communicatie protocol (laadpunt – backoffice) – Sector afspraken: Nieuwe versies 

van OCPP zouden niet binnen het NKL behandeld moeten worden. We kunnen met 

z’n alle afspreken dat we allemaal OCPP gebruiken (en dat gebeurt eigenlijk ook al). 

o Remote monitoring/beheer – geen: Daar hoef je geen afspraken over te maken. 

 De interviewer legt voor dat hij denkt dat er de minste weerstand zal zijn voor een bepaalde 

samenwerking op thema’s die weinig concurrentievoordeel opleveren voor fabrikanten. De 

geïnterviewde denkt dat dit inderdaad ook zo is en geeft aan dat generieke onderdelen, die 

voor iedereen hetzelfde zijn, dat levert de minste weerstand op. Waarom zou een fabrikant 

zelf geld stoppen in zaken die nauwelijks tot onderscheid leiden21B.  

 De geïnterviewde geeft aan dat wanneer men binnen het NKL bepaalde afspraken maakt, er 

genoeg marktpartijen zijn die de uitvoering van zo’n afspraak kunnen doen24. Dat is ook de 

reden dat de geïnterviewde vaak aangeeft dat doorgaan tot en met het maken van 

afspraken voldoende is22. Tenzij marktpartijen dat zelf niet willen of kunnen en het NKL 

vragen om dat voor hen te doen. Als niemand anders het meer wil doen, dan kan het NKL 

dat op verzoek wél doen. 
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 De geïnterviewde stemt nogmaals in met het feit/mening dat onderdelen die een hoog 

onderscheiden vermogen creëren voor de fabrikant, geen thema’s zijn die men graag samen 

wil doen in het NKL (en andersom)23.  

 Echter, de markt denkt vaak iets te hebben wat onderscheidend vermogen heeft, maar in 

feiten doet iedereen exact hetzelfde. Iedereen doet op die laadpalen hetzelfde25 en het 

onderscheidend vermogen zit volgens de geïnterviewde meer in de after-sales, de 

applicaties, enz. Rondom de basistechniek is niks bijzonders. 

 De interviewer legt voor dat omdat de diverse deelnemers aan het NKL heel verschillend van 

elkaar zijn, dat er een verschil zal zijn in motivatie en bedrijfscultuur, maar dat men elkaar 

rook niet vertrouwt als concurrenten van elkaar. Door van verschillende bedrijven een 

werknemer te pakken en op een concreet project te plaatsen, denken we die verschillen op 

te kunnen lossen. Mensen worden collega’s van elkaar in plaats van concurrenten.  

De geïnterviewde bevestigt dit26 en geeft als voorbeeld de situatie bij E-laad. Netbeheerders 

vinden allemaal iets anders, maar omdat ze hier samenwerken, vinden ze ineens wel 

hetzelfde.27 

 Het idee van de geïnterviewde is ook om vanuit elk relevant discipline een 

vertegenwoordiger te betrekken bij een bepaald project. Het lastige is wel dat het NKL een 

projectenorganisatie is en dat ze niet in dienst zijn van het NKL. Ze blijven van de achterban 

en worden gedetacheerd bij een bepaald project. Dit zorgt er wel voor dat je een sterke 

binding houd met je achterban en de belangen die je daar hebt28. Dat is wel een zorg, maar 

zal toch op die manier moeten gebeuren. Risico factor. 

 Het draagvlak voor een project moet er tijdens het project al zijn en niet alleen daarna 

bijvoorbeeld. Als er tijdens het project al problemen ontstaan, hoef je dat project eigenlijk 

ook niet meer af te maken.29  

 Om draagvlak verschillen te voorkomen, geeft de geïnterviewde aan dat er al een bepaalde 

werkwijze is bij het NKL. Allereerst zal er een bepaald projectvoorstel zijn, waarop men al 

kan baseren of het gaat lukken samen. Daarna wordt het project nog een keer besproken in 

de adviesraad, waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Daarna gaat het project pas door en 

wordt het uitgevoerd zoals men het heeft opgeschreven. Is iemand tegen, dan wordt het 

project naar een onafhankelijk bestuur gestuurd en wordt het belang van dat individu 

afgewogen tegen het geheel. 30 

 Het NKL hoeft zich niet per se te richten op het beheer. Een minimale set van afspraken is 

daar hoogstwaarschijnlijk al voldoende. Bijvoorbeeld dat we afspreken dat een defecte paal 

minimaal binnen x aantal uur gerepareerd wordt32. 

 Het NKL speelt een belangrijke rol in het maken van een laadinfra aansluitsysteem. 

Belangrijkste thema voor NKL bij installatie33. Er zijn veel verschillende stakeholders / 

partijen bij betrokken die allemaal een stukje van het aansluitproces doen. Het NKL zou dat 

juist mooi samen kunnen brengen. Zelfs het samen ontwikkelen/ontwerpen is een prima 

optie voor het NKL. Voor ieder gedeelte in de keten is er een hoofdverantwoordelijke 

(niemand kent 100% het proces van een ander type partij), maar het NKL zou de regie 

kunnen voeren. 

 Het NKL kan niemand dwingen om bepaalde keuzes te maken of mee te doen31. 
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 In theorie klinkt het maken van één aansluitsysteem voor laadpunten goed te doen en 

nuttig. In praktijk zal het een grote uitdaging worden om het grote aantal partijen (8 

netbeheerders, paar honderd dealers, 400+ gemeentes) hetzelfde te laten werken.  
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Matrices C 

O  Tijdens interview aangekruiste cellen 

X   Na analyse van de gegeven toelichting tijdens interview 
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 Ontwikkelingsthema’s laadpunt 

Netaansluiting Gebruikers interface Controller Elektrische installatie 

 Gebruikers 
identificatie 

Gebruikers 
handelingen 

 Meter, integratie op 
controller 

Overige (zekeringen, aardpin, 
relais, etc.) 
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Interviewee D – The New Motion 

Interview afgenomen op 10-09-2014, te Amersfoort 

Interview afgenomen op openbaar horecaterras, spraak opgenomen  

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 Na het vragen van de interviewer geeft de geïnterviewde aan voor samenwerking te zijn in 

wat voor vorm dan ook. Staat positief tegenover het NKL omdat zij daar willen 

samenwerken.1 Met woorden vormen wat je gaat doen, kost veel tijd. De geïnterviewde is 

voor DOEN, dus het NKL zou ook iets meer voor het experiment mogen gaan i.p.v. alleen 

maar praten.2 De innovatie vloeit hieruit voort, het samen bereiken van een samen 

gedefinieerd doel door echt dingen te doen en stappen daarin te zetten en leren van 

feedback die daaruit voortvloeit. Learning by doing. 

 De geïnterviewde komt uit de open source hoek. Wat de geïnterviewde daar zag is dat men 

elkaars ideeën gebruikt er daar op voortborduurt / bouwt. De mogelijkheden tot vernieuwen 

zijn groter en daarnaast gaat het vernieuwen sneller. De geïnterviewde geeft aan dat een 

gesloten bedrijf (die alles ‘bij zich houd’) gewoon ingehaald wordt wanneer een open 

community samen aan het probleem werkt.4 De kracht van een community kan je als los 

bedrijf niet bijbenen. Grote community brengt meer mankracht, kennis, creativiteit (omdat 

mensen meer vrijheid hebben om eens een experiment uit te voeren). 

 Het NKL moet de behoefte van de berijder volgen om te bepalen welke onderwerpen 

interessant zijn voor een samenwerking. De needs van energiemaatschappijen en 

netbeheerders zijn nu vaak heel sterk vertegenwoordigt, waardoor die behoeftes van 

berijders onderbelicht blijven, terwijl zij cruciaal zijn voor het succes van elektrisch rijden3. 

 De gebruikers van de infra moeten geholpen worden met de oplossingen die voortvloeien 

uit het NKL. 

 Het NKL zou kunnen nagaan wat private laadpunt beheerders er toe zou bewegen om hun 

laadpunt publiekelijk toegankelijk te maken / open te stellen5. 

 De geïnterviewde is betrokken geweest bij de technische ontwikkeling van laadpunten. 

Onder andere de protocollen tussen backoffice en laadpunt van New Motion, gedeelte OCPP 

en nieuwe komende standaarden zijn mede ontwikkelt door de geïnterviewde.  

