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De whitepaper “Next Generation Leader in Energy” is mede tot standgekomen door de medewerking en inbreng van verschillende bedrijven en organisaties

- NEXT GENERATION LEADERS IN ENERGY -

TIAS en “Energy”

De wereld vraagt om leiders die inzetten op “business with a purpose”. Als “School for Business and Society” streven we
continu naar deze grote maatschappelijke relevantie, in ons onderwijs én onderzoek. Dat doen we door in te spelen op
actuele én toekomstige uitdagingen die niet alleen business maar ook society aangaan. Uitdagingen waar wij als business
school graag aan willen meedenken en, in co-creatie met relevante stakeholders en actoren, passende oplossingen en
bijdragen voor willen leveren in de vorm van onderwijs- en onderzoeksprogramma's.
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De energiesector is hier een uniek en aansprekend voorbeeld van: het grijpt in op alle lagen binnen onze maatschappij.
Het energielandschap ziet zich geconfronteerd met grote strategische uitdagingen op sociaal maatschappelijk,
economisch en ecologisch gebied. Hoe deze het hoofd worden geboden zal niet alleen bepalend zijn voor de toekomst
van de sector zélf maar vooral voor de maatschappij als geheel. Dit vraagt dan ook om een nieuw soort leiderschap.
Vanuit onze intrinsieke motivatie en betrokkenheid zien wij het als onze rol én verantwoordelijkheid om deze ‘nieuwe
leiders’ op te leiden. Dat maakt ons tenslotte een School for Business & Society. TIAS heeft daarom gesproken met CEO’s
en actoren die actief zijn in de energiesector en onderzocht wat de aanstaande energietransitie betekent voor de strategie,
organisatie en competenties van leiders. De inzichten en ideeën voor een leerlijn voor het profiel van de “Next Generation
Leader” vindt u terug in deze White Paper. Een unieke werkwijze in co-creatie met spelers in het energieveld!
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Inleiding: Voorbij het
bekende
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Een complex speelveld met een nog onbesliste einduitkomst
We staan aan de vooravond van een omvangrijke operatie. Eén die gaat zorgen voor
ongekende doch (deels) onbekende veranderingen in onze nationale
energiehuishouding. Zo stelt de Kennis- en Innovatieagenda van Energie:
“Ons energiesysteem is in transitie – gedreven door klimaatverandering, schaarste, en
de behoefte aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening maken
fossiele brandstoffen plaats voor duurzame, hernieuwbare bronnen.
Dit heeft consequenties voor de wijze waarop energie wordt opgewekt, getransporteerd,
opgeslagen, geconsumeerd en bespaard. Methoden van duurzame opwekking, integratie
van energiedragers, de mogelijkheden van ICT en het gedrag van energiegebruikers
veranderen. Hierdoor kennen energie-innovaties niet alleen een technologisch karakter,
maar spelen ook economische en sociale aspecten een belangrijke rol.”
Topsectoren.nl (2015)

De energiesector vormt duidelijk een substantieel en zeer belangrijk onderdeel van
onze Nederlandse economie. De sector kent een geheel eigen dynamiek, gedreven
door ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en technologisch vlak. Zo
zijn o.a. liberalisering en marktwerking, beleid-, wet- en regelgeving vanuit de
overheid en de EU, de strenge(re) eisen t.a.v. duurzaamheid en de komst van nieuwe
disruptieve technologieën belangrijke factoren die het huidige energielandschap
complex en in beweging houden. Maar ook voorheen nog onbekende en
onvermoede partijen die nu toetreden tot de keten, de radicale veranderingen in het
consumentengedrag en de toenemende concurrentie- en prijsdruk die voor verdere
kostenbeheersing en herziening van traditionele verdienmodellen pleiten, zijn
ontwikkelingen die (vooral in het afgelopen decennium) in grote mate het unieke
karakter hebben bepaald van het speelveld waarbinnen wordt geacteerd.
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Deze trends en ontwikkelingen hebben tevens grote gevolgen voor hoe het
energielandschap zich in de toekomst zal ontvouwen. Duurzame groei staat daarbij
centraal, waarbij o.a. de nieuwste inzichten in strategie, management en organisatie
zullen worden aangewend om invulling te geven aan de daadwerkelijke transitie én
transformatie. Echter, met het oog op deze ongewisse toekomst gericht, is de sector
eigenlijk nog maar sinds kort in staat om een eerste poging te wagen de contouren
van de (beoogde) energietransitie en de veranderingen die deze mogelijk teweeg gaat
brengen, enigszins te duiden en te doorgronden.
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Omdat niemand exact weet hoe de uiteindelijke inrichting van de sector eruit zal
zien is het daarmee velen malen moeilijker om de mogelijke effecten, impact en
consequenties volledig in kaart te brengen en te vertalen naar de eigen organisatie.
Deze confrontatie met het onbekende brengt dan ook direct tal van vragen en
uitdagingen aan het licht:










Hoe ziet dat nieuwe, moderne energielandschap van de toekomst eruit en
welke rol en positie vervullen de stakeholders daar in?
Welke kernspelers zijn van cruciaal belang binnen het nieuwe energielandschap
en de keten?
Hoe worden nieuwe ideeën uitgerold en hoe wordt dat georganiseerd en
gefinancierd?
Hoe worden organisaties ingericht en aangestuurd in dat nieuwe ecosysteem
en hoe wordt de effectiviteit daarvan aangetoond?
Welke nieuwe (staf)functies zullen ontstaan en onmisbaar zijn?

Omgaan met het onbekende: Innovatiekracht en strategisch
ondernemerschap om de energietransitie te versnellen
Concreet invulling geven aan de energietransitie is echter verre van eenvoudig. We
hebben immers te maken met een lange traditie van producenten, leveranciers,
netbeheerders en andere bedrijven die we (nog steeds) op traditionele wijze
inrichten, besturen en in de markt aanbieden. Tegelijkertijd is er wel degelijk een
sterke kentering gaande waarbij de noodzaak tot ‘anders kijken en anders doen’
binnen de sector in zeer grote mate wordt (h)erkend en omarmd. Daarbij geldt dat
niet alleen “out-of-the-box” moet worden gedacht en gehandeld, maar misschien
nog wel meer dat er juist gezocht moet worden naar “new boxes”.
Onder de verschillende stakeholders en actoren binnen de energiesector bestaat er
dan ook geen enkele twijfel over dat de energietransitie om innovatieve
benaderingen roept, op bijna elk vlak en binnen elk domein van het energie
ecosysteem1. Innovatie is echter niet vanzelfsprekend, noch een sinecure die zomaar
tot volle bloei komt.
In onze verschillende raadplegingen en consultaties met diverse actoren binnen het
energielandschap hebben we dan ook een aantal gemeenschappelijke delers kunnen
constateren. Zo houden bedrijven zich bezig met de vraag hoe zij in de toekomst
(binnen de context van de aanstaande energietransitie) in staat blijven om nieuwe
1

