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Alliander zoekt disruptieve 

 ideeën voor toekomst bestendige 

energievoorziening

Een wagonlading aan nieuwe frisse ideeën en 
innovatieve oplossingen. Dat heeft de Innovathon 
van Alliander op 18 en 19 november opgeleverd. De 
deelnemers van binnen en buiten het bedrijf gingen 
op zoek naar disruptieve ideeën én oplossingen die 
Alliander in staat stellen radicaal te versnellen.

24 uur

Tijdens deze 24-uurs Innovathon – een samenvoeging 
van de woorden ‘hackathon’ en ‘innovatie’ – hebben 
32 multidisciplinaire teams van maximaal 5 personen  
24 uur keihard gewerkt aan het centrale vraagstuk: 
‘Hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we 
onze klanten slimmer & sneller kunnen voorzien in de 
energiebehoefte?’. 

Doel

Het doel van de Innovathon is om de grootste 
vraagstukken van Alliander rondom de energietransitie 
integraal op te lossen. De oplossingen mogen 
innovatief zijn, simplificatie van de huidige gang 
van zaken zijn, kunnen de slimmere inzet van resources 
raken of zelfs uit compleet nieuwe businessmodellen 
bestaan. Samen gaan we op zoek naar hoe het wel kan!

ALLIANDER 
24-UURS INNOVATHON
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We zitten middenin de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. En dat brengt 
flinke uitdagingen met zich mee. Zo bewegen 
we van centrale energiebronnen die zich laten 
aanpassen aan de energievraag - naar steeds 
meer weersafhankelijke en decentrale opwek. 
En ook die decentrale opgewekte energie 
moet worden getransporteerd. Daarnaast 
electrificeert de samenleving en groeit de 
economie en dus de vraag naar capaciteit om 
energie te transporteren nog meer. 
 

En tegelijkertijd is er sprake van schaarste in 
technisch geschoolde mensen, is er juist ruimte nodig 
op plekken waar deze schaars is voor de uitbreidingen 
van het energienet en geldt dit ook in toenemende 
mate voor grondstoffen en materialen. Ondanks de 
forse productiestijging en efficientere manier van 
werken moet er momenteel veel meer werk gebeuren dan 
de netbeheerders en hun partners kunnen leveren. En 
dat leidt tot problemen. Langere wachttijden voor 
aansluitingen en steeds vaker ook problemen om energie 
te kunnen transporteren. Om dit op te lossen is de 
productie capaciteit al fors uitgebreid. Daarnaast 
worden er steeds meer slimme oplossingen toegepast. 
Maar voorlopig is dat niet genoeg. Dit vraagt daarom 
ook om een innovatieve aanpak en andere manier van 
(samen)werken. 

VOORWOORD

VOORWOORD
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En dat brengt ons bij de 

Alliander 24-uurs Innovathon. 

32 teams met mensen met een prachtige variatie aan 
achtergronden zijn aan de slag gegaan met de vraag: ‘Hoe 
kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten 
slimmer & sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte?’ 
Het vervult mij niet alleen met trots maar het geeft ook 
vertrouwen dat we veel kunnen bereiken als we met elkaar 
bereid zijn anders te denken en te doen. Door open te staan 
en flexibel om te gaan met de belemmeringen die er zijn. 
En naast de ideeën die dat heeft opgeleverd, hebben we met 
elkaar ook dat stukje wendbaarheid in praktijk gebracht voor 
en tijdens de Innovathon. In zeer korte tijd zijn we van een 
offline event omgeschakeld naar een online event met een 
prachtig resultaat voor de afnemers, de maatschappij en de 
netbeheerders om de uitdagingen te lijf te gaan. En ja, dan 
rest ons nu de belangrijke taak – het in praktijk brengen 
van de opgedane inzichten en kennis. En daar weer van leren. 

Grote dank aan alle deelnemers voor de inspiratie, de 
energie en de betrokkenheid om een nachtje slaap op te geven 
om een mooie bijdrage te leveren aan de energievoorziening 
van de toekomst. 