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  
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 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Netaansluiting – Ontwerp vrij delen + testen: De geïnterviewde is met NewMotion 

niet heel actief betrokken bij dit onderdeel, maar de geïnterviewde gelooft in 

standaardisatie. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een bepaald samen 

ontworpen netaansluiting de installatie makkelijker en goedkoper maakt.  

o Gebruikers identificatie – ontwerp vrij delen + testen:  

o Gebruikers handelingen – sector afspraken / ontwerp vrij delen: Op wat voor manier 

je het apparaat dient te gebruiken (eerste kaartje swypen, dan pas inpluggen), of 

andersom bijvoorbeeld). Als dat allemaal hetzelfde zou zijn, dan maakt dat het 

makkelijker voor de gebruiker (patroon).6 In eerste instantie zegt de geïnterviewde 

dat men moet doorgaan tot en met ontwerp vrij delen. Echter bedoelt de 

geïnterviewde hier vooral het maken van afspraken, maar voordat je afspraken kunt 

maken over dit onderwerp moet je weten hoe het eruit ziet (je ontwerpt het proces 

dat je samen afspreekt). Afspraken maken hierover maken en ontwerpen hoort dan 

bij elkaar. Vrij delen moet sowieso omdat je er anders niets aan hebt als je aan het 

samenwerken bent. Prototype en verder is aan de fabrikant zelf. 

o Controller – prototype/geen: Een open source en standaard controller helpt wel 

volgens de geïnterviewde (aangenomen wordt dat hiermee het goedkoper krijgen 

van het laadpunt mee bedoelt wordt).7 Echter standaardisatie zorgt ervoor dat 

marktpartijen zich moeilijker kunnen onderscheiden. En als je marktpartijen de das 

om doet, houdt het weer op.10 Je kunt een prototype maken om te laten zien wat je 

zou kunnen doen en hoe het kan werken. Op de vraag of elke markpartij bereid zal 

zijn om er aan mee te doen is het antwoord: “ik denk het niet, maar ikzelf zou het 

wel leuk vinden”. Idealiter ga je door tot en met prototype, maar realistisch (wat de 

markt wil) zal het geen zijn. De markt zal dit in eigen hand willen houden.8 Je moet 

hier zeker wel naar de mogelijkheden kijken mét Nederlandse partijen om de 

Nederlandse markt te versterken (export product). Veel marktpartijen zullen nog 

overtuigd moeten werden van het nut van deze samenwerking9. 

o Meter integratie controller – prototype: Als dat gestandaardiseerd kan worden, dan 

is dat handig volgens de geïnterviewde. Gelijk stellen aan de controller: hoort bij 

elkaar. 

o Overige elektrische componenten – geen: De geïnterviewde ziet daar het belang niet 

zo van in. De geïnterviewde geeft aan hier niet een goede mening over te kunnen 

vormen. 

o Design – geen: Hoe het laadpunt er precies uitziet is een kwestie van smaak.  

o Bereikbaarheid (installatie gemak) – geen: Geïnterviewde vindt dit onderwerp 

minder relevant.  

o Beveiliging – sector afspraken: In geval van publieke laadpunten is dit een relevant 

onderwerp (privaat wat minder). Bijvoorbeeld zoiets als meerdere sleutels per 

laadpunt is gewoon onhandig, daarover moet je afspraken maken.  

o Stekker – ontwerp vrij delen: Dit moet een volledig gestandaardiseerd en gedeeld 

onderwerp zijn. Dus ontwerp moet vrij gedeeld worden. * hoeft/kan niet per se 

onder het NKL (dit zou ergens moeten gebeuren) 



101 
 

o Communicatie protocol (auto – paal) – ontwerp vrij delen: Dit moet je ergens 

onderbrengen, zodat men er aan werkt. Anders kan je namelijk geen laadpunt 

maken dat die auto begrijpt. Of dat bij het NKL is, kan, maar dan moet men even 

goed nadenken in hoeverre het NKL dan overlap heeft met andere partijen. Dus om 

dit binnen het NKL te doen is er enige twijfel. 

o Dataverbinding – geen: Is geen issue om samen over na te denken. Iedere operator 

voor zich.  

o Communicatie protocol (backoffice – laadpunt) – prototype: Moet ook samen over 

nagedacht worden. Ook hier geld, bekijk waar andere partijen dit reeds doen en 

bepaal aan de hand daarvan wat de rol van het NKL is.11 Of dat bij het NKL is, kan, 

maar dan moet men even goed nadenken in hoeverre het NKL dan overlap heeft 

met andere partijen. Dus om dit binnen het NKL te doen is er enige twijfel. 

o Remote monitoring / beheer – Sector afspraken: Men moet afspraken maken over 

hoe men omgaat met de mogelijkheden voor andere partijen om iets met het 

laadpunt te doen (bijv. firmware update). Dit is namelijk van invloed op het 

dataverbruik van een laadpunt, wat dus geld kost. Laat je alles toe op jouw 

verbinding, dan raak je controle over dataverbruik kwijt. Afspraken maken over hoe 

mensen die het technisch beheer van een laadpunt doen, goed hun werk kunnen 

doen.  

 De geïnterviewde adviseert overigens om testen tussen prototype en ontwerp vrij delen te 

zetten. Dit is echter waarschijnlijk met de ontwikkeling van software in gedachten. De 

onderbouwing van de geïnterviewde was namelijk dat men via testen het ontwerp kon 

controleren en dat men het prototype voor zichzelf kan houden. Bij software is dat 

misschien mogelijk, maar hardware wat lastiger (prototype nodig?). 

 De geïnterviewde ziet een tweestrijd tussen standaardiseren en innovatie. Hoe meer je 

standaardisatie, hoe meer er is waarop je samen kunt bouwen. Maar hoe meer 

standaardisatie of volledig uniform, dan verlies je je innovatie weer.12 Daarom moet je zaken 

waarop nog verder gebouwd kan worden standaardiseren en juist de zaken die aan het 

‘einde’ van een product zitten (alle interactie onderdelen, RFID, behuizing, manier waarop 

kabels weg gewerkt zijn,) die moet je juist niet standaardiseren (want dan verlies je 

creativiteit). 

 Overeenkomen over een afspraak met meerder partijen gaat toch altijd veel tijd kosten, 

omdat iedereen een eigen mening en beeld bij heeft.  

 De geïnterviewde geeft aan dat niet alle partijen even enthousiast zullen zijn om mee te 

doen13, omdat elke partij een eigen zicht heeft op wat hen uniek maakt t.o.v. de ander. Ook 

als zij samen zullen werken, zien zij elkaar als concurrenten. Zo lang je elkaar als 

concurrenten ziet, zul je niet zozeer geneigd zijn bepaalde dingen met elkaar op te lossen.14 

Bijvoorbeeld omdat je je bedrijfsgeheimen daarmee vrijgeeft of dat je daarmee het 

onderscheid tussen de twee minder groot maakt en er zal er altijd een van de twee het 

gevoel hebben, dat ze daarin benadeelt worden.16 Er is weinig vertrouwen om dat samen te 

doen15.  

 Sommige dingen zul je disruptive aan moeten vliegen en andere zaken kun je wel samen 

doen. Een voorbeeld kan (!) bijvoorbeeld zijn dat een clubje een open source laadpunt 

ontwikkelt en dat de markt doorblaast. Daar zullen een aantal partijen niet blij mee zijn. 
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 De geïnterviewde denkt dat wanneer het over communicatie gaat, zowel technische 

protocollen als afspraken tussen mensen/bedrijven, hoe meer verschillende partijen 

datzelfde probleem moeten oplossen en hoe meer je geneigd zal zijn om dat samen op te 

lossen. Wat je dan doet, hoef je maar één keer te doen en andersom. Iedereen heeft daar 

baat bij. Bijvoorbeeld de manier waarop je charge detail records uitwisselt is 

gestandaardiseerd en dat scheelt werk. Het op dezelfde manier praten (harmoniseren) 

scheelt tijd en geld17. Hierop kun je dus samenwerken en dat gebeurt dus ook al wel.  

 De geïnterviewde vraagt zich af wat de rol van het NKL naast de bestaande partijen zal zijn. 

Ga je dat ondersteunen wat er al gebeurt of ga je je eigen bestaansrecht creëren door er 

naast te gaan zitten. Ziet onder andere overlap met Eviolin16. 

 De naam van het NKL doet vermoeden dan het meer om innoveren en het proberen van 

nieuwe ideeën gaat, dan om samenwerking alleen. 

 Er zijn heel veel partijen die bezig zijn met onderdelen van dit geheel. In de zin van samen 

dingen doen, dus het NKL moet daartussen een plekje vinden. Het moet iets bijdrage aan en 

dat kan door een ander gebied af te dekken, maar ook het stimuleren van bestaande 

partijen.18 Dat laatste zou dan meer op de manier kunnen zijn waarop goede doelen dat 

soms ook doen (breng je idee in en wij ondersteunen je met geld en kennis). 

 De interviewer stelt voor om concrete project op te stellen en daar van alle leden 

werknemers samen te brengen als collega’s om te werken aan oplossingen. Het idee 

hierachter is dat motivatie, en bereidheid op één lijn gebracht wordt. De geïnterviewde staat 

hier niet negatief tegenover. Eviolin doet het zo ook en dat is redelijk gelukt, in het iets voor 

elkaar krijgen met samenwerking19.  

 De geïnterviewde geeft duidelijk aan dat men duidelijk moet krijgen wat het doel is om te 

gaan samenwerken. Er zijn zoveel clubjes geweest. Vaak politiek beladen en daardoor 

moeilijk om daadwerkelijk te vernieuwen.20  

 Waar Eviolin dus wat voor elkaar krijgt, gebeurt er bij MI3 helemaal niks. Onder andere 

doordat er vooral veel gepraat wordt22A, maar ook omdat de belangen niet gesynchroniseerd 

zijn en veel verschillende denkbeelden, waarbij men zich niet aan elkaar wil aanpassen. Dan 

kom je dus niet tot een gezamenlijke oplossing21. Het grote verschil tussen Eviolin en de rest 

is dat Eviolin werkt met werkende netwerken. Er is geen sprake van alleen theorie, het is een 

probleem uit de praktijk. Dingen die echt gebeuren23. 

 Het probleem aan een theoretisch vraagstuk is dat het heel duidelijk kaderen van dit 

vraagstuk erg belangrijk is. Vaak wordt dit niet of niet goed gedaan, waardoor de oplossing 

die gezocht wordt te groot wordt. Het is geneigd te groeien. En iedere hypothese is ineens 

geldig, waardoor onrealistische of irrelevante hypotheses ontstaan. Je bent iets aan het 

ontwerpen waarvan je niet weet of het gaat gebeuren. In theorie schep je problemen die er 

in werkelijkheid niet zijn. Je zou eigenlijk (net zoals bij Eviolin) een beetje moeten 

vernieuwen, vervolgens toetsen of dat juist is (aan de praktijk) en vervolgens weer beetje 

vernieuwen. Veel kleine vernieuwing zorgt uiteindelijk voor iets groots. Voorbeeld is OCPP24. 