Innovatie moet hier in de breedste zin van haar betekenis worden geplaatst. Zo kan gedacht worden aan: inhoudelijke innovaties (o.a.
product of dienst en proces- en service innovatie), innovaties m.b.t. de organisatie (o.a. structuur, samenwerking, efficiëntiewinsten en
schaalvoordelen), technische innovaties (o.a. bouwkundig, technologisch, ICT) en zelfs innovatie m.b.t. identiteit en imago (o.a. MVO,
duurzaamheid).
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mogelijkheden in een snel veranderende markt te identificeren en daar vervolgens,
op een innovatieve manier, een competitief voordeel uit weten te halen om waarde
te creëren. Volgens velen vormt ondernemerschap in de breedste betekenis hierin
de sleutel. Dat dit gepaard dient te gaan met een omslag in cultuur en mentaliteit
binnen de onderneming én dat dit logischerwijs ook om een ander soort (ambigue)
leiderschap vraagt wordt eveneens breed onderkend. Als zij in staat zijn om op al
deze fronten de juiste combinatie en balans te vinden, dan kan inderdaad
“strategisch ondernemerschap” succesvol in de organisatie worden ingebed (Duane
Ireland, Hitt & Sirmon, 2003).
In deze definitie van ondernemerschap bestaat er overigens geen wezenlijk verschil
tussen een bestuurder of manager binnen een (energie)bedrijf en een (zelfstandige)
ondernemer. De belangrijkste eigenschap van ondernemers is namelijk dat zij
beschikken over het vermogen een kritisch oordeel te vormen en succesvolle
beslissingen te nemen, in situaties waar nauwelijks of geen informatie voorhanden
is en waar men niet kan terugvallen op voorgeschreven procedures of standaard
protocollen (Casson, 2005). Ondernemers wenden dit beoordelingsvermogen
vooral aan in nieuwe situaties die verband houden met innovatie (Schumpeter,
1934) maar ook om nieuwe en complexe problemen en uitdagingen het hoofd te
kunnen bieden (Casson, 1982).
Strategisch ondernemen gaat in wezen dus over gedrag (van zowel het individu als
het collectief) dat zich o.a. uit in een leiderschapsstijl die voortkomt uit een sterke
gedrevenheid en het zelfvertrouwen om verantwoorde en gecalculeerde risico’s te
nemen, maar bovenal het resultaat is van het (individueel en collectief) vermogen
om creatieve ideeën om te zetten in concrete innoverende projecten of
veranderingstrajecten. Organisaties binnen de energiesector die hierin vooroplopen,
verleggen dan niet alleen hun eigen grenzen maar juist ook die van een groot deel
van de sector zelf. Zij wijzen anderen de weg met hun vooruitstrevende aanpak en
ideeën en versnellen daarmee de ontwikkeling binnen hun eigen markt en keten en
jagen daarmee actief de energietransitie aan.
Dit impliceert dat er over specifieke (kern)competenties beschikt dient te worden
die inzetbaar zijn (vanuit het perspectief van de organisatie alsook dat van de
individuele leider) om op een effectieve manier met de complexiteit, de
onvoorspelbaarheid, de onbekendheid en de snelheid waarmee de energietransitie
zich kenmerkt, om te gaan. Bedrijven zullen dan ook belangrijke investeringen
dienen te maken in het verhogen van het eigen ‘adaptief vermogen’ dat hen in staat
stelt om naast exploitatie ook daadwerkelijk exploratie op een structurele wijze in te
bedden.
Next Generation Leader in Energy
Op basis van onze gesprekken met tal van voorname spelers in de sector
concluderen we dat er een grote behoefte is aan mensen met inspirerende
perspectieven, gefundeerde kennis en nieuwe vaardigheden. Leiders die
veranderingen kunnen implementeren en daarbij werken aan een verantwoorde
balans tussen een klantgerichte en een bedrijfsmatige benadering. Leiders die
organisaties binnen de sector kunnen vernieuwen en weten voor te bereiden op de
toekomst. Kortom, leiders die de onderneming door de energietransitie weten te
navigeren.
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TIAS heeft zich daarom als doel gesteld om, in nauwe samenwerking met de
stakeholders binnen het energielandschap, een (modulaire) leerlijn op te zetten die
zich toespitst op deze ‘Next Generation Leader in Energy’. Deelnemers binnen de
doelgroep wordt door middel van een modulair (maatwerk) opleidingsprogramma
de gelegenheid geboden om stapsgewijs hun kennis en competenties te ontwikkelen.
Dit doen we o.a. door:
 Deelnemers te leren hoe (andere) organisaties verandering en innovatie
integreren in hun onderneming en business model;
 Op basis van praktijkcases handvatten aan te bieden om een eigen visie op de
energie transitie te vertalen in concrete en toepasbare business cases;
 Deelnemers te ondersteunen om hun visie en business case daadwerkelijk te
implementeren binnen de eigen organisatie (o.a. via change management);
 Impact te hebben op de gehele organisatie (en zelfs de energieketen) en dus
meer te bieden dan training gericht op de ontwikkeling van het individu;
 Primair gericht te zijn op mensen die verandering in de organisatie kunnen
effectueren (zgn. “change agents” via hun hiërarchische positie en/of
functionele rol of mandaat).
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 kijken we door een conceptuele bril naar de energietransitie (en de
trends en ontwikkelingen waarmee deze gepaard gaat) om op die manier de
mogelijke strategische implicaties te duiden. We constateren dat de sector zich aan
het begin van ‘radical change’ bevindt, met als gevolg dat bestaande concurrentieen businessmodellen niet langer toereikend zullen zijn in de (nog grotendeels
onbekende) toekomst. Om de transitie te overleven doen organisaties binnen de
sector er dan ook goed aan om de ontwikkeling van hun strategische wendbaarheid
tot prioriteit te maken en te investeren in het tot wasdom komen van hun dynamic
capabilities.
Met deze inzichten in het achterhoofd, wordt vervolgens in hoofdstuk 3 een
tussenbalans opgemaakt van de fase waarin de sector zich momenteel bevindt. We
stellen vast dat de sector in zijn geheel nog onvoldoende is voorbereid op de massale
disruptie die zich aandient. Uitzonderingen daargelaten, ontbreekt het nog aan
voldoende agiliteit, flexibiliteit en transformatievermogen om met de golf van
veranderingen mee te kunnen gaan.
Zonder een definitief toekomstbeeld na de energietransitie vast te (kunnen) stellen,
gaan we in hoofdstuk 4 dieper in op waar de sector zich naartoe beweegt. Op basis
van onze ervaring en expertise in andere sectoren bieden we inzicht in enkele
cruciale tendensen die tot nieuwe business paradigma’s leiden waaruit tevens nieuwe
spelregels ontstaan die gevolgen hebben voor de rol en positie die organisaties
innemen. Vanuit deze beschouwing kunnen we vervolgens tot enkele basis
(business) modellen komen waarin verschillende typen leiderschap tot uiting
komen. Centraal hierin staat echter het adaptief vermogen van de organisatie om,
in elk toekomst scenario, zowel exploitatie als exploratie te waarborgen. Tenslotte
wordt in hoofdstuk 5 de TIAS leerlijn voor ‘Next Generation Leaders in Energy’
uitvoerig toegelicht.
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Het onbekende tegemoet:
Strategische implicaties van de
energietransitie
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Toepassen van conceptuele denkkaders
Voor alle partijen in de energiesector wordt het een belangrijke opdracht om de
strategische en organisatorische consequenties van de energietransitie op
conceptueel niveau te begrijpen. Wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in
de omgevingsfactoren dreigt men al gauw verstrikt te raken in de casuïstiek2. Het is
dan ook belangrijk om dit te overstijgen en duidelijk zicht te krijgen op
onderliggende basisprincipes.
Een productieve manier is om de grote trends en ontwikkelingen binnen de sector
te duiden vanuit (aangepaste) conceptuele raamwerken. Dit dwingt de onderneming
namelijk om specifieke gebeurtenissen en fenomenen te begrijpen als specifieke
manifestaties van meer algemene basisprincipes. De organisatie wordt zo ook
genoodzaakt om op holistische wijze na te denken over de zich wijzigende
marktomstandigheden (elimineren van cognitieve ‘white spaces’). Ten slotte zal de
onderneming op deze manier ook in staat zijn om “nieuwe vragen” te stellen. Met
andere woorden, conceptuele raamwerken en denkkaders “enlighten the practice of
management” (Van de Ven, 1989, p. 486).
Trends en ontwikkelingen met gevolgen voor strategie en organisatie
Duurzaamheid als uitgangspunt
De volledige energiesector kantelt in de richting van meer duurzaamheid; een
onomkeerbare trend welke in belangrijke mate wordt gedreven door de groeiende
wereldbevolking en de verwachte klimaatsverandering. Met het oog op de
duurzaamheidsdoelstellingen die zijn verankerd in het Nationaal Energieakkoord is
het voor organisaties in de energieketen dan ook alles aan gelegen om het thema
duurzaamheid breed te integreren in het bedrijfsbeleid. Op zodanige wijze dat het
in belangrijke mate kan bijdragen aan het verhogen van het concurrentievermogen,
2

Individuele, geïsoleerde voorbeelden en fenomenen worden (bij gebrek aan een aangepast denkkader) al heel snel fout begrepen resp.
gegeneraliseerd. Daarbij vormen ze de (gevaarlijke) basis voor belangrijke strategische en organisatorische beslissingen.
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hetzij via structurele kostenbesparingen, hetzij door het versterken van het
onderscheidend vermogen van de onderneming3.
Disruptie van traditionele ketens
Energieopwekking zal steeds vaker en veel dichter bij de consument plaatsvinden,
in zijn eigen omgeving. Decentralisatie en kleinschalige, lokaal georganiseerde
initiatieven staan daarbij centraal. Evenzo zullen bedrijven steeds meer gebruik
maken van eigen energiebronnen om zodoende meer zelfvoorzienend te worden4.
De rol van traditionele energieleveranciers zal daarbij ingrijpend veranderen waarbij
het balanceren van vraag en aanbod zal uitgroeien tot één van de belangrijkste taken.
Dit heeft consequenties voor de wijze waarop interactie met klanten wordt
vormgegeven en vereist op zijn minst nauwere samenwerking in een keten waar
gemeenten, lokaal georganiseerde burgercollectieven en andersoortige afnemers én
aanbieders nieuwe stakeholders blijken te zijn.
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Dataficering als integraal onderdeel van bedrijfsvoering
De inzet van technologie zal een steeds prominentere rol gaan spelen en breder
worden geïmplementeerd. Deels door de introductie van nieuwe kerntechnologieën
(de wijze waarop energie wordt geproduceerd) maar vooral ook door de
mogelijkheden die ondersteunende technologieën (de technologieën die betrekking
hebben op de wijze waarop de bedrijfsvoering en dienstverlening aan de klanten
plaatsvindt) kunnen bieden. Organisaties binnen het energielandschap zullen dan
ook op een meer dan ad-hoc manier dienen na te denken over dataficering.
“Smart, connected products offer exponentially expanding opportunities for new
functionality, far greater reliability, much higher product utilization, and capabilities
that cut across and transcend traditional product boundaries. The changing nature of
products is also disrupting value chains, forcing companies to rethink and retool nearly
everything they do internally. […] Smart, connected products raise a new set of strategic
choices related to how value is created and captured, how the prodigious amount of new
(and sensitive) data they generate is utilized and managed, how relationships with
traditional business partners such as channels are redefined, and what role companies
should play as industry boundaries are expanded”
Porter & Heppelmann (2014)

Zo zullen bijvoorbeeld productie- en consumptiedata van alle actoren in een slim
netwerk aan elkaar worden gekoppeld, o.a. via smart grids (Smink ,2013, p. 5). Het
toenemende strategisch belang van slimme, connected producten en data zal nieuwe
mogelijkheden voor product- en dienstdifferentiatie en individualisering creëren.
Daardoor kan veel van de bestaande neerwaartse druk op prijzen en marges worden
weggenomen. Producten en diensten kunnen in de toekomst in belangrijke mate
worden “gedecommoditiseerd”. Bedrijven die er in slagen de verzamelde data te
vertalen naar betere producten en een betere dienstverlening, zullen daarmee de
onderhandelingsmacht van klanten kunnen afzwakken door het de facto verhogen
van de omschakelkosten (switching costs) van klanten5. De dataficering van de
3

Terwijl duurzaamheid als trend onomkeerbaar is moet de sector echter ook rekening houden met de beperkte bereidheid van consumenten
om meer te betalen voor duurzame energie.
4
Een belangrijke (remmende) factor richting volledige zelfvoorziening is de absolute noodzaak om de continuïteit van de bedrijfsprocessen
te garanderen. Het probleem van decentrale energieopwekking is dat deze nu nog vrij grillig is.
5
Echter zal in dit geval ook veel zal afhangen van de gekozen beheersstructuur (governance) voor de verzamelde data. Wanneer gekozen
wordt voor een ‘open standaard’ zullen de omschakelkosten wellicht niet stijgen.
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energiesector heeft ook belangrijke gevolgen voor de rol van de overheid. Net zoals
in de financiële dienstverleningssector zal deze zich wellicht gaan concentreren op
het formuleren van standaarden m.b.t. databeveiliging en privacy van gegevens (HM
Treasury, 2015).
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Fragmentatie leidt tot consolidatie
De concurrentie intensiteit in de energiesector blijft echter onveranderd hoog. Er
zijn nog (te) veel (kleine) spelers in een markt waar marges allang niet meer hoog
zijn en alle traditionele leveranciers verlies maken (Adriaen, 2016). Daarenboven is
er ook sprake van een ongelijk speelveld waarbij sommige spelers beschikken over
reed afgeschreven activa zoals bijvoorbeeld centrales. Consolidatie in de sector is
dan wellicht ook onvermijdelijk.
Wet- en regelgeving in versnelling
Gegeven de grote financiële belangen (vaak in combinatie met lange looptijden) die
zijn gemoeid binnen de sector, is het van belang om stabiliteit in de wet- en
regelgeving te hebben. Ook hier ligt wederom een grote rol voor de overheid. Het
Energieakkoord beoogt dat het energiebeleid in de eerst komende jaren consistent
zal blijven, maar door de politiek wordt nu al aan de afspraken getornd.
Ook in de periode na 2023 zijn op het gebied van wet- en regelgeving nog veel
verbeterslagen te verwachten. Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen in de
Europese en nationale wet- en regelgeving noodzakelijk zijn voor de facilitering van
een duurzame energievoorziening. Daarbij spelen vragen als wat is de verhouding
tussen de Europese en de nationale systeembeheerders, wat wordt de rol van de
transmissiesysteembeheerders en van de distributiesysteembeheerders, hoe gaan de
bestaande energiebedrijven eruit zien, wie zijn de nieuwe spelers op de markt, wat
zijn de rollen van de verschillende spelers en hoe gaat het gedrag van de
energieconsumenten en prosumenten eruit zien. Meerdere scenario’s voor de
energietransitie zijn nog denkbaar. Het toekomstige marktmodel en de nieuwe weten regelgeving zal mede afhangen van de ontwikkeling en implementatie van nieuwe
schone technologieën, zoals de opslag van energie en de opslag van C02, nieuwe
bedrijfsmodellen, innovatie- en subsidieprogramma’s, maatschappelijk draagvlak
voor bijvoorbeeld windmolens, het gedrag van afnemers en prosumenten, alsmede
de kwaliteit van de wet- en regelgeving. Net zoals alle wet- en regelgeving die beoogt
markten te ordenen en te reguleren, zal de wetgeving in de energiesector in de
komende jaren voldoende flexibel moeten zijn om in te spelen op en voldoende
rekening te houden met relevante economische en technologische ontwikkelingen
in de energiemarkt. Daarbij zal een balans moeten worden gevonden tussen de
verschillende beginselen van good market governance, die van belang zijn bij het
reguleren van markten. Zo zal enerzijds recht moeten worden gedaan aan het belang
van flexibele wetgeving, die energie-efficiënte en duurzame energie-innovaties
stimuleert. Anderzijds speelt het belang van het garanderen van de voorspelbaarheid
van en de rechtszekerheid van de wetgeving. Rechtszekerheid en voorspelbaarheid
zijn cruciaal voor het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor de
noodzakelijk geachte investeringen in de energiemarkt.
De energietransitie veroorzaakt ‘radical change’ binnen de sector
Meerdere jaren geleden formuleerde Porter het welbekende “Vijf Krachtenmodel”
(Porter, 1980). Daarin stelt hij dat de concurrentiedruk die inwerkt op de
onderneming afkomstig is van vijf verschillende bronnen (lees krachten): interne
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concurrentie, potentiële intrede, leveranciers, klanten en substitutieproducten en diensten. In het kader van de trends en ontwikkelingen binnen de energiesector en
specifiek de aanstaande energietransitie, worden in tabel 1 op de volgende pagina
voor elk van deze vijf krachten enkele essentiële vragen gesteld die een belangrijk
houvast kunnen bieden om na te denken over de strategische en concurrentiële
implicaties voor de energiesector en in het bijzonder de structuur daarvan.

