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Historie 

• In 2013-2014 ontstond het beeld dat gemeenten, provincies, Rijk en 
ook bedrijven en maatschappelijke organisaties  
– wel energie/CO2-ambities hebben kunnen vastleggen,  
– maar moeite hebben met formuleren van het pad om deze ambities te 

verwezenlijken. 

• Q3 2014 met ‘petit comité’-samenwerkingsverband gestart om 
bovenstaande stakeholders te gaan helpen middels een toolkit op 
basis waarvan transitiepaden kunnen worden onderzocht en 
strategische keuzes kunnen worden gemaakt. 

• Vanaf december 2014 meer partijen aangehaakt bij het 
samenwerkingsverband. Samen de samenwerkingscharter 
geschreven (zie slide 5). 



Organisaties 

4 



Doel en producten 

• Doel: 
– Besluitvorming over energietransitiepaden mogelijk maken door tools 

aan te bieden waarmee inzicht gecreëerd kan worden 
– Modellen van de deelnemers aan de werkgroep in kaart brengen 
– Onderling kennis uit wisselen in de groep 

• Producten in de toolkit: 
– Een infographic om tot een selectie van toepasbare modellen te 

komen 
– Een overzicht van deze modellen (‘het landschap’) 
– Een 1-pagina beschrijving van ieder model (‘de leaflet’) 
– Een uitgebreide webkeuzehulp 
– Documenten waarin de groep onderlinge kennis vast legt (‘best 

practices’) 



werkwijze van de groep 

• Is vastgelegd in de Charter: 
– ‘de opgebouwde kennis over de ingebrachte 

rekenmodellen kan ingezet worden om huidige en 
toekomstige vraagstukken modelmatig  te benaderen.’ 

– ‘Iedere geïnteresseerde kan deelnemen aan de 
werkgroep en geeft zijn/haar verwachtingen aan bij 
deelname. De WG ETRM heeft daarmee een open 
karakter. Kennis delen van rekenmodellen wordt als 
belangrijk gezien’ 

– Succesvol wanneer: ‘Deliverables van de WG ETRM 
worden gebruikt door energietransitie-gerelateerde 
werkgroepen.’ 

 



Infographic 

Ook middels de infographic kunnen 
modellen geselecteerd worden 



Landschap van modellen 

Dit overzicht legt modellen vast waarmee 
externe stakeholders  onderbouwd inzicht 

kunnen krijgen in 
energietransitiescenario’s 

Er wordt gebruik  gemaakt van drie assen: 
geografische schaal (de icoontjes), de fase 

waarin de stakeholder zich bevindt 
(horizontale as) en het type model 

(vertikale as) 



Voor ieder model een Leaflet 
ieder model wordt beschreven door een 
leaflet (1 A4), waarbij kort aangegeven 

wordt wat het doel is, hoe het bruikbaar is 
in de energietransitie, (Rifkin),  wat input 

en output is. Screenshots staan op de 
achterkant van de leaflet 



Uitgebreide webkeuzehulp 
Via een webtool kan op basis van 

gedetailleerde interessegebieden een 
model worden geselecteerd 

http://etrm.nl/
http://etrm.nl/


Best Practices 

• Best Practice Verbruiks- en productieprofielen 
– vrij beschikbaar 



Volgende stappen WG ETRM 

• 2017:  
• In gesprek met gemeenten, provincies, 

woningcorporaties over gebruik van toolkit 

• Nieuwe modellen toevoegen 

• Kennissessies 



Contact 

• www.energierekenmodellen.nl 

• mail@energierekenmodellen.nl 
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