 Zorg voor concrete projecten, waar deelnemende partijen gemotiveerd en enthousiast over 

zijn en ga daar samen aan werken. Het werken in een werkgroep, waarbij werknemers van 

meerdere partijen, samen op een project zitten. Dit heeft de voorkeur boven het uitvoeren 

van een project in estafette, waarbij iedere partij een stukje (individueel) uitvoert22B. 
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 Doe niet te veel tegelijk, doe het stapje voor stapje (in de zin van meerdere kleine innovaties 

achter elkaar). Partijen zijn soms een beetje moe om overal aan mee te moeten doen, terwijl 

er niks uit komt (op een redelijk termijn).30 

 Volgens de geïnterviewde is er nog heel veel te verbeteren in de installatie en beheer fase. 

Als men dat samen zou doen, zou dat helpen.25 

 Een verbeterpunt is dat CPO’s beter weten wat zij moeten doen als er iets mis of stuk gaat.  

 Daarnaast is elke snellader nu uniek en custom van binnen, elke lader is aangepast aan de 

specifieke omstandigheden. Beheer en plaatsen gaan daardoor stuk lastiger, omdat het elke 

keer weer anders is. 

 Men zou de punten waar men tegenaan loopt moeten delen met de andere partijen (met 

name de beheerders en fabrikanten). Vervolgens kan er door de betreffende partij zelf 

gekeken worden hoe met dat specifieke issue omgegaan moet worden. “Als we het product 

zo aanpassen, dan is het installeren wel gemakkelijk”26. Dit kan in het NKL, hoewel het dan 

voornamelijk beperkt zal blijven tot praten. Je deelt alleen de problemen en je ‘hoopt’ dat 

de ander er iets mee doet. Dit kan eng zijn voor sommige partijen omdat je daarmee je 

zwaktes blootlegt. Zeker als er ook concurrenten aan tafel zitten. De geïnterviewde denkt 

dat je het wel moet doen, omdat je er beide winst van hebt. Echter zou de markt daar dus 

compleet anders over kunnen denken.  

 Zorg er voor dat er een instrument komt waarmee je er voor kunt zorgen dat alleen 

partijen/mensen met voldoende kennis van zaken, mee aan het NKL kunnen doen. JE ziet nu 

te vaak bij andere samenwerkingsverbanden, dat er te veel mensen mee doen, die niet 

weten hoe het zit naast een grote groep mensen, die wel weten hoe het zit. Dan krijg je 

discussies op verschillende niveaus: business en technisch. Dat gaat elkaar dwars zitten.27 

 “Als je alles voor jezelf houd, dan kun je zeker een bedrijf runnen. Het zal alleen niet groter 

worden dan je bedrijf.” De hoop van de geïnterviewde is dat we in Nederland iets voor 

elkaar kunnen krijgen, dat groter is dan een bedrijf.28 

 Samen met California, is dit de plaats waar het gebeurt op het vlak van EV. 

 Na het uitleggen van de interviewer dat veel fabrikanten niet willen samenwerken omdat zij 

hun investering nog terug moeten verdienen, die zij gemaakt hebben voor hun huidige 

product, geeft de geïnterviewde aan: als je zo’n korte termijnvisie hebt, dan is de 

geïnterviewde van mening dat je je productproces verkeerd hebt ingericht. Dat wat je 

maakt, moet je op zo’n manier doen dat het snel kan veranderen (software én hardware). 

 Als alles afhangt van die ene investering die nog terugverdiend moet worden en dat de 

reden is dat je niet mee doet aan een samenwerking voor iets nieuws, dan moet je je 

sowieso zorgen gaan maken als bedrijf. De geïnterviewde geeft een voorbeeld waarbij de 

geslotenheid van een bedrijf, ondanks hun goede product, er voor heeft gezorgd dat ze nu 

niet meer zo groot zijn als dat ze waren. Een groep partijen heeft veel meer kracht dan één 

gesloten bedrijf.  

 Het onderhuidse, de basis mag best samen gedaan zijn. Echter het schilletje daaromheen 

(letterlijk de behuizing, maar ook user interface etc.) dat je dat daaraan nog kunt toevoegen 

en eventueel nog iets extra’s. Dat de experience die diegene heeft waar jij aan levert, dat die 

door jou zelf is bedacht.29  

 Apple gaat uiteindelijk verliezen van Android, omdat die krach van Android zo groot is en 

Apple, als gesloten bedrijf dat uiteindelijk niet kan bijbenen. 
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Matrices D 

O  Tijdens interview aangekruiste cellen 

X   Na analyse van de gegeven toelichting tijdens interview 

 Ontwikkelingsthema’s laadpunt 
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 Ontwikkelingsthema’s laadpunt 

Netaansluiting Gebruikers interface Controller Elektrische installatie 

 Gebruikers 
identificatie 

Gebruikers 
handelingen 

 Meter, integratie op 
controller 
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Inteviewee E – Ihomer 

Interview afgenomen op 11-09-2014, te Eindhoven 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De geïnterviewde is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een van de eerste 

(demonstrator) laadpalen. In eerste instantie was dat als onderdeel van een samenwerking 

tussen CMG, Enexis en Alfen. Uiteindelijk is dit project gestopt, maar heeft de geïnterviewde 

in zijn vrije tijd zelf alsnog die demonstrator laadpaal gemaakt. Alle partijen waren hier 

enthousiast over, waarna gevraagd werd of de geïnterviewde diezelfde techniek kon 

inbouwen in een ‘domme’ laadpaal van Alfen. Van 1997 – 2010 werknemer van CMG (Logica 

CMG, Logica en nu CGI) waarbij de geïnterviewde voor Alfen een re-design heeft kunnen 

doen van een bestaande laadpaal. Ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van diverse 

backoffice oplossingen en ontwikkeling OCPP. Sinds 2010 werkzaam bij Ihomer, waar de 

geïnterviewde verantwoordelijk is voor het EV gedeelte.  

 Ihomer heeft samen met onder andere E-laad, Alliander en New Motion een nieuw back 

office systeem neergezet: Motown. De achterliggende gedachte was dat van toenmalige 

backoffice systemen die verschillende leveranciers aanboden ongeveer 80% hetzelfde was 

en elke keer dus opnieuw wordt ‘uitgevonden’1. Door die 80% nu af te dekken door 

Motown, blijven er veel resources over om te besteden aan vernieuwing.  

 Overigens geld dat ook voor de laadpaal zelf. De geïnterviewde oppert dat je het Motown 

idee ook zou toe kunnen/moeten passen op de laadpaal zelf. Door een stukje open source 

hardware beschikbaar te stellen, scheelt dat enorm veel ontwikkelkosten voor 

laadpalenbouwers.2 Deze open source hardware moet overigens wel begeleid worden door 

open source software voor de laadpaal. Zelfs als ze added value toevoegen bovenop dit 

standaard open source design, sparen ze een hoop ontwikkelkosten uit. Hierdoor krijg je 

betere palen, maar in tegenstelling tot wat je normaal zou verwachten, wel goedkopere.3 

Echter moet je laadpaalfabrikanten nog wel zo ver krijgen om dat te doen. De geïnterviewde 

merkt wel, dat mensen (laadpaal fabrikanten) daar niet echt in geloven, omdat men daar 

toch hun eigen ding volledig in eigen hard willen houden.4 Dat komt door het 

differentiërende.5 De ene wil graag een kwaliteitsproduct leveren en de ander is meer 

gefocussed op een zo goedkoop mogelijke paal en als je dat op basis van dezelfde hardware 

doet, is dat minder overtuigend natuurlijk. Door dezelfde open source hardware valt het 

onderscheidende vermogen weg.6 Dit is ook de reden waarom Betterplace is gestopt. Men 

zou voor één type batterij moeten gaan, omdat ze onmogelijk voor elk merk en type een 

batterij op voorraad kunnen houden. Echter is bijvoorbeeld actieradius en de manier van 
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wegwerken van de batterij onderscheidend vermogen voor autofabrikanten, wat je dus 

verliest als je maar één standaard batterij hanteert.  

 Door standaardisering wordt soms ervaren dat men het onderscheidend vermogen verliest7. 

Mogelijke oplossing is dat je er voor moet zorgen dat je een goed modulair systeem hebt. 

Vergelijkbaar met kabeltjes, die doen wat ze doen en daar zit geen onderscheidend 

vermogen. Als je op die manier ook modulaire onderdelen/dingen hebt, waar niemand zich 

door bedreigt voelt dan, maar die wel goed genoeg zijn en waarbij het componeren en het 

toevoegen van extra functionaliteit over houdt8. Dan zou het wel kunnen werken. Een één-

bordsoplossing waar alles mee zou moeten kunnen, dan heb je overal dezelfde hardware. 

Fijn voor het onderhoud, niet goed voor het onderscheidend vermogen. Geen medewerking 

vanuit de markt9.  

 Niet iedereen zal hier enthousiast over zijn, maar net zoals bij OCPP moet je een paar 

partijen vinden die hiervoor willen gaan.10 Mogelijk moet je ze ook stimuleren met 

voordelen en/of geld. Vind een paar partijen die meedoen en er direct een voordeel van 

hebben en maak het open,11 dan heb je grote kans dat anderen op een gegeven moment 

mee gaan doen.  