Pagina | 12

Een meer dynamische kijk op de evolutie van industriestructuren vinden we bij
McGahan (2004). In haar werk maakt zij een onderscheid tussen vier
veranderingstrajecten: radical change, progressive change, creative change en
intermediating change. Belangrijk is wat er tijdens het industrietransitieproces
gebeurt met de kernactiva (core assets) en kernactiviteiten (core activities).
“Core activities – the activities that have historically generated profits for the industry.
Core assets – the resources, knowledge, and brand capital that have historically made
the organization unique”
McGahan (2004)
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Tabel 1. Porter’s 5-krachtenmodel t.a.v. de energie transitie
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VIJF KRACHTEN

MOGELIJKE IMPLICATIES T.A.V ENERGIE TRANSITIE

Onderhandelingsmacht
van Leveranciers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dreiging Substituten

7. Welke nieuwe technologieën dienen zich aan als substituut?
8. Consumenten worden producenten: een nieuwe vorm van substitutie?

Onderhandelingsmacht
van Klanten

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Potentiële Toetreders

15. Zullen de huidige spelers in de sector hun merkdifferentiatie kunnen behouden/transfereren?
16. Hoe groot is de kapitaalsbehoefte die voortvloeit uit de adoptie van nieuwe technologieën?
17. Wordt (in een wereld van decentrale productie) schaalgrootte een voordeel of nadeel? Wat is (wordt) het MES (minimum efficient scale) niveau
van de nieuwe technologieën?
18. Wat betekent bv. de verschuiving van ‘energie als product’ naar ‘energie als service’ voor de toekomstige structuur van het distributielandschap?
Hoe belangrijk blijven de huidige distributiestructuren?
19. Zullen klanten moeilijker/gemakkelijker kunnen switchen van leverancier (bv. omwille van de veranderende transparantie)
20. Welke invloed gaan de volgende schaalonafhankelijke factoren hebben in de toekomst: subsidies, locatie, bedrijfsspecifieke kennis, …

Rivaliteit Interne
Concurrentie

21. De energietransitie zal wellicht gepaard gaan met een absolute toename van het aantal concurrenten alsmede een toename van de diversiteit.
Wat wordt het netto-effect op de graad van concurrentiële intensiteit?
22. Wat gebeurt er met de groei van de energiesector wanneer de klemtoon steeds meer komt te liggen op het reduceren van het gebruik?
Verminderde klemtoon (en dus winstgevendheid) op het product? Meer klemtoon op dienstverlening?
23. Zal – naar analogie met andere sectoren – de dataficering leiden tot een verhoging van de vaste kosten?
24. Wat gebeurt er met het onderliggende risicoprofiel van de sector wanneer nieuwe types risico ontstaan (bv. data-integriteitsrisico)?
25. Hoe zal de nieuwe energiesector opgeschaald worden (klein- vs. grootschalige capaciteitsuitbreidingen)? Wat zal het effect hiervan zijn op
concurrentie-intensiteit?
26. Wordt de sector verder gecommoditiseerd of bieden de nieuwe technologieën nieuwe mogelijkheden voor product- en dienstdifferentiatie?
27. Consumenten worden producenten. Wat wordt het netto-effect op concurrentiële intensiteit?
28. Zal de historische verankering (incl. investeringen) van de traditionele energiespelers zich vertalen in hoge (emotionele en reële)
uittredebarrières?

Welke nieuwe leveranciers dienen zich aan in het vernieuwde technologielandschap?
Wat is/wordt de concentratiegraad (CR LEV >< CR ENERGIE)?
Rekening houdend met netwerkeffecten (demand externalities), bestaat het gevaar voor een leverancier “lock-out”?
Hoe belangrijk is de energiesector t.a.v. de nieuwe leveranciers?
Worden (in een datalandschap) standaarden belangrijk?
Hoe groot is de bedreiging van voorwaartse verticale integratie in een “energie-als-dienst” model?

Hoe zal het zelf produceren van energie de aankoopvolumes van klanten (grootgebruikers) beïnvloeden?
Zal de dataficering van de energiesector leiden tot grotere transparantie en dus verhoogd switching gedrag?
Hoe belangrijk zijn/worden energiekosten in het budget van de typische B2C/B2B klant?
Biedt een “energie-als-dienst” model meer mogelijkheden voor differentiatie?
Potentieel voor achterwaartse integratie? Zelfproductie?
Lange-termijn groei van de vraag naar energie (effect van toenemende energie-efficiëntie)?
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Wanneer de concurrentiële relevantie van zowel de kernactiviteiten als de kernactiva
op fundamentele wijze onderuit gehaald wordt, dan bevindt de onderneming zich
in een situatie van radical change. De energietransitie vertoont veel kenmerken van
een zo’n radical change scenario6.
Ondernemingen kunnen dit transitieproces overleven door het volgen van een
‘staggered strategy’7. Meerdere spelers in de energiesector blijken inderdaad een
dergelijke strategie te volgen: enerzijds wordt de operationele efficiëntie in de
bestaande business verhoogd en anderzijds wordt actief geëxperimenteerd met
alternatieve business modellen.
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Gaan traditionele concurrentiemodellen op de schop?
De dataficering van de energiesector (gedreven door de (op)komst van slimme
producten (bv. slimme meters)), zal vergaande gevolgen hebben met betrekking tot
de toekomstige structuur van de waardeketen alsmede de concurrentiepositie van
de diverse spelers binnen de waardeketen. Slimme producten en het toenemende
belang van connectiviteit en data maakt dat, vroeg of laat, de volgende vraag op tafel
komt te liggen: “WHAT BUSINESS AM I IN?”.
Het kantelen van de energiesector in de richting van slimme, connected producten
en diensten zal dus onvermijdelijk leiden tot een herdefiniëring van de business.
“The basis of competition shifts from the functionality of a discrete product to the
performance of the broader system, in which the firm is just one actor”
Porter & Heppelmann (2014)

Fundamenteel daarbij is het verschuiven in de focus van het concurrentiespel
richting klantbehoeften (energiebeheer). Business definities op basis van het
product verdwijnen dan ook ten voordele van business definities gebaseerd op
klantenbehoeften. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de sector actief
nadenkt over totaal nieuwe verdienmodellen. Zo stelt Christophe Degrez (CEO
Eneco Belgium):
“Een klant kiest voor zonnepanelen, een elektrische wagen, een slimme thermostaat, een
zonneboiler en participeert via een coöperatie in de productie van een windmolen. Maar
hij verwacht wel dat iemand dat allemaal regelt. Wij willen de regie van die hele
energiehuishouding doen. […W]e evolueren naar een model waar ik als regisseur van
diensten bij u thuis energie zal besparen. Jij zal mij dan betalen voor de besparingen die
ik realiseer. […] We kunnen de klant ook laten weten wat de goedkoopste uren zijn om
zijn batterij op te laden. Of hij kan ons een mandaat geven om dat te regelen. Dan komen
we in een model van energy as a service”
Adriaen (2016)

6

“… the relevance of an industry’s established capabilities and resources … diminished by some outside alternative: relationships with
buyers and suppliers come under attack; and companies are eventually thrown into crisis. […] The end result is a completely reconfigured
industry”. (McGahan, 2004).
7
Staggered strategy: ”pursuing incremental improvements to established business activities and conducting selective experiments in
developing new assets” (McGahan, 2004, p. 89).
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De energietransitie gaat dus expliciet gepaard met belangrijke veranderingen in de
onderliggende basis van het concurrentievoordeel waarbij data heel belangrijk
wordt. Bedrijven in de energiesector zullen zwaar moeten investeren in het opzetten
van de nodige systemen en infrastructuren die de enorme toevloed aan data kunnen
verwerken én vertalen in een superieure klantwaardepropositie8.
Data analytics dient zich dan ook aan als een belangrijke manier om op
vernieuwende wijze aan klantwaardecreatie te doen. Bedrijven binnen de sector
dienen echter dan wel een aantal belangrijke keuzes te maken t.a.v. hun
concurrentiemodel en de manier waarop de organisatie zich weet te handhaven
binnen de nieuwe realiteit die ontstaat als gevolg van de energietransitie. Recent
onderzoek van Capgemini toont namelijk aan dat de klemtoon bij data analytics in
de nutssector vooralsnog ligt op het verhogen van de operationele efficiëntie. Bij
ongeveer twee derde van de ondervraagde bedrijven bestond geen enkel data
analytics initiatief waarbij de klant centraal stond (Capgemini, 2015).
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Hoe kunnen organisaties de energietransitie trotseren?
Ondernemingen die geconfronteerd worden met een turbulente (transitionele)
omgeving kunnen enkel overleven wanneer ze zich wendbaar opstellen.
Wendbaarheid (agility) veronderstelt dat de onderneming de drie kenmerken
vertoont. Ten eerste een sterke sensing capability. Daarnaast het vermogen om snel
en flexibel middelen te kanaliseren richting nieuwe opportuniteiten. Als laatste
kenmerk dient de organisatie over een hoge mate van coherentie op het niveau van
het top management team te beschikken.
1. Sensing
Het managen van een onderneming in het midden van een transitie is als rijden in
de mist. In tijden van onzekerheid is het belangrijk om zo snel mogelijk alle
relevante strategische inzichten op te halen. De energietransitie creëert veel van
zulke onzekerheid. Bedrijven binnen de sector doen er dan ook goed aan de
bestaande organisatiearchitectuur op kritische wijze tegen het licht te houden. Elke
dimensie van deze architectuur dient geëvalueerd te worden op basis van het
vermogen een sterke ‘sensing capability’ op te bouwen.
2. Mobiliteit-Flexibiliteit
Op dit moment is het vrijwel onmogelijk om te voorspellen hoe de toekomst er na
de energietransitie zal uitzien. Meerdere scenario’s zijn mogelijk. Voor bedrijven in
de energiesector is het dan ook van groot belang om meerdere opties open te
houden en snel te kunnen schakelen (o.a. opschalen) wanneer zich een bepaald
wereldbeeld aftekent.
Het vermogen om snel de benodigde middelen te kanaliseren in de richting van een
ontluikende opportuniteit suggereert een hoge mate van decentralisatie. Daarbij is
het (zeker gezien de onzekerheid binnen de energiesector) van belang om te