 Daarnaast heeft dit een goed neveneffect volgens de geïnterviewde: Er zijn nu veel 

verschillende (kleine) laadpaalfabrikanten met een grote variatie in kwaliteit. Door gebruik 

te maken van een standaard oplossing (die al dan niet nog wordt uitgebreid) die geen / 

weinig bugs kent, verdwijnen er al een hele hope bugs uit veel producten en gaat de 

gemiddelde kwaliteit omhoog12. 

 Persoonlijk is de geïnterviewde bang voor partijen die alleen maar snel willen cashen en de 

lange termijn gevolgen (van de slechte kwaliteit) niet interesseert, dat de gebruiker (EV-

rijder) dan ontmoedigt raakt door de slechte ervaringen en de EV weer inruilt voor een 

benzine auto. Hierdoor zou EV (weer!) de boot kunnen missen. Het hobbyisme is een 

bedreiging voor een succesvolle EV markt.13  

 Wij (Ihomer) zijn heel erg van het samenwerken (Motown, OCPP, etc.)15. Als je dingen 

individueel oppakt dan ga je concurreren met elkaar en uiteindelijk verlies je daar allemaal 

aan, dus je kunt beter samenwerken.14 Niet elke vorm is goed, zorg er altijd voor dat er een 

duidelijke focus blijft op wat eruit moet komen. Duidelijke doelen en concrete dingen (OCPP 

goed voorbeeld) waar oplossingen voor problemen bedacht worden én niet: hier heb je een 

zak geld, kijk maar of je iets leuks kunt bedenken16. Beperkingen qua resources zorgen wel 

vaak voor creativiteit.  

 Samenwerking is zeer goed om de markt voorruit te helpen, stimuleren i.p.v. remmen (wat 

je soms doet bij concurreren)17. Met samenwerking kun je en goede basis neerzetten, maar 

behoud wel de ruimte zodat bedrijven hun onderscheidend vermogen nog kunnen 

neerzetten18. Als er verschillende concurrerende standaarden zijn, wacht de consument met 

instappen, totdat er een winnaar is. Dat duurt soms zo lang dat er al weer een vervanger is. 

Voorbeeld: HD dvd en Blue Ray (winnaar), maar nooit echt meer een succes door 

streamen/internet. 

 De samenwerking levert een kostenbesparing en een doorlooptijd (vooral door maturing) 

besparing op. Overleg kost natuurlijk een beetje tijd. Plus komt hier een draagvlak uit voort, 

wat het succes kan bevorderen. Als je met 10 verschillende oplossingen in de markt stapt, 

weet men niet wat ze moeten kiezen. Als die allemaal een labeltje hebben, dat de standaard 
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oplossing geïntegreerd/geïmplementeerd is als basis, dan denkt de consument dat het wel 

goed zit19. 

 Het klopt dat partijen die meedoen aan zo’n open source project resources stoppen in zaken 

die daarna voor alle andere partijen ook beschikbaar zijn (kans op meeliften). Wet van de 

remmende voorsprong. Je zou daar maatregelen tegen kunnen treffen zoals bijvoorbeeld 

het alleenrecht voor de partijen die mee doen of een bepaald tijdsvoordeel te geven. Of je 

laat het gewoon zoals het is en accepteert dat anderen, naast jou natuurlijk, er gebruik van 

kunnen maken.21  

 Men zou er voor kunnen kiezen om niet mee te doen aan dergelijke projecten omdat ze 

denken dat de technologie later toch gratis beschikbaar is omdat het open source is. Echter 

kan diegene die het als eerste gebruikt er een marketing voordeel mee op doen. Over de 

eerste laadpaal in Tilburg vind je wel 20 a 30 artikelen als je erop Googled. Echter over de 

tweede vind je bijna niets.22  

 Zaken als stekker LED verlichting is pure inkoop en dat is niet onderscheidend, dus daar zien 

ze waarschijnlijk geen concurrentievoordeel op. Mode 3 was in het begin nog wel bijzonder, 

maar is nu gewoon een standaard chipje. Naarmate een onderdeel gewoner wordt, gaat de 

noodzaak eraf om dat vendor specific te hebben. Voor generieke zaken kan men volstaand 

met een standaard oplossing20.  

 De geïnterviewde denkt ook dat het concurrentievoordeel dat bepaalde onderdelen 

opleveren, inderdaad bepalend zijn voor of men wel/niet wil samenwerken op dat vlak.23 

Daarnaast heeft ook, anderen in jouw keuken laten kijken, er mee te maken. Dat willen ze 

niet omdat ze angst hebben dat ze nadeel zouden kunnen ondervinden als iemand anders 

even meekijkt. Men zou met je ideeën aan de haal kunnen gaan, maar ook als je zelf al 

twijfelt over de netheid van een oplossing, laat je die niet aan je concurrent zien. “Enerzijds 

is het de angst om je voordeel weg te geven, anderzijds angst om nadelen van jou oplossing 

te laten zien”.24 

 Het is wel normaal om andere bedrijven een beetje te wantrouwen. 

 De samenwerking zal onderhevig zijn aan bepaalde regelgeving die zegt dat (de overheid) 

bepaalde partijen niet mag voortrekken of uitsluiten. Anderzijds leert de praktijk dat het wel 

het beste werkt wanneer je met de partijen die enthousiast zijn concreet aan de slag gaat25. 

Dat werkt beter dan het uitschrijven van tenders of zo. De geïnterviewde geeft aan nog geen 

enkel zinnig besluit te hebben gezien bij de tenders die hij heeft meegemaakt. De winnaars 

uit de tenders zijn vaak de partijen die men aan het begin al voor ogen had en daarnaast 

worden tenders vaak toegeschreven naar die partijen. 

 Het risico aan een samenwerking met een grote groep (20 hardware fabrikanten) is dat er 

mensen bij zitten die alleen maar mee doen om het netwerken en niet het uitvoerende. Zij 

regelen niks en komen afspraken niet na.26 Beste is om met een kleine groep 

enthousiastelingen aan de slag te gaan en dat dan delen.27 

 De dingen gebeuren niet als mensen moeten, alleen maar als ze zelf willen.28 Wantrouwen is 

iets wat je niet moet hebben, maar vertrouwen is wel iets wat je moet verdienen. Je moet 

dus mensen vinden die elkaar vertrouwen en die gemotiveerd zijn. Dat zal makkelijker gaan 

als je het concurrerende element weg neemt29. 

 De geïnterviewde geeft aan dat, met name technisch personeel, zich niet meer bezighoud 

met bedrijfsbelangen als het eenmaal betrokken is bij een bepaald project. Technici zijn 
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meer bezig met het project zelf en het verzinnen van creatieve technische oplossingen. In 

tegenstelling tot sales en commerciële mensen, die constant denken aan wat het ze kost, 

oplevert en aan de risico’s.30  

 Het OCPP is hier weer een voorbeeld van. Er is in Duitsland een keer een business meeting 

geweest, waar dan wel een hoop ideeën uit naar voren komen, maar niks concreets qua 

samenwerking, want dat zoekt men niet. Bij de techneuten ging dat anders. Daar waren ook 

personen die niet helemaal fan van OCPP waren (Omdat ze zelf al een oplossing hadden), 

maar die deden uiteindelijk toch actief mee aan de discussie. Business mensen denken 

vooral in risico’s, technici in oplossingen.31 

 Beperkingen (budget, kostprijs, functionaliteit, etc.) stimuleren creativiteit.32  

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  

 Testen in algemeenheid is goed om samen te doen om de vergelijkbaarheid tussen de 

fabrikant te vergroten. Is niet alleen gebonden aan de ontwikkeling van een laadpunt, maar 

ook op operationele fase.  

 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Netaansluiting – samen afspraken maken: maar ook Lobbyen, beïnvloeden van 

politiek. Het is goed om samen over dit onderwerp na te denken, omdat een 

netaansluiting van een laadpaal tot voor kort er nog hetzelfde uitzag als die van een 

huis/woning. Samen de regelgeving/eisen rondom de netaansluiting versimpelen39. 

Niet verder dan afspraken omdat je anders misschien op de stoel van de fabrikant 

gaat zitten, daarvoor moet je oppassen. Spanningsveld tussen samenwerken en 

wanneer zit je op de stoel van een commerciële partij. Dat laatste wordt niet door 

de markt in dank afgenomen. Bij het Motown project is er daarom bewust voor 

gekozen om de userinterface niet samen te ontwerpen, maar wat achter de 

schermen zit wel. Zo heeft de fabrikant de mogelijkheid om te differentiëren en een 

éigen product te maken.  

o Gebruikers identificatie – ontwerp vrij delen: Er moet een opvolger komen van SIR, 

de huidige centrale database voor passen. Er zouden meer functies samen genomen 

kunnen worden, zoals ook transactie informatie en paalstatus en locatie. Goed als 

dat in een onafhankelijke handen / partij is. Afstemming nodig met buitenlandse 

partijen om Europese roaming makkelijker te maken.  

o Gebruikers handelingen – Sector afspraken: Hoe eenduidiger het is, hoe makkelijker 

het is voor de eindgebruiker33. Echter tegelijkertijd zit daar ook weer het 

onderscheidend vermogen van de fabrikant en dus een spanningsveld. Een 

gestandaardiseerde gebruikersinterface is goed (vastleggen betekenis van ledjes, 

hoe gaat laadproces, etc.) en moet duidelijk worden afgesproken en/of vastgelegd 

worden. Dit zit erg op het vlak van het onderscheidend vermogen, dus niet verder 

dan afspraken maken. 