8

De sterk verhoogde periodiciteit waarmee data wordt verzameld (meerdere keren per dag vs. maandelijks) kan ertoe leiden dat bedrijven
de instroom van data zien stijgen met een factor 3.000 (Capgemini 2015, p. 7). Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat het sentiment omtrent
het belang van data analytics in de sector op heel korte termijn is gekanteld. In 2013 zag 57% van de ondervraagden data analytics niet echt
als een grote opportuniteit. In hetzelfde onderzoek eind 2014 beschouwde liefst 80% van de geïnterviewde managers data analytics als een
belangrijke bron van nieuwe business mogelijkheden. Ietwat ontnuchterend waren de cijfers omtrent wie nu al daadwerkelijk in data
analytics had geïnvesteerd: slechts 20% (Capgemini, 2015).
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investeren in organisatiemechanismen en -systemen die een snelle en flexibele
allocatie van schaarse middelen mogelijk maken.
3. Coherentie binnen het Top Management Team
Een wendbare organisatie is een organisatie die niet ten prooi valt aan interne
verdeeldheid. Uit de praktijk weten we immers dat externe onzekerheid zich al snel
vertaalt in interne verdeeldheid. In onzekere tijden is het van het uiterste belang dat
het top management team (TMT) op dezelfde lijn zit en ook daadwerkelijk
functioneert als een coherent team. Dit wil overigens niet zeggen dat er binnen het
TMT geen ruimte is voor discussie (constructief debat). Integendeel, dergelijke
discussies vormen een integraal onderdeel van het zingevingsproces.
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Wanneer bedrijven binnen de energiesector deze drie kenmerken optimaal weet aan
te wenden, dan beschikken zij over ‘strategic agility’ ofwel strategische
wendbaarheid (Doz en Kosonen, 2008). Hoe organisaties strategische
wendbaarheid kunnen creëren, wordt toegelicht in figuur 1 op de volgende pagina.
Welke generieke eigenschappen zijn dan nodig om als organisatie het
concurrentievoordeel binnen een transitionele omgeving te behouden?
Het vestigen of behouden van een verdedigbaar concurrentievoordeel in snelwijzigende, onstabiele omgevingen vereist dat de onderneming investeert in haar
‘Dynamic Capabilities’ (DC)9. Deze capabilities stellen de onderneming in staat om
zich op continue wijze te vernieuwen.
“the firm’s ability to integrate, build and reconfigure internal and external competences
to address rapidly changing environments”. Dynamic capabilities thus reflect an
organization’s ability to achieve new and innovative forms of competitive advantage”
Teece, Pisano & Shuen (1997)

Het raamwerk (Teece, Pisano & Shuen, 1997) is oorspronkelijk ontwikkeld in de
context van hoog-technologische industrieën maar is ook van groot belang voor de
energiesector. In essentie tracht het DC-denken te begrijpen hoe bedrijven (in casu
in de energiesector) zich (kunnen) aanpassen aan een sterk wijzigende
omgevingscontext.
Bedrijven zullen de energietransitie enkel doorkomen wanneer ze in het bezit zijn
van dergelijke ‘dynamic capabilities’. Zij beschikken dan over het vermogen om zich
snel aan te passen aan een wijzigende klantvraag en op basis daarvan (nieuwe)
business modellen te ontwikkelen (inclusief het valideren van de onderliggende
economisch principes zoals “willingness-to-pay” en schaalvoordelen).
Ook zijn zij in staat om snel nieuwe technologieën te doorgronden en in te passen
in hun (nieuwe) business modellen. Een essentiële competentie van ondernemingen
die over dynamic capabilities beschikken, is het vermogen om ‘exploitatie’ en
‘exploratie’ te combineren (ambidextrous management) en dit te borgen via een
performant besluitvormingsproces.

9

Dergelijke onstabiele omgevingen worden ook wel beschreven als VUCA-omgevingen: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous.
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Figuur 1. Strategic Agility framework
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Gebaseerd op Doz en Kosonen (2008)
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Zo stelt Teece (2007) bijvoorbeeld dat:
“incumbent enterprises tend to frame new problems in a manner consistent with the
enterprise’s current knowledge base, assets, and/or established problem-solving
heuristics and established business model. This […] means that managers may not
successfully address opportunities or potential innovations even when they do recognize
them”.
Teece (2007)
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Uiteindelijk stellen dynamic capabilities de organisatie in staat om nieuwe business
ecosystemen te ontwikkelen. Hoe zij deze capabilities kunnen ontwikkelen, dan wel
cultiveren, wordt in tabel 2 kort samengevat.
Tabel 2. Ontwikkelen en cultiveren van Dynamic Capabilities

DYNAMIC CAPABILITIES

Sensing

Seizing

Sustaining



slim experimenteren (uitbouw van een performante RD&E capability)



scenario-denken



open innovatie architectuur



governance: democratisering van het leerproces en open debat cultuur
(sensing is per definitie een activiteit die breed gedistribueerd dient te zijn)



continu denken vanuit klantbehoefte (vermijden van fixatie op product)



gebruik van de totale footprint van de organisatie (decentralisatieprincipe)



combineren van local en distant search



creëeren van een reservoir aan ‘absorptive capacity’ (interpretatief
vermogen)



scaling (het vermogen snel schaalgrootte aan te brengen)



ontwikkelen van een ondersteunend ecosysteem (complementors)



fusie en overname capability (incl. integratievermogen)



open innovatie-architectuur, co-specialisatie en complementor
management



lerende organisatie (kennisacquisitie, -transfer, -integratie)



sustainable governance (bv. incentive alignment, eliminatie van agency
problems)



decentralisatie

Gebaseerd op Teece (2007)
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Disruptie in de energiesector laat niet lang(er) op zich wachten
In het voorgaande hoofdstuk hebben we (vanuit een conceptueel raamwerk) in
grote lijnen de mogelijke strategische implicaties van de energietransitie op sectoren organisatieniveau trachten te schetsen dan wel te framen. Uit onze interviews en
consultaties met diverse actoren binnen de energiesector (voornamelijk op C-suite
niveau), concluderen we dat men de grote trends duidelijk in het vizier heeft. Wat
echter opvalt, is de wijze waarop men deze interpreteert en daar vervolgens invulling
aan geeft (of aan kan geven).
De energiesector wordt, net als alle sectoren die al eerder gedisrupteerd zijn,
geconfronteerd met ontwikkelingen die sneller gaan dan de snelheid waarmee de
energiesector kan ageren10. Iedere organisatie heeft de tijd nodig om in te spelen op
deze exponentiële ontwikkelingen. Niet elke organisatie in de energiemarkt heeft
echter de agiliteit, flexibiliteit en het verandervermogen, laat staan de financiële
gezondheid, die hen in staat stelt om adequaat mee te bewegen in de ontwikkeling
van technologie, digitale disruptie en maatschappelijke ontwikkelingen.
Figuur 2 illustreert dan ook exact de spagaat waarmee organisaties in de
energiesector momenteel te maken hebben. Aan het eind van de x-as zien we dat
het gat niet meer te overbruggen is. Als de exponentiële verandering van
technologieën een gegeven is dan vereist dat van de energiemaatschappijen een
structuur en cultuur die in continue flux is. Versnelde verandering is een constante!
Als de energiesector zich niet snel gaat herdefiniëren en op een andere wijze waarde
gaat creëren dan is het een gegeven dat disruptie niet lang op zich laat wachten. We
doen een aantal constateringen die deze conclusie onderstrepen.

Figuur 2. Technologische veranderingen vs. het verandervermogen van organisaties

10

Ook in andere sectoren ligt vooral digitalisering en de consequenties daarvan (zoals volledige transparantie en geconnecteerdheid van
alles) ten grondslag aan de disruptie.
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Bron: Scott Brinker, www.chiefmartec.com