o Controller – Prototype: Controller is vaak opgesplitst in een controller voor een 

stopcontact en een controller voor de communicatie. Die communicatie controller 
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(OCPP, GRPS of LAN verbinding, etc.) heeft geen onderscheidend vermogen naar de 

mening van de geïnterviewde, dus kan prima gestandaardiseerd worden. Dit zou je 

open source op moeten zetten. Mocht men dan aanvullende functionaliteit 

toevoegen, dan blijft de hardware toch hetzelfde. Als je maar zorgt dat er een 

mogelijkheid is waarmee men nog extra functionaliteit kan toevoegen (in OCPP gat 

dat bijvoorbeeld via ‘Data transfer’). Voor de controller voor het stopcontact zou 

men net zo ver kunnen gaan als bij de communicatie. De geïnterviewde vraagt zich 

eerst af of er veel onderscheidend vermogen in de controller  zit, want dat is 

bepalend voor de geïnterviewde om wel / niet samen te werken op dat vlak.34 

Mogelijk dat het smart charging gedeelte voor onderscheidend vermogen kan 

zorgen, maar dat zal beperkt zijn. Hoe meer het onderscheidend vermogen 

aanwezig is, hoe minder innig de samenwerking moet zijn / hoe moeilijker de 

samenwerking wordt35. 1. Als je onderscheidend wil zijn, is het moeilijk om te 

standaardiseren en 2 als je onderscheidend wil zijn, kom je op het gebied van de 

angst om te delen / zwakheden te laten zien. 

o Meter integratie – Prototype: Het is goed om de meter te integreren. Het maakt de 

hardware goedkoper. Let op met regelgeving! Ook hier is Lobby belangrijk om 

regelgeving te veranderen. Kan parallel aan de uitvoering van de samenwerking 

(prototype). 

o Overige elektrische componenten – geen: Zijn nu al kant en klare componenten. Bij 

voorbaat geen samenwerkingsthema. Wellicht in de toekomst als er behoefte 

ontstaat naar een nieuw component. 

o Design behuizing – sector overleg: De behuizing is het meest essentiële 

onderscheidende vermogen, dus dat moet je eigenlijk bij de fabrikant zelf laten36. Je 

kan eventueel overleg hebben over de kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld 

hufterproofheid, maar meer niet. 

o Bereikbaarheid, installatie gemak – NVT: Lastig om een antwoord op te geven.  

o Toegangsbeveiliging – sector afspraken: Lijkt me goed samen te doen. 

Vergemakkelijkt het onderhoud, moet overal hetzelfde zijn. Ontwerp gaat niet zo 

snel gebeuren.  

o Stekker – Geen: In de huidige versie waar de stekker een los componenten 

(stopcontact) is, hoeft men bij het NKL niets samen te doen. Toekomstige versies 

waarbij het communicatie protocol verwerkt wordt in de stekker (stekker controller 

geïntegreerd), dan zou men wel verder kunnen gaan.  

o Communicatieprotocol – Geen: Dit is niet de juiste groep om hierover te praten. Er 

zijn al voldoende standaarden/protocollen en nóg een is niet nodig. Eventueel, als er 

sprake is van dialecten in het communicatie protocol, zou een losse keuringstest wel 

goed zijn, zodat men kan toetsen of een bepaalde implementatie probleemloos 

werkt met auto’s. Echter ligt het probleem qua dialecten/ vreemd reageren van 

voertuigen vaak bij de autofabrikanten. Zij denken allemaal dat ze groot genoeg zijn, 

dat de markt zich aan hen wel aanpast. Als Nederlandse markt zou je die fabrikanten 

er alleen toe kunnen dwingen door middel van wet- en regelgeving.  

o Dataverbinding – sector afspraken: Interessant om daar gezamenlijk eens naar te 

kijken. De meesten CPO’s hebben nu (als ze een wat groter aantal palen in de markt 

hebben) een eigen APN bij de telecomprovider. Is kostbaar en per geval moet je 
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verdiepen in beveiliging, VPN, certificaten, etc. Als je daar gezamenlijk kunt komen 

tot aanbevelingen is dat al mooi, maar een landelijk sim kaart systeem voor 

laadpalen of één APN zou helemaal mooi zijn. Dat drukt naar mening van de 

geïnterviewde enorm de kosten. Inkoopvoordeel: het uitschrijven van een tender 

vanuit alle CPO’s naar telecomproviders.  

o Communicatie protocol backoffice – Geen: Dat ligt buiten scope van het NKL. Is het 

vakgebied van de open charge alliance (is internationaal). Het NKL, een Nederlands 

orgaan, heeft daar niets te zoeken. 

o Remote monitoring / management – Productie: Ihomer is zelf bezig met een stukje 

software dat de schakel kan zijn tussen laadpalen en de diverse back offices. 

Wisselen van back office en de aansluiting op meerderen (van verschillende partijen) 

wordt zo een stuk makkelijker. Wordt open source: de e-connector. Het behandelen 

van dit onderwerp in het NKL, met een stukje financiële ondersteuning, zou de 

ontwikkeling versnellen (meer prioriteit).  

 De geïnterviewde geeft duidelijk aan dat Ihomer er voor wil zorgen dat de EV markt zo groot 

mogelijk is, omdat hoe beter die markt het doet, hoe beter Ihomer het doet. Zij hebben 

liever 1% van een hele grote markt, dan 2% van een hele kleine.  

 De geïnterviewde ligt de filosofie achter Ihomer nog wat toe. Onder andere over de manier 

van werken: thuiswerken (meer tijd voor gezin, efficiënter), zelf bepalen wanneer werk / 

vakantie, lange termijn denken, etc. 

 Op gebied van beheer/installatie/operationele fase is ook samenwerking mogelijk37. 

 Twee dingen zijn erg belangrijk. Zorg dat je de juiste mensen bij elkaar zet, voornamelijk 

techneuten en juist niet de business mensen én zorg voor concrete projecten. Met de 

verkeerde mensen krijg je namelijk het bij elkaar zitten om te praten en komt er niks van de 

grond, of mensen die alleen maar waken over hun eigen belangen, die zijn meer defensief 

i.p.v. stimulerend. Vaak zijn dit niet de techneuten, maar de business mensen. Let ook op 

voor partijen die mee doen, niet om de samenwerking, maar om alles weg te stemmen38. 

 Een barrière kan zijn dat men niet ziet wat ze er aan hebben. Zij denken dat het alleen 

geld/tijd kost.  

 Teveel concurrentie tussen overlegorganen. Er zijn er nu al vrij veel. 40 

 Concrete doelen zijn belangrijk en duidelijke boodschap (waarom: omdat we de markt 

voorruit willen helpen)!  

 Je gaat het niet iedereen naar de zin maken. Er zullen altijd partijen blijven die ergens een 

bedreiging in zien. 41 

 Bij het NKL zou ook eens nagedacht moeten worden of er ook niet internationaal gekeken 

moet worden of juist alleen nationaal. Wat zijn de gevolgen? 

 De Nederlandse EV markt is een goed exportproject, alleen als het buitenland dat ook graag 

wil hebben (is wat wij doen, wat ze in het buitenland willen hebben?)42 

 De geïnterviewde geeft aan graag een bijdrage te willen leveren aan (concrete) projecten 

van het NKL.  

 De geïnterviewde geeft aan het geen probleem te vinden als zijn naam genoemd wordt in 

het verslag (“Alleen in positieve context natuurlijk”).  
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Interviewee F – EV-box 

Interview afgenomen op 09-09-2014, te Almere – EV-Box 

Geen andere personen in de ruimte, interview opgenomen (spraak) 

 Toestemming gevraagd en verkregen voor het opnemen van het gesprek. 

 Interviewer legt uit dat dit gesprek onderdeel is van zijn master thesis. Deze master thesis 

richt zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden binnen de ontwikkeling van 

(openbare) laadpalen voor elektrische voertuigen. De NKL is een voorbeeld van een 

‘platform’ waarbinnen deze samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 

Binnen deze thesis wordt geprobeerd om onder ander antwoord te krijgen op welk 

onderdeel van een laadpaal deze samenwerking gericht zou moeten zijn (willekeurige 

voorbeelden: stekker, controller, etc.) én op welke fase of aspect van de ontwikkeling men 

deze samenwerking moet richten (willekeurige voorbeelden: standaarden afspreken, 

ontwerpen, produceren, etc.) 

 De geïnterviewde legt uit dat EV-box in 2008 is begonnen en dus al vrij vroeg met een 

product (EV laadpaal) op de markt kwam. Men richtte zich hierbij, in tegenstelling tot de 

concurrentie, op een kunststof product en met name op (semi) private afnemers (inmiddels 

echter ook op publiek). EV-box gelooft dat 80% van de business (semi) privaat is en maar 

20% publiek. EV-box heeft zo’n +/- 20.000 laadpunten in de markt staan en is hiermee (een 

van de) grootste van Nederland. Men probeert nu internationaal (Europa, maar ook 

daarbuiten) hun positie te vergroten. Vanwege de voorlopers positie van Nederland, heeft 

EV-box veel meer ervaring op kunnen doen met elektrisch laden (do’s and don’ts), dan 

buitenlanders fabrikanten.  

 EV-box doet alles zelf. Eigen design, eigen productie en heeft zelf een controller ontwikkelt, 

en daarnaast ook de software is in-house gedaan. Hiermee hebben zij een ‘full-package’. Op 

het gebied van verkoop aan de eindgebruikers maakt EV-box gebruik van partners, die het 

product voor hen verkopen (de ANWB is hier een voorbeeld van). Geen rechtstreekse 

verkoop. 

 De geïnterviewde is positief over het NKL en het platform wat zij willen bieden, waarop 

diverse partijen kunnen samenwerken. Veel zaken zouden op neutraal / gezamenlijk terrein 

goed opgepakt kunnen worden.1 

 De geïnterviewde geeft aan dat het soort projecten kan variëren van bijvoorbeeld een 

certificeren van een bepaalde test procedure of een advies geven tot het beheren van een 

centrale database.  

 Als het gaat om de ontwikkeling van (onderdelen van) een laadpunt dan hebben we die kans 

in het verleden gemist. E-laad had een voortrekkersrol en heeft toentertijd deze benadering 

niet gekozen. EV-box heeft toen geopperd om E-laad de intelligentie onder in de paal 

beschikbaar te laten stellen aan de laadpalen fabrikanten. En de laadpalen fabrikanten zou je 

dan de paal moeten laten verkopen. Dat is niet gebeurd en inmiddels hebben alle laadpalen 

fabrikanten hun eigen hard- en software ontwikkelt.2 

 De geïnterviewde geeft aan dat de ontwikkeling niet zozeer in samenwerkingsverband hoeft, 

maar dat het meer om het afstemmen gaat van alle processen daar omheen. Afstemmen 

van processen en ervoor zorgen dat de protocollen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.3 

Uitdagend, maar daarmee kun je ook een rol van betekenis spelen in de rest van de wereld 
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(voorbeeld: OCPP). Het NKL zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen om dit soort 

dingen juist te promoten, ondersteunen en er het platform voor te bieden.  

 De geïnterviewde ziet het belang van een neutrale speler als het NKL, waarop zo’n 

samenwerking kan plaatsvinden4. In combinatie met subsidies heeft het NKL een 

bestaansrecht en de laadinfra markt kan bereiken wat ze graag willen. 

 Benadrukt nogmaals dat het om het afstemmen van processen gaat (verder dan alleen een 

communicatie protocol als OCPP). Noemt nog enkele voorbeelden zoals het uitwisselen van 

betaal en transactie gegevens, maar ook het publiceren van tarieven, statussen en laadpaal 

informatie. Koppeling tussen parkeerafrekening (parkeergarage). Er zijn nog veel meer 

voorbeelden.5  

 De geïnterviewde denkt dat de meeste andere bedrijven uit de laadinfra branche er op 

dezelfde manier over denken.  

 De geïnterviewde denkt dat er meer pilots gedaan moeten worden omtrent smart charging, 

peak shaving, etc8. Er zijn nu een aantal partijen die hier iets mee doen en het zou goed zijn 

om die te ondersteunen. En zodanig mee te helpen dat zij een nieuwe standaard of het 

bestaande protocol uit kunnen breiden. Voor iedereen is dat goed.9 Alle partijen kunnen 

aanhaken, zoals een netbeheerder, gemeente, laaddienst verlener, een infra provider kun je 

op die manier makkelijk koppelen. En dan is het belangrijk om daar een project manager / 

bewaker boven te zetten. Alle neuzen dezelfde kant op.6 

 Vervolgens kun je die kennis weer delen, zodat iedereen daar hun eigen interpretatie aan 

kan geven en hun eigen business model op kunnen zetten. Je moet de markt een bepaalde 

vrijheid geven.7 

 De geïnterviewde denkt dat de prijs van een laadpaal al vrij ‘uitgekauwd’ is. Een laadpaal 

bestaat uit redelijk standaard componenten, die al een goede prijs hebben.10 

 De crux (hoge kosten) zit hem in de ontwikkeling van de controller en bijbehorende 

software. Dit moet zich natuurlijk altijd terug betalen11. 

 EV-box is al even bezig en dus vrij ver. De kostprijs van een controller (en de laadpaal) is bij 

hen al vrij laag, doordat ze al vrij veel geproduceerd hebben, dus daar ziet de geïnterviewde 

niet veel verbetering meer in.12 

 Het gaat, volgens de geïnterviewde, om het optimaliseren van het proces en het integreren 

van bijvoorbeeld het netbeheerders gedeelte. De geïnterviewde geeft het voorbeeld waarbij 

het huidige aantal van 3 meters in een laadpunt (met 2 stekkers) overbodig is en 

mogelijkheden heeft tot verlagen.13   

 De verkleinde / vereenvoudigde netaansluiting die recent gepresenteerd is om het laadpunt 

goedkoper te maken, mist zijn doel. Het werd niet goedkoper voor de markt, maar alleen 

voor de netbeheerder.15  

 Dit soort zaken zou je met zijn alle samen om de tafel kenbaar kunnen maken en ‘oplossen’. 

De geïnterviewde beseft dat er juridische en wet en regelgeving kan zorgen dat je zoiets niet 

zomaar kunt aanpassen. Wel kun je er daar voor zorgen dat alle partijen de neus dezelfde 

kant op krijgen en dat er een duidelijk signaal gegeven kan worden. Een lobby traject van de 

netbeheerders om die wet en regelgeving aan te passen en zo wel een stuk krachtiger14. 

 Samen inkopen zorgt in dit geval niet voor extra voordeel omdat EV-box al genoeg volume 

heeft. 
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 Het (samen) ontwikkelen van een nieuwe meter lijkt de geïnterviewde niet interessant. De 

kosten lopen erg op omdat deze MID gecertificeerd moet zijn en daarnaast heeft de 

netbeheerder al een eigen ‘poule’ aan meters, waaruit gekozen kan worden. In plaats 

daarvan lijkt het de geïnterviewde nuttiger om beter afspraken te maken over hoe de meter 

data gedeeld kan worden met verschillende partijen. Zo kan de (overbodige) 

netbeheerdersmeter weg gelaten worden. Er moet een protocol of afspraak komen hoe de 

uitgelezen meter waarden bij andere partijen, zoals de netbeheerder, komen.16 

 De interviewer legt een matrix voor met daarin de verschillende (technische) 

ontwikkelingsthema’s van een laadpunt afgezet tegen verschillende soorten van 

samenwerking (oplopend in ‘innigheid’). De matrix wordt samen doorgenomen en per 

ontwikkelingsonderdeel wordt aangeven hoe de geïnterviewde denkt dat een samenwerking 

er uit zou moeten zien.  

 Aan het einde van deze samenvatting is de matrix te vinden, zoals die tijdens het gesprek is 

ingevuld. Hieronder de toelichting zoals die gegeven werd tijdens het invullen.  

o Design behuizing – Sector overleg: Het design is echt iets voor ‘ons’ (EV-box) zelf. 

Hier spelen andere partijen geen rol in het ontwerpen zelf, enz. Andere partijen 

kunnen hooguit hun mening geven op ons design (aan de hand van een door ons 

ontwikkelt prototype) en dan proberen we hun visie mee te nemen17. EV-box heeft 

een eigen lijn en dat is een uitstraling van ons merk. Daarmee onderscheid EV-box 

zich van de concurrentie.18 (In eerste instantie is hier aangeven dat men door wil 

gaan tot prototype, maar daarmee werd bedoelt alleen ter voorlegging aan klanten 

en/of partners. Niet om dat samen binnen het NKL te doen). 

o Bereikbaarheid (installatie gemak) – Samen ontwerpen: De geïnterviewde geeft aan 

dat installatiegemak en de eenvoud daarvan (en de techniek) altijd voor op staat. 

Dat in theorie elke elektromonteur aan het laadpunt zou kunnen werken (in praktijk 

is dat misschien niet altijd handig, maar als je dit wel als uitgangspunt). Samen in 

een vroeg stadium om de tafel om dat samen met elkaar te bepalen en te 

overleggen, helpt om voor meerder partijen een zo makkelijk mogelijk te installeren 

en onderhouden behuizing te ontwerpen.19 Je kunt hier niet vroeg genoeg mee 

beginnen.  

o Beveiliging (toegang) – Samen ontwerpen: Hiervoor geld dezelfde toelichting als bij 

de bereikbaarheid (installatie gemak) hierboven.  

o Stekker – Geen: Volg de huidige norm. 

o Communicatie protocol (auto – paal) – Testen: Hier geeft de geïnterviewde aan dat 

men het beste gewoon de norm kan volgen. Hier kan het NKL niet heel veel mee 

doen, dit is aan een (internationale) norm commissie. Luister overigens niet naar 

een individuele fabrikant en wat zij willen, want dan werkt je laadpunt straks niet op 

élk voertuig. Wel moet je met elke fabrikant op de tafel én moet er veel getest 

worden, om ervoor te zorgen dat een specifiek voertuig werkt met jouw laadpunt. 

Norm is leading, individuele gevallen inventariseren en daar waar mogelijk 

verwerken in je protocol. Testen zou men wel in samenwerkingsverband kunnen 

doen binnen het NKL.  

o Communicatie protocol (backoffice – paal) – Geen/Sector overleg: De geïnterviewde 

geeft aan dat er hier ook gewoon de norm / standaard voor OCPP wordt gevolgd, 

zoals die wordt voorgeschreven. Zij praten niet mee met de ontwikkeling van OCPP 
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en dragen ook geen nieuwe functies aan. EV-box neemt de geldende OCPP versie als 

uitgangspunt en breidt dit zelf uit met extra functies, die zij zelf bedacht hebben. Dit 

soort extra functies zijn unique selling points voor EV-box, die andere partijen nog 

niet hebben. Dat is een voordeel wat wij in de markt proberen te zoeken en hebben. 