Constatering 1 : Product is leading
Ondanks het feit dat alle relevante trends worden benoemd, en men zelfs
constateert dat we meer en meer vanuit de eindgebruiker moeten denken, zien we
dat de invulling van deze beweging vooral vertrekt vanuit de optimalisatie van de
huidige waarde-keten in termen van haar operationele efficiëntie. Dit heeft enerzijds
te maken met het heersende mentale model, de governance en de politiek.
Anderzijds worden ze op een overwegend technische wijze ingevuld. Nog steeds is
men bezig met het eenzijdig optimaliseren van de huidige waardeketen vanuit een
operationeel efficiëntie-perspectief in plaats van het in co-creatie ontwikkelen en
exploiteren van gebruikersconcepten.
Constatering 2 : De eindgebruiker centraal is nog steeds een lippendienst!
Hoe dit te realiseren staat of valt met het daadwerkelijk uitgaan van wat de
gebruikerswensen van de eindgebruiker zijn. Het klassieke voorbeeld van
marktonderzoek doen, de resultaten interpreteren en proberen te vertalen naar
gebruikersconcepten is niet meer van deze tijd.
We leven in een digitale tijdperk waar de eindgebruiker steeds meer en meer actief
betrokken wil worden in alle stappen van productie en distributie, tot en met de
commercialisering van energie en dat alles vanuit een gebruikswaarde perspectief
(value-in-use). De eerste initiatieven van co-creatie zien we hier en daar opkomen
maar het is echter nog geen gemeengoed in de energiesector als totaal. Twee van de
belangrijkste oorzaken: a) het ter discussie willen stellen van de huidige
businessovertuigingen en b) het niet willen en/of kunnen inzetten van een dergelijke
strategische en organisatorische transformatie.
Constatering 3 : Het huidig verdienmodel prevaleert
Ondanks alle geschetste trends en game-changing technologieën, is de sector
(enkele uitzonderingen daargelaten) er nog niet aan toe om het huidige
verdienmodel ter discussie te stellen. De vraag is of dit verdienmodel door de
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bestaande spelers omver wordt gegooid of dat er branchevreemde partijen zijn die
de hele sector zullen omgooien.
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Denk bijvoorbeeld aan Big-data organisaties die in staat zijn energie als een dienst
te vercommercialiseren en dus andersoortige waarde gaan leveren die dichter bij de
wensen van de eindgebruiker staat. Organisaties die in staat zijn meerdere partijen
bij elkaar te brengen en te organiseren als platform. Juist deze platformen zijn
degenen die de energiewaardeketen ter hand nemen, waarbij ook de eindgebruiker
actief betrokken wordt dan wel één van de vele spelers wordt. Ergo: een ander
verdienmodel.
Constatering 4 : Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan
Gezien de voorgaande constateringen maar ook de snelheid waarmee de
energiesector wel al dan niet anticipeert op de externe ontwikkelingen, zien we dat
het aanbod niet aansluit bij de wensen van gebruikers (mede vooral ingegeven door
digitalisering, big-data en demografie).
In de afgelopen zeven jaar heeft technologie (lees o.a. digitalisering) en de adoptie
ervan door gebruikers niet stilgezeten. Het is het klassieke beeld dat organisaties
nooit zo snel kunnen veranderen als markten, laat staan dat ze hun aanbod (lange
termijn focus in energie) zomaar kunnen aanpassen aan de wensen en eisen van de
klant. We zien nu al dat de energiesector geconfronteerd gaat worden met meerdere
generaties (Gen X, Y, Z Baby Boomers) die ieder hun eigen gebruikerswensen heeft
over de hele linie (winkelen, werken en wonen). Kijkend naar het huidig aanbod in
de energiemarkt, zien we nog niet expliciet een gedifferentieerd aanbod naar
doelgroepen en in termen van gebruikswensen.
Constatering 5 : Social en Mobile
Buiten de discrepantie in het aanbod van energie versus gebruikerswensen van de
diverse doelgroepen, zien we ook dat de wijze waarop de diverse groepen
betrokken, bediend, geadviseerd en geïnformeerd willen worden, een grote mate
van diversiteit kent.
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van de
eindgebruiker. We zien een toename in het gebruik van smartphones bij het toegang
verkrijgen tot allerlei diensten, al dan niet via gepersonaliseerde apps. Het aangaan
van de conversatie met de eindgebruiker, het mogelijk maken van een platform
waarin gebruikers en bewoners van dezelfde buurt met elkaar geconnecteerd zijn,
het regelen van de energiehuishouding via een app, tot en met het delen van
ervaringen over diverse dienstverleners rondom energie, zijn aspecten die voor de
eindgebruiker totaal niet meer vreemd zijn.
Digitalisering van de totale dienstverlening in de gehele waardeketen (productie,
distributie, commercialisering, etc.) zal een kritieke succesfactor worden. Vooral de
combinatie waarbij de fysieke en virtuele wereld zodanig worden ingericht dat de
eindgebruiker continue en over de hele keten dezelfde beleving gaat ervaren wordt
cruciaal. Dit vereist echter wel een heel andere mindset, andere organisatievormen,
andere competenties en zelfs andere businessmodellen van de huidige spelers.
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Naar een geconnecteerde business paradigma
Willen we daadwerkelijk praten over ‘waarde-innovatie’ dan zal juist de toekomstige
geconnecteerde ‘mens’ in zijn leefomgeving als vertrekpunt moeten worden
genomen. Het is HIJ die uiteindelijk bepaalt wát daadwerkelijk van waarde is; hóe
hij deze waarde wil ontvangen; en wáár hij voor wil betalen.
Technologische en sociaal-economische factoren (o.a. digitalisering, economische
krimp, vergrijzing, Generatie X,Y,Z, Millenials, etc.) hebben de maatschappij
volledig getransformeerd11. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat volledige
bedrijfstakken in de afgelopen tien jaar volledig zijn gedisrupteerd: de muziekindustrie, retail, automobielindustrie, financiële dienstverlening, bouw,
professionele dienstverlening, handel, zorg, onderwijs, etc. Hoe lang duurt het
voordat de energiesector gedisrupteerd wordt?
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Om daar enigszins zicht op te krijgen zullen we naast de (technologische)
megatrends en hun invloed op de sector, ook moeten kijken naar de ‘consument /
burger / gebruiker’. Technologie kan ‘initiërend, faciliterend en katalyserend’ zijn
maar de echte game-changing staat of valt met hoe de uiteindelijke gebruiker
technologie aanwendt om zijn leven gemakkelijker, productiever en zinvoller te
maken. Maar wel op een wijze waarin hij zelf aan het stuur zit.
We gaan naar een wereld waar alles met alles geconnecteerd is. Dit betekent een
overvloed aan beschikbare data, toegang tot elke vorm van ‘resources’ (als je maar
een computer hebt), tot elke vorm van competentie, tot elke vorm van
dienstverlening (zolang het maar gepersonaliseerd is). Het lijkt alsof ‘het internet’
het ‘Operating System’ van de wereld is geworden. Transparantie zal de komende
jaren een cruciale dimensie zijn in de mate waarin de energiesector wel al dan niet
onder druk zal komen te staan.
De toegevoegde waarde van iedere speler in de keten zal zichtbaar worden. En die
toegevoegde waarde wordt bepaald aan de hand van het gebruik van het product of
dienst en de mate waarin het aansluit op de beoogde beleving vanuit de
eindgebruiker (waarbij de eindgebruiker ook degene is die bepaalt hoeveel die
toegevoegde waarde daadwerkelijk waard is). De energiesector moet dan ook veel
meer gaan denken in termen van gebruikersconcepten die door diverse partijen
gezamenlijk in co-creatie vormgegeven worden. Een van die partijen zal de
eindgebruiker zelf zijn. Deze zal volledig geïnformeerd zijn, laat zich in zijn
besluitvorming volledig en versneld door data ondersteunen en is zelf op zoek naar
die unieke gepersonaliseerde beleving.
Technologische innovatie en digitalisering hebben ervoor gezorgd dat plaats- en
tijdgebondenheid niet meer prevaleert. Energie zal steeds meer één van de vele
‘contactpunten’ zijn in een overall omni-channel beleving, waarin de klant degene
is die deze beleving vorm geeft. Het is dus niet de vraag óf de energiesector wordt
gedisrupteerd maar wanneer. Welcome to the collaborative economy!

11

Ter illustratie uit het PSFK-onderzoek van 2015: 80% vindt flexibiliteit in werk als een relevante factor voor zijn werk-privé verhouding; van
gemiddeld 41% van de medewerkers in organisaties wordt verwacht dat ze buiten kantooruren bereikbaar zijn; 70% van de Nederlanders
checkt elk 6 minuten zijn smartphone; 79% vindt het realiseren van financiële doelstellingen (zoals pensioen, zorg voor later, studerende
kinderen, etc.) tegenwoordig veel lastiger dan vorige generaties.
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4

Nieuwe spelregels,
nieuwe rollen
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De ‘collaborative economy’ doet haar intrede
In voorgaande hoofdstukken hebben we vanuit verschillende perspectieven
gekeken naar de energiesector. Niet vanuit cijfermatige parameters maar vanuit een
strategisch en organisatorisch perspectief. In dit hoofdstuk willen we op basis van
onze expertise en ervaring in andere sectoren een aantal inzichten met u delen.
Inzichten die mogelijk antwoord kunnen geven op de vraag: “Waar gaat de business
naar toe?”. Inzichten in de onderliggende patronen van hoe (andere) sectoren zich
hebben ontwikkeld dan wel gaan ontwikkelen. Dit verschaft ons de eerste
handvaten om de vertaalslag te maken vanuit de energietransitie naar concrete
organisatie rollen en welke (leiderschaps-) competenties daarbij op aansluiten.
De wijze waarop in de huidige wereld waarde gecreëerd wordt, zowel voor de klant
als voor de eigen organisatie, is duidelijk in transformatie:
(I) AirBnB, met 150 medewerkers in dienst, verhuurt per nacht 230.000 kamers

en haar omzet is op het niveau van de totale Hilton keten. Niet mis als je
bedenkt dat de Hilton keten 144.000 medewerkers in dienst heeft.
(II) Zes jaar geleden is Whatsapp opgericht, recentelijk zijn ze door Facebook

overgenomen voor 19 mld dollar. Whatsapp is een concurrent van de
gevestigde orde van telecom-ondernemingen zoals KPN. De
marktkapitalisatie van KPN is plus minus 4 mrd dollar. KPN heeft 30.000
medewerkers en bedient maar een fractie van de 450 mln gebruikers die
Whatsapp bedient met 55 medewerkers.
Het zijn zo maar twee illustraties uit een toenemende reeks van ondernemingen die
complete bedrijfstakken op hun kop zetten. Denk bijvoorbeeld ook aan Uber, aan
Apple, Facebook, aan Twitter, TaskRAbbit, Kickstarter en Coursera. Het zijn
allemaal platformen! De gevestigde orde realiseert zich meer dan ooit dat ze niet op
de huidige voet verder kunnen en dat innovativiteit en agiliteit kritieke
succesfactoren zijn voor het waarborgen van de lange termijn continuïteit.
De wijze waarop waarde gecreëerd wordt in de toekomst vereist een ander
‘businessparadigma’, een ander soort organisatie en andersoortige competenties. De
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‘collaborative economy’ doet in steeds meer bedrijfstakken haar intrede met het
platform als dominante business model.
Naar een nieuwe business paradigma
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We hebben reeds gezien dat vooral globalisering, digitalisering en andere
technologische innovaties, de wijze waarop markten functioneren veel
transparanter, sneller en geconnecteerd hebben gemaakt (lees effectiever en
efficiënter). Een geconnecteerde wereld vereist steeds meer en meer, en niet in de
laatste plaats uit hoofde van wendbaarheid en innovativiteit, een ander soort
organisatie: de netwerkorganisatie.
Door de afwezigheid van tijd en plaatsgebondenheid in combinatie met volledige
transparantie van allerlei informatiestromen weet het netwerk aan organisaties wat
de intenties van de individuele klant zijn en kan zelfs hierop inspelen, anticiperen
en zelf de klant toegang bieden om deel te nemen in dit netwerk. Plaats, tijd en
context van de klant worden met elkaar verbonden.
Er vormen zich platformen (marktplaatsen). Platformen die al dan niet geïnitieerd
worden door een onderneming en al dan niet gecoördineerd worden door een
onderneming. Deze ondernemingen kenmerken zich door het bieden van
infrastructuur (platform) waarop zowel klanten (eindgebruikers), andere
ondernemingen en organisaties maar ook met elkaar geconnecteerde computers en
machines (internet of things) allerlei producten en diensten kunnen aanbieden.
Stelt u zich eens voor, als Apple zijn iPhone met al zijn apps continu up-to-date zou
moeten houden, met elke keer weer nieuwe apps die de productiviteit van de
eindgebruiker zouden optimaliseren. Een ondoenlijke zaak. Door het aanbieden van
de AppStore als platform, kon de gebruiker (als individuele onafhankelijke
ontwikkelaar) zelf apps bouwen en aanbieden. Het is dan ook geen verrassing dat
bij de top 10 van meest succesvolle innovatieve organisaties ter wereld, 6 daarvan
platformorganisaties zijn (o.a. Uber, Airbnb, Cisco). Cruciaal is wel dat het platform
de waarde-creatie door alle deelnemers aan het platform faciliteert.
Ter illustratie : Een particulier in de VS begon 3 jaar geleden met de aankoop van
zijn eerste appartement ($40.000,-) welke hij op Airbnb aanbood. In vier jaar tijd
had hij zijn eerste appartement terugverdiend. Drie jaar later heeft deze particulier
ondertussen 52 appartementen die hij via het platform van Airbnb aanbiedt. Zijn
winst is exponentieel gegroeid. De scheidslijn in deze redenering tussen producent
en consument is dan ook totaal verdwenen.
Stelt u zich eens de situatie voor waarin een consument, dan wel een onderneming,
zijn of haar eigen energie produceert en dit vrijelijk op een beurs (platform)
verhandelt. Wat is namelijk het verschil tussen een beurs waar aandelen worden
vermarkt en een beurs waar energie wordt verhandelt? Niets. In beide situaties
praten we in essentie over data.
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“De sleutel tot succes van platforms zit hem dan ook in het breken van het lineaire model
van waarde-toevoeging. Dat is gestoeld op het idee dat tijd en plaats te beheersen
factoren zijn. Maar zoals we eerder zagen zijn we inmiddels allemaal met elkaar
verbonden in real time netwerken waar transactiekosten te verwaarlozen zijn en
informatie vrijelijk stroomt. Onze gemeenschappelijke productieruimte is nu de Cloud
die de context van de gebruiker bevat en daardoor de gebruiker in staat stelt waarde toe
te voegen op een manier die maximaal bij zijn of haar beleving past”
Duivestein, Savalle en Spruyt
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In deze toekomstige wereld zijn het bottom-up netwerken, bestaande uit individuen
en gemeenschappen, vooral door technologie gedreven, die het marktlandschap
gaan bepalen. Dit marktlandschap functioneert als het ware een ‘marktplaats’ waarin
kennis, geld, informatie, competenties, goederen, energie, etc. vrijelijk gedeeld
worden met elkaar teneinde een gezamenlijk doel na te streven. Dit business
paradigma wordt in figuur 3 toegelicht.

Figuur 3. Nieuw markt paradigma

Bron: Strategy &/PWC

De meeste organisaties in de energiesector onderkennen deze transitie, proberen
daar ook stappen in te zetten, maar worden vooral door het bestaande mentale
model (lees eigen bedrijfsovertuigingen) in de eigen organisatie tegengehouden. Ze
proberen een nieuwe realiteit met oude spelregels ‘aan te vliegen’. Dit maakt ze op
termijn echter obsoleet. Het zijn juist de ondernemingen die in staat zijn deze
nieuwe technologieën en het gedachtengoed te omarmen en te implementeren, die
op termijn zullen blijven voortbestaan.
Naar een collaborative economy
De transitie naar een collaborative economy (lees een verzameling van
marktplaatsen) volgt elke keer hetzelfde patroon (zie figuur 4 op de volgende
pagina).
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Figuur 4. Transitie naar een collaborative economy
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Bron: Altimeter Group, the Collaborative Economy Report 2013

Cruciaal is om ons denken te herdefiniëren over voortbrenging en consumptie. In
de huidige tijd van digitalisering worden producten (lees energie) steeds meer als
diensten geleverd, diensten worden marktplaatsen en uiteindelijk produceren
marktplaatsen het product. We lichten elk van deze drie stappen kort toe aan de
hand van een aantal illustraties.
Van product naar service
De stap van product naar diensten, zien we bijvoorbeeld in de auto-industrie, waar
autobezit als statussymbool aan relevantie inboet. In de huidige tijd waar voor een
aantal doelgroepen bezit niet relevant is maar men wel voor gebruik wil betalen. Tal
van autofabrikanten leveren nu een verhuurservice via hun dealers waar je als klant
naargelang het gebruik van de auto betaalt. Opeens gaat het niet meer om de auto,
maar om mobiliteit.
Met de komst van slimme meters is de energiesector reeds stappen aan het zetten
richting dienstverlening. Het gaat dan niet meer om de levering van energie (al dan
niet groen) maar om de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van energie te
optimaliseren per gebruiker. De data van de gebruiker (particulier of bedrijf) zijn de
input hiervoor. Dit kan op individueel adres-niveau, maar geconnecteerd ook op
wijkniveau en op bedrijventerreinen niveau. Wat zijn dan nog de drempels om dit
zelf als eindgebruiker ter hand te nemen en vorm te geven? Technologisch is het
reeds mogelijk.
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Van service naar markplaats
In deze stap zien we klassieke diensten op een platform aangeboden worden. Funda
is zo’n voorbeeld. Bol.com is zo’n voorbeeld. De Marriot hotelketen, heeft
uiteindelijk een samenwerkingsverband met Airbnb gesloten om extra kamers en
appartementen te hebben i.p.v. zelf te investeren in nieuw vastgoed. Het gaat hier
vooral om dat er nog steeds duidelijk een aanbiedende partij is en een consument.
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Van marktplaats naar een collaborative platform (het platform is de producent)
Een platform welke als een economische entiteit functioneert, dat gezamenlijk een
dienst of product vormgeeft en waarbij vooral de participatie van deelnemers en
hun bijdrage door het platform wordt gefaciliteerd.
Een van de meest markante illustraties van crowd-sourcing is het project HTT
(Hyperloop Transport Technologies). Eigendom van de oprichter van Tesla. Dit
project dient uiteindelijk te leiden tot een andere vorm van transport via een hoge
snelheidsbuis. Als dit project slaagt dan zal de uitkomst baanbrekend zijn. Het
saillante hierbij is dat aan dit project 420 van de hoogst gekwalificeerden uit de hele
wereld eraan werken zonder directe beloning (in termen van bijv. salariëring). In
plaats daarvan krijgt een ieder opties die, als de organisaties succesvol blijkt te zijn,
goud waard zijn. Het enige contract wat ze hebben is dat ze maar 10 uur per week
aan HTT mogen werken.
Andere rollen, andere competenties
Het toenemend belang van slimme, connected producten, diensten en data
impliceert dat organisaties nieuwe business modellen, nieuwe verdienmodellen en
nieuwe competenties moeten ontwikkelen. Dit vereist een transformatie die
consequenties gaat hebben voor de wijze waarop verschillende rollen ingevuld gaan
worden. Deze transformatie wordt in figuur 5 samengevat.
Figuur 5. Nieuwe digitale technologieën vragen om transformatie

Bron: OpenMatters, LLC.

Op basis van bovenstaande marktschets, ontwikkelingen en trends kunnen we een
aantal basis-business modellen destilleren waaruit de toekomstige energiepartij een
keuze kan maken. Elk van deze business modellen impliceert andere waarde-
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proposities, andere (kern)competenties, andere besturing, andere processen,
structuren en markt-handelen en andere leiderschapsstijlen.
De volgende basis business modellen kunnen we onderscheiden:
(1) Activa bouwer – Dit business model bouwt, ontwikkelt en leaset fysieke

activa voor het maken, vermarkten en distribueren van fysieke dingen.
(2) Professionele Dienstverleners – Dit business model ontwikkelt en verkoopt

bedieningsconcepten, verkoopt uren, etc.
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(3) Technologie creators – Dit business model ontwikkelt en verkoopt

intellectueel eigendom zoals software, analytics, etc.
(4) Netwerk-regisseurs – Dit business model creëert een netwerk van partijen in

welke deelnemers interacteren en deelnemen in co-creatie processen. Een
ieder vanuit zijn eigen expliciete rol en bijdrage.
Onderliggend aan deze vier basismodellen zien we twee basis-keuzes. Ten eerste de
mate van integratie van activiteiten en disciplines. Ten tweede de keuze tussen
capaciteit (activa) en een dienstenoriëntatie. In de energiesector zien we dan de
diverse business modellen (zie figuur 6).
Figuur 6. Nieuwe business modellen voor de energiesector

Bron: Strategy &/PWC

Naar aanleiding van het voorgaande kunnen we ook een indicatie geven voor het
type leiderschapsstijl welk benodigd is. Dit is naast het type business model ook
afhankelijk van waar uiteindelijk de beoogde toegevoegde waarde op is gebaseerd:
het netwerk, het intellectueel kapitaal, de professional, of de fysieke activa. Hieruit
kunnen we tevens vier typen leiderschapsstijlen onderscheiden.
Voor een netwerk business model is de Regisseur nodig die andere stakeholders in
staat stelt om individuele doelen te realiseren parallel aan de eigen organisatie-
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doelen. Op deze wijze realiseert hij een context van snelle opschaling (d.m.v. een
hoge mate van participatie) en innovatie. Dit patroon zien we bij platformen waar
toegevoegde waarde wordt gedeeld met de overige netwerkpartners die (particulier
dan wel B-to-B) de leveranciers zijn van activa.
De co-creator is degene die samen met klanten en medewerkers waarde co-creëert
om gezamenlijk de organisatiedoelstellingen te realiseren. Is vooral gebaseerd op het
gebruik maken van autonomie van medewerkers en ze vooral faciliteren om naar
eigen keuze hun bijdrage te leveren. Het innovatie-potentieel van de individuele
medewerker wordt hier aangesproken.
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De communicator is degene die geformuleerde plannen en visie communiceert in
de organisatie teneinde mensen te inspireren en in beweging te krijgen. Deze
leiderschapsstijl beoogt vooral ‘connect en engage’. Mensen moeten betrokken zijn
bij het uiteindelijk realiseren van de organisatie-doelstellingen.
De chef formuleert de visie, zet plannen uit en beslist wat er moet gebeuren. Vooral
geschikt in routinematige productie-omgevingen waar weinig cognitieve
competenties benodigd zijn.

Adaptief vermogen
(resilience).

door

wendbaarheid

(agility)

en

veerkracht

Als organisaties geconfronteerd worden met een toenemende complexiteit en
veranderingssnelheid van de marktcontext volstaat het klassieke patroon van
optimalisatie van operationele efficiëntie (o.a. via het standaard extrapoleren van
strategische begrotingen en plannen) niet meer.
Bedrijven die opereren in een dergelijke onzekere omgeving doen er goed aan om
zich Ashby’s Law of Requisite Variety in herinnering te brengen, waarin wordt
gesteld dat:
“… if a system is to be stable, the number of states of its control mechanisms must be
greater than or equal to the number of states in the system being controlled”.
Ashby (1956)

Met andere woorden, de mate van variantie binnen de onderneming moet minstens
gelijk zijn aan de mate van variantie buiten in de omgeving. Wanneer de ‘binnenvariantie’ kleiner is dan de ‘buiten-variantie’ zal de onderneming niet overleven12.
Bedrijven in de energiesector zullen daarom belangrijke investeringen dienen te
maken in het verhogen van het eigen adaptief vermogen (‘binnen-variantie’).
Zo worden organisaties in de energiesector geconfronteerd met een viertal type
vragen die in tabel 3 zijn geformuleerd.

12

In deze context spreekt men af en toe wel eens over ‘variety-engineering’: het verhogen van de ‘eigen-variety’ alsmede het dempen van
de ‘foreign-variety’.
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Tabel 3. Cruciale vragen die de noodzaak van ‘adaptief vermogen’ onderstrepen

1. Hoe om te gaan met onbekendheid/snelheid/complexiteit?


Vergt andere competenties



Vergt andere wijze van strategievorming



Vergt andere vorm van besluitvorming

2. Hoe om te gaan met paradoxen?
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Productiviteit versus groei (waar halen we rendement vandaan?)



Korte termijn vs. Lange termijn (focus)



Innovatie vs. Optimalisatie (managing the business vs. Managing change)



Variëteit vs. consistentie

3. Digitaal transformeren


Hoe de organisatie te transformeren naar een data-gedreven netwerkorganisatie?



Andere business modellen/andere verdienmodellen/andere kostmodellen



Op welke wijze kan Big Data en IoT een rol spelen?

4. Hoe innoveren en optimaliseren (ambidextrous capabilities) binnen de eigen organisatie?


Hoe deze dualiteit vormgeven in de eigen organisatie?



Welke interactie- en coördinatie-mechanismen hiervoor gebruiken?