Dit is geen onderwerp voor het NKL. De geïnterviewde geeft aan niet naar één 

universeel stukje software toe te willen. OCPP is een prima basis, maar eenieder 

moet de vrijheid hebben om bepaalde functies wel/niet te implementeren of uit te 

breiden.20  

Wat het NKL zou kunnen doen, is het delen van nieuwe ideeën over OCPP. Zo zou je 

een paar keer paar jaar een workshop hieraan kunnen weiden om deze ideeën te 

delen, zodat iedereen inspiratie op kan doen. Eventueel zou je ook nog 

studentenprojectjes op kunnen zetten.  

o Data verbinding – geen: Alle zaken omtrent dit onderwerp zijn opgelost en geen 

behoefte aan samenwerking met andere partijen. 

o Netaansluiting – Prototype: Wij als fabrikanten denken mee, maar de netbeheerder 

bepaald (is star, groot) en daar is door ons lastig iets aan te veranderen. Als de 

netbeheerders er voor open staan om dit gezamenlijk te bespreken, zou dat heel 

mooi zijn. Het is logisch dat wat we samen met de netbeheerders bedenken, 

openbaar is en naar buiten gaat (zij hebben een onafhankelijke rol). Ook kan samen 

een prototype gemaakt worden, waar dan weer op gereageerd kan worden.  

o Gebruikers identificatie – Geen / sector overleg: Ligt geen rol voor de NKL, pakt de 

markt zelf op. Daar staat veel te gebeuren. RFID is wel een toepassing die 

beschikbaar moet blijven, eventueel naast andere manieren. Het NKL zou wel een 

informatieve rol kunnen spelen, door aan te geven en onderzoek te doen om te 

kijken of ‘dit’ een methode is die zou kunnen werken. Iedereen heeft natuurlijk een 

eigen propositie (manier van dingen doen), maar het is het makkelijkste voor de 

klant dat alles min of meer hetzelfde werkt.  

o Gebruikers handelingen – Sector brede afspraken: In het verlengde van het vorige 

onderdeel. De kleurstellingen van de led-ringen (die de status van het laadpunt 

aangeven) zou bij elke laadpunt hetzelfde/uniform moeten zijn. Dat een gebruiker 

precies en snel herkent, wat het precies is.21 Als er keuzes in het verleden zijn 

gemaakt, betekent niet dat we ze nu niet meer kunnen en/of moeten veranderen. 

Men zou in ieder geval elkaars mening moeten delen en idealiter hier nog afspraken 

over maken. Als het goed is gaan mensen hier automatisch al rekening mee houden 

bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Doordat men van gedachten heeft 

gewisseld is er in ieder geval een leidraad. Er ontstaan nu praktische problemen, 

zoals hoe men aan zou moeten geven dat me bij smart charging in een wachtrij zit 

en dus niet laad, ondanks dat het voertuig wel aangesloten is. Het wordt complexer. 

Hiervoor zijn dus nieuwe afspraken / harmonisatie nodig die je prima samen kunt 

doen. Het bedenken van een (technische) oplossing) is niet iets wat je binnen het 

NKL zou moeten oppakken26. Kan eenieder prima zelf regelen, maar het zou best 

kunnen dat een gezamenlijk project toch een goed idee kan zijn. 

 Een bezwaar tegen het samen ontwikkelen van technische oplossingen, is dat EV-box al vrij 

ver is in de ontwikkeling, ook op het gebied van smart charging, peak shaving, etc. Zij lopen 

nu al tegen dit soort dillema’s aan en om dat met de markt te delen lijkt de geïnterviewde 
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niet interessant22. Als de interviewer vraagt of dit te maken heeft met het verliezen van een 

bepaalde voorsprong, wordt er NIET bevestigend gereageerd. Zo’n samenwerking op 

technisch vlak kan best een onderwerp zijn van een gezamenlijk project, maar EV-box heeft 

daar nu al gedachtes over, die ze straks in de markt willen weg zetten. Concullega ’s hebben 

dan de keus om dat over te nemen of niet. Het gaat er niet om hoe je het doet, het gaat 

erom dat de gebruiker het snapt wat die laadpaal communiceert. 

o Controller – Samen ontwerpen: De geïnterviewde geeft aan dat onder bepaalde 

voorwaarden prima samen een controller ontworpen kan worden. De geïnterviewde 

geeft aan mensen uit de branche de wensen kunnen neerzetten en dat men 

studenten zou kunnen inzetten om het ontwerp daadwerkelijk te doen/uitvoeren. 

Als hier meerder marktpartijen bij betrokken zijn voor de begeleiding, richting en 

sturing van die studenten is dat geen probleem. Dat richting geven kan bijvoorbeeld 

in een soort van work shop/ overleg. In een later stadium dienen dan duidelijke 

afspraken gemaakt e worden hoe met om gaat met he IP.  Rechtstreeks om de tafel 

gaan zitten met diverse marktpartijen, en dus je concurrenten, is te ‘eng’. Vaak zal 

de achterliggende gedachte zijn dat men elkaar dan helpt, wat slecht is voor de 

eigen concurrentiepositie. Rechtstreeks om de tafel met werknemers van diverse 

marktpartijen zal wat moeizamer zijn. Er zal een gezonde weerstand zijn en een 

gebrek aan vertrouwen.23 Door het door studenten uit te laten voeren, is er geen 

sprake van dat wantrouwen. Het project is ‘onschuldig’ en minder eng. Men voelt 

zich niet direct bedreigt. Dus het samen ontwerpen van de controller (maar ook 

andere technische oplossingen/onderdelen) kan binnen het NKL, mits in een ‘veilige’ 

omgeving27, die je bijvoorbeeld zou kunnen creëren door studenten de uitvoering te 

geven.  

o Meter integratie met controller – Samen ontwerpen: De geïnterviewde geeft direct 

aan dat de investering waarschijnlijk veel te hoog zal zijn om de meter te integreren 

met de controller. Belangrijk dat de netbeheerder hierin mee gaat. Op dezelfde 

manier samen ontwerpen als bij de controller. Houd kosten/baten in de gaten. 

o Overige elektrische componenten – Geen: Wij hebben daar onze eigen visie in. 

Iedere fabrikant maakt daar zijn eigen keuzes in. Wij maken bewust keuzes voor 

bepaalde kwaliteitsproducten / onderdelen.  

 In theorie klinkt het een arbeidsgang principe heel mooi, maar in de praktijk zijn daar toch 

wel wat problemen mee24. De netbeheerder staat niet elke aannemer toe om aan het 

hoofdnet te werken en veel van de mensen die zij toestaan, hebben weer geen verstand van 

het laadpunt. Het netbeheerdersgedeelte onder de grond én het laadpunt zijn tweede 

verschillende gebieden, waar in de praktijk twee verschillende soorten arbeiders voor nodig 

zijn.  

 Zorg er in ieder geval voor dat je het dan goed coördineert. Wij proberen de netbeheerder 

en de laadpuntinstallateur op dezelfde dag (deel) te laten komen, zodat de overlast voor de 

klant zo gering mogelijk is. Afstemmen van tijdsschema’s. Iedereen heeft kunnen doen wat 

ie moet doen, zonder dat er veel overlast is voor de klant. 

 De geïnterviewde benadrukt dat het omtrent de veiligheid/misbruik belangrijker is dat je de 

protocollen zo inricht dat het opsporen ervan heel goed/snel gebeurt.28 Dat zou wel iets zijn 

om te implementeren en te bedenken met elkaar. Het gaat er niet zo zeer om dat je de 

identificatie zelf veel en veel veiliger maakt. Dit omdat de mogelijke schade die toegebracht 
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kan worden zeer gering is. Ook kost het meer tijd en geld (duurdere laadpunten) en levert 

het uiteindelijk niet op wat men wil.  

 Pilots omtrent smart charging moet je juist doen in woonwijken, maar veel klanten ‘s nachts 

veel de tijd hebben om te laden. In gebieden zoals een druk stadscentrum, moet je gewoon 

zorgen dat je voldoende (net) power hebt. Op termijn kun je er daar ook wel iets slimmer 

mee om gaan, maar een zakenman met een leaseauto die interesseert het helemaal niks wat 

hij/zij betaald29. Die auto moet vol! Ook dit kun je bespreken / van mening wisselen binnen 

het NKL25. 
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Appendix G: Proposition Overview Table - Exploration Phase (English) 
Nr. Vision Interview Statement per interviewee 

A B C D E F G 

1.  The NKL should change grid operator 
procedures and rules to give the CP market a 
boost. 

24 7 12, 
13,  

22B 13, 
14, 
15 

1, 2, 
33, 
35 

7 

2.  CP manufacturers will protest about working on 
a controller within the NKL, because of IP. 

12, 
21 

13, 
36,  

45 39, 
54 

22, 
23 

 32, 
33 

3.  The NKL should work on harmonization of the 
market / industry (interoperability).  

19, 
45 

43 2 15,  
23, 
29,  
30, 
51, 
53, 
56 

1  17, 
18 

4.  Beside of the price of a CP, also the installation 
and/or operational phase are very important 
and should change for making public charging 
affordable. 

 19, 
24, 
26, 
28, 
29 
40 

8 52 12 28, 
32 

 

5.  The NKL should work on setting functional 
requirements / specifications.   

20, 
23,  

 4, 
5, 
14, 
28, 
39 

13, 
26, 
31 

1, 
2, 
5, 
8, 9 

 13, 
14, 
15,  
22, 
24, 
37 

6.  The NKL should work on a future proof 
identification method, especially on its safety. 

26 33  2, 3, 
4 

 14, 
18 

24, 
27 

7.  Not all members of a collaboration will have the 
same interests (obstruction).  

14   45, 
47 

21  42 

8.  The NKL should not develop a controller by 
themselves (go further than reference design). 

 12 46   12 15 

9.  Collaboration can create economies of scale 
and so make CP’s cheaper. 

 31 32   18, 
19, 
31 

 

10.  A reference design is very use full and 
interesting to work on in the NKL. 

 18, 
35 

 16, 
17, 
18, 
19, 
31, 
32 

  22, 
24 
 
 
 

11.  In case of safety it could be wise to set norms, 
guidelines and prescribe certain parts (and go 
further than functional requirements only). 