Er is dus veel meer voor nodig om te kunnen ageren en om te gaan met
bovenstaande vragen. Organisaties moeten vooral streven naar het ontwikkelen van
een adaptief vermogen die hen in staat stelt om real time om te kunnen gaan met
deze onvoorspelbaarheid en gefocust te zijn op de lange termijn (exploreren) en
simultaan de huidige business te optimaliseren (exploiteren). Het simultaan in de
tijd te kunnen managen van deze competenties (exploreren en exploiteren) noemen
we ‘dynamic capabilities’. Dit process hebben we reeds aangegeven als Sensing,
Seizing en Sustaining waarbij Sensing vooral de exploratiekant benadrukt en
Sustaining de exploitatiekant. Seizing vormt daarin de brug tussen beide
competenties. Adaptief vermogen komt dan tot stand als de organisatie in staat is
om dit proces in de tijd uit te voeren.
Het streven naar een hoge mate van adaptief vermogen impliceert een hoge mate
van wendbaarheid (agility) en een hoge mate van veerkracht (resilience)13. Deze twee
competenties hangen zeer nauw met elkaar samen en kunnen daadwerkelijk
ontwikkeld worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a)

Zingeving – Sterke organisatie identiteit met heldere ondernemingswaarden
en overtuigingen gebaseerd op de ‘WHY’ vragen. Waarom doen we de dingen
zoals we ze doen.

b)

Bewust – Bewust zijn van de omgevingscontext, van de markt dan wel ecosysteem waarin je acteert teneinde op een effectieve wijze de juiste
mechanismen te onderkennen en deze vertalen naar gemeenschappelijke
betekenisverlening en het vertalen naar acties.

13

Wendbaarheid kan gedefinieerd worden als de competentie om snel, flexibel en gericht te acteren in het anticiperen, initiëren en grijpen
van kansen (en het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties hiervan) voor de organisatie. Veerkracht wordt gedefinieerd als het
weerstaan, absorberen dan wel adequaat reageren of zelfs herdefiniëren van de business, in reactie op snelle dan wel disruptieve
veranderingen die niet kunnen worden genegeerd.
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c)

Actie-georiënteerd – Zeer pro-actief en openstaan voor verandering en in
staat zijn de eigen overtuigingen ter discussie te stellen al dan niet intern al
dan niet samen met je klanten dan wel netwerkpartners.

d)

Voorwaardenscheppend – Bereid zijn te investeren in nieuwe initiatieven
op een wijze dat medewerkers betrokken en geconnecteerd blijven,
eigenaarschap opbouwen en in staat zijn om nieuwe bronnen van middelen
aan te boren.

e)

Geconnecteerd – In staat zijn om waardevolle relaties op te bouwen en
verder te ontwikkelen in netwerkverband (intern/extern) teneinde zowel
flexibiliteit als stabiliteit te kunnen vormgeven.

Deze vijf voorwaarden dienen niet alleen op organisatieniveau te worden
vormgegeven maar ook op het niveau van het ecosysteem, het team en het individu.
Cruciaal hierbij is dat de organisatie, afhankelijk van de strategische rol die ze wil
spelen in het nieuwe marktparadigma, beschikt over aanwezige veranderbereidheid
en verandercompetentie. Tevens dient zij in staat te zijn om cross-functioneel,
zowel intern als extern, samenwerkingsverbanden aan te gaan om inhoudelijk aan
deze vijf voorwaarden invulling te geven.
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5

De TIAS leerlijn:
“Next Generation Leaders Energy”
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Wie worden de “Next Generation Leaders in Energy”?
Er bestaat momenteel een grote behoefte aan ontwikkeling en uitwisseling van
nieuwe inzichten en competenties die ondernemingen en organisaties binnen het
energielandschap verder helpen bij: i) het vorm- en inhoud geven aan hun innovatief
en veranderingsgericht opereren binnen de context van de energie transitie, ii) het
versterken van hun organisatie en leidinggeven aan de transformatie binnen de snel
veranderende context en iii) het verstevigen van de (concurrentie)positie die de
organisatie inneemt binnen de gehele energieketen en het (nieuwe)
energielandschap.
Het is de ambitie van TIAS om hier een vooraanstaande rol in te spelen door een
(executive onderwijs) leerlijn “Next Generation Leaders in Energy” aan te bieden
die hier volledig op ingericht is. De beoogde deelnemers voor deze leerlijn komen
primair uit de energiesector en kunnen professionals zijn op board- en senior
managementniveau en “change agents” op operationeel management niveau in lijnen staffuncties. Naast deelnemers vanuit een energieproducent, energieleverancier,
netbeheerder of renewable energiebedrijf wordt tevens gedacht aan participanten
vanuit de overheid (ministeries, gemeentes of provincies), waterschappen en
afvalverwerking, maar ook vanuit consultants, IT- en softwarebedrijven actief in de
energiesector, en belangenbehartigers zoals bewonerscollectieven en energie
coöperaties.
Deelnemers beschikken daarnaast over een HBO of WO-achtergrond en hebben
minimaal 5 jaar werkervaring in hun staf of leidinggevende rol. Zij zijn dagelijks
actief in een functie op het gebied van strategie, innovatie, marketing, operatie,
sustainability of lobby rol waarin wordt samengewerkt met stakeholders in de
energieketen.
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Waar hebben de “Next Generation Leaders in Energy” behoefte aan?
Afgaand op de dynamiek van de energiesector, de snelheid waarmee nieuwe
ontwikkelingen zich presenteren, en het innovatieve karakter van het (gewenste)
programma aanbod, kunnen een aantal vertrekpunten voor de leerlijn worden
geformuleerd:
(1) Enerzijds zal er behoefte zijn aan zeer praktische en toepasbare kennis via
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kortere modules, waarbij deelnemers van en met elkaar leren hoe zij
verandering en innovatie beter kunnen integreren in hun eigen organisaties.
Anderzijds zal er ook vraag zijn naar langere, meer verdiepende modules en
programma’s die uitvoeriger en intensiever op de inhoud ingaan.
(2) Deelnemers hebben behoefte aan leervormen op basis van concrete

praktijkcases die vervolgens handvatten bieden om innovatie en verandering
(in de context van de energie transitie en het energie akkoord) te vertalen naar
de eigen business case en/of organisatie.
(3) Deelnemers vragen om een geavanceerd (‘cutting edge’) en innovatief aanbod

waarin de meest actuele kennis en inzichten zijn opgenomen. Dit wijkt af van
een standaard aanbod dat voor langere tijd vaststaat en vraagt om het
ontwikkelen van vraag-gestuurde modules die flexibel kunnen worden
ontwikkeld. Hierbij dienen programma’s juist op hoofdlijnen te worden
bepaald, waarbij telkens op basis van actuele inzichten (en vragen vanuit
deelnemende organisaties en doelgroepen) de inhoudelijke modules worden
ingevuld en aangescherpt.
(4) De behoefte aan een opleidingsaanbod (en daarmee dus ook de kwantitatieve

vraag) wordt voornamelijk gedreven door de impact die de leerlijn mogelijk
heeft op de gehele organisatie. De leerlijn dient dan ook méér te bieden dan
alleen training die gericht is op de ontwikkeling van de individuele deelnemer.
(5) Centrale thema’s van het opleidingsaanbod zijn leiderschap, innovatie en

verandering. Dit vraagt om een sterk accent te leggen op ‘change
management’ waarbij de praktische implementatie (van o.a. innovatieve
concepten, visies op de energie transitie, cultuurverandering, etc.) aan bod
komt binnen de context van de onderneming en de energieketen. Dergelijke
modules zijn bij voorkeur gericht op deelnemers die hun organisatie tot een
transitie kunnen bewegen (‘change agents’) zoals senior (lijn)management en
bestuurders maar ook functionele hoofden zoals managers en directeuren van
stafafdelingen (Strategy, Finance, Marketing, HRM, etc.).
N.B. Om een dergelijk grensverleggend opleidingsaanbod te ontwikkelen en zo
goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktische behoeften die binnen de
energiesector worden gesignaleerd, is het van belang dat er tevens inzicht wordt
verkregen op de volgende vragen: i) wie heeft in welke fase van zijn ontwikkeling,
behoefte aan welk aanbod, ii) welke soorten opleidingsproducten kunnen hiervoor
worden ingezet, en iii) hoe groot is de kwantitatieve behoefte vanuit de sector, per
managementlaag of bedrijfsonderdeel?

- NEXT GENERATION LEADERS IN ENERGY -

Hoe komen we inhoudelijk tot de “Next Generation Leaders in Energy”?
Organisaties en deelnemers binnen de doelgroep wordt door middel van een
modulair programma de gelegenheid geboden om stapsgewijs hun kennis en
competenties te ontwikkelen. Op basis van de gesprekken en interviews met
verschillende stakeholders binnen het energielandschap en onze visie op de energie
transitie vanuit een leiderschaps- en organisatieperspectief zijn er vier kern thema’s
te identificeren:
Pagina | 34

(1) SENSING - impact van de energie transitie op de organisatie doorgronden
(2) REALIGNING - nieuwe rol en samenwerking exploreren t.b.v. innovatie

met (nieuwe) partners binnen business ecosystemen
(3) CALIBRATING - concretisering en uitwerking in nieuwe business

proposities
(4) TRANSFORMING - werken aan de benodigde verandering d.m.v.

engagement van de organisatie
De vier kern thema’s (bestaande uit verschillende relevante, inhoudelijke sub
thema’s) worden door middel van verschillende didactische bouwstenen (zoals
colleges, games, projecten, e-learning modules, etc.) aangeboden. Daarmee vormen
zij tezamen een “menukaart” van waaruit een individueel maatwerk programma kan
worden samengesteld (zie figuur 7 en 8 op de volgende twee pagina’s voor nadere
toelichting).
Afhankelijk van het stadium waarin organisaties zich bevinden en de (leer)behoeftes
die zij daarbij hebben, worden deelnemers via het specifieke maatwerk
(leiderschaps)programma handvatten aangereikt die hen in staat stellen om de
energie transitie te interpreteren en te duiden vanuit de “zachte kant” (leiderschap,
strategisch en innovatiegericht management, change management, etc.). Het
maatwerk programma fungeert daarmee uiteindelijk als een versneller voor de
innovatiekracht van organisaties en faciliteert stakeholders in de keten om (samen)
de energie transitie vorm te geven en de ambities in het energieakkoord versneld te
realiseren.
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Figuur 7. Programma componenten en kern thema’s voor de samenstelling van individuele leerlijnen m.b.t Next Generation Leader in Energy

- NEXT GENERATION LEADERS IN ENERGY -

Figuur 8. Toelichting op de kern thema’s van de leerlijn Next Generation Leader in Energy