 6 18, 
24 

    

12.  Too many different ‘standards’ for the power 
plug is undesirable.  

 43 15     

13.  The NKL could develop tests to check if certain 
parts are according to the functional 
requirements set by the NKL members. 

 6    5, 21  

14.  The NKL should not work on CP enclosure,  1    16  
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because of aesthetic differentiation. 

15.  Do not force members of the NKL to join, but 
listen to their preferences. Let them decide. 

10, 
22 

45      

16.  The NKL should not develop work on the 
development of a power plug (physical form). 

25 2      

17.  The NKL should work on the communication 
protocol between car and CP, because it is 
multi interpretable and so has many slightly 
different forms (dialects). 

 3, 
4 

 27    

18.  The NKL can help structuring the fuzzy and 
chaotic connection process of CP’s.   

   24   6, 
19 

19.  The NKL should work on the controller.  11 10      

20.  Smart charging is one way of creating extra 
incoming to make public charging profitable.  

 27     38, 
39 

21.  Collaboration instead of an offensive 
competition is better for the Dutch CP market 
and export. 

   46   37 

22.  Each grid operator has its own idea about 
certain grid aspects and they all think they are 
right.  

27  6     

23.  Only CP parts that do not give the manufacturer 
a competitive advantage (or involve IP), are 
suitable for collaborative development.  

   43, 
56 

 11, 
13, 
20, 
23 

 

24.  The NKL should work on the communication 
protocol between CP and back office.  

   14  15  

25.  The market is better in certain tasks (like CP 
development) than the NKL or grid operators 
will be.  

  9, 
11, 
12 

   2, 
3, 
10 

26.  Do not only share ideas and theory, but discuss 
a physical concept of a CP (part). 

  29 22, 
28 

   

27.  Non-functional, like for example security or the 
meter, should be covered by the NKL, because 
the market is not doing it.  

   11, 
8, 
41, 
42 

  25, 
26, 
28 

28.  The NKL is a suitable platform to determine 
how to deal with the meter data (security, 
distribution, etc.). 

 8  6, 7, 
36, 
36 

   

29.  A controller should be modular, or at least it 
should be possible to add new features.  

17  36     

30.  Let the NKL work on a controller is good for 
public charging in general (the EV-driver). 

 39      

31.  The NKL should not put effort in making a proof 
of concept.  

      23 

32.  Unwilling market parties have to join because 
their current business model is not sustainable 
/ under threat.  

 44      

33.  One uniform way of subtracting information 
from and about a CP should be determined. 

   5, 
57 

   

34.  Testing is not a subject for the NKL, because 
outsourcing is better and cheaper. 

      5 
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Appendix H: Proposition Overview Table - Validation Phase (English) 
Nr. Vision Interview Statement per interviewee 

A B C D E F 

1.  
 
 

CP development themes which do not generate 
competitive advantage will probably be the 
most plausible themes for collaborative 
development within the NKL. 

13, 
14 

12 14, 
21B, 
23 

29, 
10 

5, 6, 
7, 
18, 
23, 
34, 
35, 
36 

18, 
20 

2.  The NKL can improve several installation and 
management processes.  

16, 
17, 
18 

22A 32, 
33 

25 37 25 

3.  The interviewee is positive regarding 
collaboration and the NKL. 

 1, 3, 
7 

1, 13 1, 4, 
28 

15 1, 4, 
6 

4.  Taking personnel of the stakeholders outside 
the company and assign them a specific small 
project will effectuate in more motivation, trust 
and mutual goals and improves the 
collaboration. 

15 4*, 
14 

26, 
27 

19, 
21, 
22B 

29,  
30, 
38 

23* 

5.  The fact that E-laad is strongly involved in the 
initiation and operation of the NKL can cause 
some doubts and / or skepticism about the 
objectivity of the NKL. 

5, 19 17 12, 3   

6.  Instead of only competition, the market needs 
collaboration to grow. 

 5 2 4, 28 14, 
17 

 

7.  Not all members of the NKL will be enthusiastic 
to join. 

20  5 9, 
13, 
16 

4, 
10, 
41 

 

8.  For some aspects it is important that every 
charge point works at the same way. 

  16, 
17 

6 33 21 

9.  Select the right individuals to join in the NKL on 
terms of motivation and knowledge. 

 6, 13 29, 
30 

22B, 
27 

10, 
25, 
26, 
27, 
28, 
31, 
38  

 

10.  For the market in general it is good to develop a 
reference design for a new controller within the 
NKL. 

  18 7 1, 2, 
3, 12 

 

11.  The market will be against the development of 
a (reference design for a) new controller within 
the NKL. 

  19 8, 9 4, 8, 
9 

 

12.  Taking into account other party’s visions and 
dependency and incorporate it in your own 
company’s processes and products is beneficial 
for the market (costs of charge points). 

  10, 
11 

26  17, 
19 

13.  Some stakeholders think they can do it on their 
own and do not need or want collaboration. 

22  6  4  

14.  The vision of the NKL, shared by the market, is   7, 8  19 14 
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strong and has momentum. 

15.  However the manufacturers sometimes think 
the opposite, all charge points (and related 
products) are quite similar and do not 
differentiate much from each other.   

14  25  1, 2  

16.  The NKL has to focus on making agreements 
instead of really developing something. 

7  22, 
24, 
32 

  3, 5, 
22, 
26 

17.  The NKL should do more than only negotiate 
and making agreements. 

 2  2, 
22A 

 8, 27 

18.  Rules, regulations and subsidies of the 
government can and should interfere in the 
charging infrastructure branch to force a certain 
desired change.  

21 19   39  

19.  It is important that the NKL works on a real 
practical problem (that has to be solved) and 
not something that does only exist in theory.  

 4  23, 
24 

16, 
38 

 

20.  Short term successes are important for the 
stakeholders who join the NKL.  

 11, 
18 

 30 11  

21.  It is important to involve the EV-driver in the 
NKL. 

 7, 20  3   

22.  Some charge point development themes lent 
themselves more for collaboration than others. 

  9 29   

23.  When specifying a charge point part one should 
do this functional.  

11  13    

24.  A reoccurring problem is the absence of 
uniform grid specifications, currently there are 
too many differences.  

2, 3     13, 
16 

25.  The interviewee prefers maximum freedom for 
the market. 

22     7 

26.  Collaborative charge point development should 
have been earlier, too late now. 

5, 6     2 

27.  Because the NKL is a project organization, the 
bond with the company where the personnel 
originate from keeps strong. 

  28 14, 
15 

  

28.  The interviewee points forward that the NKL 
has to focus on topic that no other parties 
already cover. Be careful for too much overlap.  

   11, 
16, 
18, 
20 

40  

29.  A mutual problem or generic parts are ideally to 
solve together in a collaboration like the NKL. 

   17 20  

30.  Standardization limits innovation, because 
everyone is doing the same. 

12   12   

31.  When improving the business case for public 
charging infrastructure one should focus on 
increasing revenue instead of cost reductions.  

 21, 
22B 

   10 

32.  The NKL should also have an international 
focus.  

??    42  

33.  Energy companies will probably join with the 
main reason to ensure that they also get a piece 
of the charge point market. 

9      
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34.  The NKL should determine and describe which 
different work packages and tasks exist and to 
what kind of party they belong.  

10      

35.  The interviewee is not positive regarding 
collaboration and does not see any use for the 
NKL. 

1, 4, 
8 

     

36.  Early involvement of stakeholders in a 
collaboration project creates a shared vision 
and direction, more efficient project execution 
and better problem solving.   

  3, 4    

37.  Agreements made in NKL can be a guideline, 
but can never be mandatory to follow. 

  15, 
31 

   

38.  The current controllers generate a lot of 
turnover for the charge point manufacturers 
(reason why they do not want to develop a new 
one). 

  21A    

39.  How to deal with smart charging is a subject for 
the NKL. 

18      

40.  The NKL can investigate what private charge 
point owners motivate to make their charge 
points public accessible.  

   5   

41.  The grid operators always focused on topics like 
smart charging, but never on the design and 
functions of a charge point itself. 

 8, 9     

42.  There is insufficient focus on the development 
of mobile applications for the EV-driver for 
making reservations, payment of electricity and 
parking fees.   

 10     

43.  Proper feedback and a good evaluation phase is 
important for the NKL. 

 15     

44.  The price of a charge point is already quite low 
and has not many opportunities left to get it 
even lower. 

     10, 
11, 
12 

45.  The development of the controller and its 
software involves high costs.  

     11 

46.  The current smaller grid connection is missing 
its goal and is only beneficial for the grid 
operators.  

     15 

47.  The collaboration of the NKL should be focused 
on the alignment of processes between the 
stakeholders.  

     3, 5 

48.  One work cycle installation process (één 
arbeidsgang installatie) sounds in theory 
promising, but does not work out in practice.  

     24 

49.  Detection of fraude is more important and cost 
efficient than the prevention of it.  

     28 

50.  Smart charging is not possible in every area or 
location. 

     29 

51.  Short term focused parties can destroy the 
complete market, because they demotivating 
the switch to EV’s. 

    13  
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52.  Open source development is interesting, 
nevertheless that the result is available for 
other parties (competitors).  

    21, 
22 

 

53.  Showing other market parties your work in 
progress, ideas and weaknesses is scary for the 
market. 

    24  

54.  Limitations on budget, functionality, etc. 
stimulate the creativity. 

    32  

 

 