SENSING
Dit thema opent met het Back Bay Battery HBR game rond
business disruption. Zo leren deelnemers indringend het
spanningsveld ervaren tussen het leiden van ‘business as
usual’ en het innoveren van diezelfde business. Daarmee
wordt de essentie van het benodigde leiderschap voor de
transitie geagendeerd en aangewakkerd.
Leiderschap rond transitie is nadrukkelijk verbonden met het
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dit vermogen na met een survey die gebaseerd is op het OCC
raamwerk. OCC staat voor Organizational Change Capacity. De
survey weerspiegelt het verandervermogen van een
organisatie in termen van 8 dimensies: trustworthy leaders,
trusting followers, capable champions, involved middle
management, systems thinking, communication systems,
accountable culture, innovation culture. Aan de hand van de
OCC survey uitkomsten zal met klantorganisaties worden
overeengekomen welke dimensies met prioriteit versterkt
dienen te worden aan de hand van het programma.
In dit thema komen belangrijke drivers van de energie transitie
aan de orde. Een belangrijke driver is big data. We gaan na hoe
klantorganisaties de dataficering van de energie sector kunnen
gebruiken om deze data om te zetten in acties en inzichten
t.b.v. operational excellence, vraag en aanbod coördinatie
alsmede relevante B2C en B2B proposities. Verder nemen we
huidige en toekomstige regelgeving door op zijn relevantie
voor klantorganisaties. Daarbij gaan we na of dit een stimulans
dan wel een hindernis vormt voor de beoogde energie
transitie.
We gaan de specifieke impact van drivers voor
klantorganisaties na met het energy transition model. Deze
scenario exercitie krijgt de vorm van een sensitiviteitsanalyse.
Via een business intake met het management van
klantorganisaties bepalen we de relevante variabelen voor de
sensitiviteitsanalyse. Deze intake gebruiken we tevens om
energie transitie ideeën te formuleren, die om nadere
uitwerking vragen. In het programma gaan we met
deelnemers aan de slag om deze ideeën via concrete project

initiatieven te initiëren en van de juiste ‘scope’ te voorzien. Deelnemers gaan met deze ideeën en inzichten aan de slag om
Daarmee krijgt het leiderschapsprogramma de impact die het netwerk om te vormen naar een waardeketen. Tevens
nodig is om de energie transitie te laten slagen.
werken zij aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen,
die alle partners binnen alliantie of samenwerkingsverband
REALIGNING
recht doen. Deelnemers raken via actuele webinars op de
De beoogde energie transitie vergt zowel het loskomen van hoogte van disruptieve innovaties, die impact hebben op
bestaande business activiteiten / silo’s als het openstaan voor waarde proposities en verdienmodellen.
en entameren van nieuwe vormen van samenwerking.
De energie transitie is niet vrijblijvend en de druk staat erop.
In dit thema komen zowel de ‘harde’ als de ‘zachte” kanten van Deelnemers binnen klantorganisaties zijn heterogeen en
samenwerking aan de orde. Tevens wordt naast de valkuilen vertegenwoordigen diverse disciplines. Essentieel voor het tot
rond samenwerking ingegaan op relevante competenties voor stand brengen van de nieuwe waardeketen is cross functional
het initiëren en onderhouden van allianties. Waar relevant en leadership. Dit ontstaat als deelnemers meer willen zijn dan
gewenst ruimen wij hier ook tijd in voor een bezoek op locatie een persoon in een groep, maar zich committeren als
aan een inspirerend samenwerkingsverband rond teamleden, die voor elkaar door het vuur gaan. Deelnemers
energietransitie.
exploreren hun eigen leiderschapskwaliteiten op dit gebied
Het huidige tempo van business disruption maakt een binnen een serious game rond cross functional team work,
volgordelijke uitvoering van exploratie van nieuwe business en waarbij de druk (sense of urgency) wordt nagebootst.
exploitatie van bestaande business moeilijk. Bedrijven zetten
TRANSFORMING
nu continue en gelijktijdig in op exploratie en exploitatie. Dit
In dit stadium staat het engagement van de klantorganisatie
vereist leiderschap op het gebied van ambidexterity.
centraal. Dit engagement staat of valt met de effectiviteit van
Aan de hand van ambidexterity en alliantievorming verkennen verandermanagement. Deelnemers selecteren binnen een
deelnemers nieuwe rollen en nieuwe netwerken voor de eigen serious game de interventies t.b.v. een gesimuleerd
klantorganisatie. Daarbij komen mogelijke rollen als supplier of verandermanagement traject. Aan de hand van draagvlak en
integrator aan de orde, die de klantorganisaties binnen het weerstand leren zij hoe effectief deze interventies zijn in
nieuwe netwerk kunnen en willen innemen.
termen van het model van Kotter. Ook gaan zij na welke
Een belangrijke competentie in dit verband is team leiderschapsstijlen in welke fases meer of minder relevant zijn.
samenwerking. Aan de hand van een serious game verkennen Deelnemers reflecteren zowel op de eigen leiderschapsstijlen
deelnemers hoe sterk zij bijdragen aan high performing teams als op het verandervermogen van de eigen organisatie in
in termen van effectieve communicatie, analytisch probleem termen van sterke en minder sterke organizational change
oplossen en creativiteit bevorderend leiderschap.
capacities. Daarbij gaan deelnemers na welke capacities

CALIBRATING

voldoende ontwikkeld zijn in hun klantorganisatie en welke
In dit stadium gaat het om de uitwerking van nieuwe rollen capacities nog versterkt dienen te worden met het oog op de
binnen nieuwe netwerken. Daartoe worden nieuwe methoden energie transitie.
als effectuation, lean business model canvas en design thinking Deze reflecties vormen onderdeel van de pitches, die project
voor business development geïntroduceerd. Deze methoden teams van deelnemers aan het slot van dit programma voor
kenmerken zich door snel en frequent uittesten van nieuwe, een publiek van relevante stakeholders gaan verzorgen.
veelbelovende waarde proposities.
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Co-creatie in de samenstelling van het individuele maatwerk
programma
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De specifieke aard van de kennisbehoefte en de mate van vernieuwing en maatwerk
die daarbij een rol speelt, maakt dat de modules van het programma een sterk
exploratief karakter kennen. Om de (bedrijfsmatige en maatschappelijke) relevantie
en meetbare impact van de activiteiten te borgen wordt daarom meer van de
betrokken partijen gevraagd dan enkel en alleen het afnemen van het programma
aanbod.
Er dient een krachtige samenwerking tot stand te komen waarbij er vanuit gedegen
academische en toegepaste kennis, onderzoek en theorievorming wordt toegewerkt
naar vernieuwende en praktisch toepasbare concepten, teneinde de gezamenlijke
ambities en doelstellingen omtrent de energie transitie en het energieakkoord te
kunnen verwezenlijken. Met het oog op de positieve en concrete effecten die deze
samenwerking ambieert, wordt co-creatie (het betrekken van verschillende
stakeholders) dan ook als wenselijk zo niet noodzakelijk geacht. Enkele van de
uitgangspunten die we hierin hanteren zijn:
(1) De ontwikkeling van een maatwerk programma en de uiteindelijke

samenstelling van modules gaat in nauwe samenspraak met deelnemende
partijen. De modules dienen vraag-gestuurd van opzet te zijn en zowel
praktisch als wetenschappelijk van aard te zijn. Deelnemende partijen zullen
daartoe samen met TIAS de (actuele en latente) kennisvraag en –behoefte in
kaart brengen en expliciteren, en meedenken in het op te zetten programma.
Hiermee wordt een optimale match gegarandeerd tussen vraag en aanbod.
(2) De programma’s zijn voor een groot deel tailor made: de betrokken partijen

hebben namelijk (sector)specifieke opleidingsvraagstukken. Het specificeren
van de opleidingsvraag dient vanuit dit oogpunt dan ook niet eenmalig maar
juist doorlopend plaats te vinden. Hiermee wordt op een continu basis een
programma aanbod gewaarborgd die door de deelnemers als relevant, actueel
én onderscheidend wordt ervaren.
(3) Programma’s dienen een sterk innovatieve aard te hebben, zowel op het vlak

van inhoud, implementatie en toepassing, alsook onderwijskundig. Dit vraagt
natuurlijkerwijs om kwaliteitsbewaking, borging en synthese tussen alle
modules.
(4) Een toereikend netwerk van topwetenschappers en practitioners op alle

mogelijk relevante business disciplines, waarbij koplopers op het gebied van
o.a. innovatie, strategie, change management, big data, wet- en regelgeving,
governance en leadership zijn geïdentificeerd en aangehaakt. In het kader van
de opleidingsvraag is het dan ook van belang dat dit netwerk voortdurend upto-date is zodat de bemensing van de aan te bieden modules, op alle
benodigde expertises, altijd gegarandeerd is.
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Onderscheidende kenmerken van de leerlijn
De leerlijn “Next Generation Leader in Energy” ontleent haar bestaansrecht aan de
mate waarin zij weet in te spelen op de (actuele en latente) behoeften van de
doelgroep. De leerlijn onderscheidt zich van andere soortgelijke initiatieven in de
markt op basis van een aantal punten:
(1) De leerlijn (inclusief de programma’s en modules die daaruit voortvloeien) is
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een combinatie van praktijk en wetenschap en biedt daarmee de mogelijkheid
om het complete spectrum van de energiesector, samenleving en wetenschap
te zien. Er worden top academische professionals uit tal van disciplines
ingezet die actief de dialoog aangaan met verschillende stakeholders binnen
het energielandschap. Zij zijn in staat om relevante academische inzichten te
koppelen aan de praktijk van de energieketen en weten daarbij tevens de
verbinding te maken met andere disciplines en sectoren waardoor er zowel
een contextuele beschouwing als een verdieping wordt geboden.
(2) Doordat de leerlijn kan stoelen op een stevige academische basis (waarbij o.a.

wordt geput uit de wetenschappelijke expertise van TIAS’ twee partner
universiteiten (TiU en TU/e)) kunnen evidence-based inzichten worden
geboden en wordt er ingegaan op toekomstscenario’s waarvoor visionaire
(internationale) wetenschappers, docenten en practitioners worden ingezet.
(3) De focus ligt op het leren omgaan met complexe vraagstukken die om

vernieuwende en innovatieve inzichten vragen (altijd vanuit een academischanalytische benadering). Dit vraagt tevens om een flexibele aanpak zodat snel
op de actualiteit kan worden geanticipeerd. De leerlijn is in staat om de
actualiteit direct te incorporeren in de verschillende onderwijscomponenten.
Dit is mogelijk doordat binnen de leerlijn ruimte is voor capita selecta.
(4) Er wordt gekeken naar de context van de deelnemer én de context van de

organisatie. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om bevindingen te delen
op verschillende niveaus (keten, organisatie, individu). Het belang van de
organisatie wordt gediend door de kern van het programma, het belang van
het individu wordt gediend door de ontwikkeling van een personal leadership
development plan.
(5) De leerlijn volgt de technologische ontwikkelingen op de voet. Zowel vanuit

de inhoud (bijvoorbeeld op het gebied van big data, duurzame innovatie in
energie vraagstukken, etc.) alsook vanuit de didactiek (waaronder e-learning,
serious gaming, online learning platforms, chatrooms en case study
education, etc.)
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TIAS – School for Business and Society

Als internationale business school van Tilburg University en TU Eindhoven, heeft TIAS een sterk academische basis.
Geworteld in deze twee topuniversiteiten maken we de nieuwste inzichten uit de wetenschap toegankelijk voor onze
deelnemers (professionals, managers, leiders, bestuurders en toezichthouders).
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TIAS verbindt dagelijks grensverleggende theorie met de actuele praktijk. Onze programma’s worden ontwikkeld in een
constante dialoog met de markt. Dat maakt dat de programma’s continu vernieuwd worden. Wij zijn er steeds op gericht
om rijkere leerervaringen met nóg meer impact te leveren. We bieden daarvoor een palet aan online en offline
leerformats. Face-to-face onderwijs is onze “core” maar ook blended learning (bijvoorbeeld knowledge clips, webinars,
online simulaties) wordt ingezet ter ondersteuning en verrijking van het leerproces.
In de snel veranderende markt en samenleving is het werken in sterke coalities van grote waarde. Zo kan de wetenschap
snel inspelen op de veranderende praktijk, en kan deze praktijk profiteren van verse inzichten uit onderzoek. Zowel in
onze opleidingen als ook in het onderzoek van onze wetenschappers staat co-creatie dan ook centraal. Het onderzoek
wordt binnen TIAS georganiseerd in thematische LABs, open platforms waarin ambitieuze wetenschappers samenwerken
met nieuwsgierige partners uit de praktijk.
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