Emiel Bodewes
Directeur Corporate Strategy Alliander

VOORWOORD
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De juryleden van de Alliander Innovathon 2021 zijn vooraanstaande experts,  
leiders, nieuwe denkers, wereldverbeteraars en ware innovators. 

JOLANDA VAN ZANEN
Managing Director BAM Energie & Water bv & 
Juryvoorzitter Innovathon

RICHARD DE VRIES
Directeur Grootverbruik, 
Reconstructie & Netten

MART VAN DER MEIJDEN
Manager Innovation TenneT & Full Professor 
Large-Scale Sustainable Power Systems 
Delft University of Technology

FEMKE BARTELS
Global Managing Director, Partner THNK 

School of Creative Leadership

AUKJE KUYPERS
Algemeen Directeur Kuijpers

HARRIËT TIEMENS
Directeur Groene Metropool

regio Arnhem-Nijmegen

DE JURY
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DE JURY

RINKE VAN DE RHEE
Directeur Business Digitization 
& CIO (a.i.) at Alliander

YVONNE BRZESOWSKY – RUYS
Global Director Digital Strategy for 
Energy Industry & Sustainability Microsoft

FRANK WITTE
Manager energie innovatie bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO)

FRITS WOLTERS
Directeur Supply Chain 

Management at Alliander

TESSA VAN DOREMAELE
Strategic Advisor COO, 

Management Board of Alliander

EMIEL BODEWES
Directeur Corporate 

Strategie Alliander
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We moedigen teams aan het beste uit zichzelf te halen en hun  
oplossing zoveel mogelijk af te maken en onder andere te toetsen  
op haalbaarheid. Om die reden belonen we de topprestaties. Daarom heeft 
de jury 3 prijzen toegekend aan de Top 3 van de Innovathon.

Ook ontvangt het winnende team de Innovathon wisselbokaal dat zelf- 
gemaakt én 3D geprint is door de werkplaats collega’s van Alliander.

Daarnaast zal Alliander de 
winnende ideeën tot uitvoering 
brengen, zodat we radicaal kunnen 
versnellen en impact maken op 
de energietransitie. Uiteraard 
maken we afspraken over de manier 
waarop.

DE PRIJZEN

Eerste prijs
€ 10.000 voor het team

Tweede Prijs
€ 5.000 voor het team

Derde Prijs
€ 2.500 voor het team
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DE 
GENOMINEERDEN

12 - Profound efficiency

Met de nieuwe, onderhoudsarme OVL aftakmof 
kan de reparatieduur drastisch worden 
ingekort en zullen er minder storingen 
optreden. Een storing kan sneller worden 
opgelost, omdat niet de gehele mof uit 
elkaar gehaald hoeft te worden. Hierdoor 
hoeft ook de hoofdkabel niet gekipt te 
worden. Daarnaast worden de gegevens van de 
mof digitaal beschikbaar gesteld via een NFC 
herkenningsmethode. Hierdoor kan de monteur 
direct op zijn telefoon relevante informatie 
opvragen of de OV groep bedienen.
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DE 
GENOMINEERDEN

15 - Nooit meer in de kuil! 

Met het toepassen van virtual reality 
wordt het plaatsingsproces van een 
middenspanningsruimte in de omgeving 
versneld. Zowel bewoners als gemeente kunnen 
virtueel meekijken en beslissen over de 
locatie. Het creëren van draagvlak leidt 
tot een versnelling bij de aanleg van 
nieuwe infrastructuur en daarmee aan de 
energievoorziening van klanten.
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DE 
GENOMINEERDEN

18 - De Energiefluencers

Van energieverslaving naar energie-
verantwoordelijkheid. Met de de energierader 
app zetten we in op bewustwording creëren 
in de samenleving over hoe we om moeten gaan 
met ons energieverbruik.

De app geeft real time informatie over de 
drukte op het energienet, waardoor je als 
individu je energiegebruik hierop aan kan 
passen.
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DE 
GENOMINEERDEN

29 - Ecopowerment 

Overspanning oplossen, pieken in het 
energienet reduceren, bewustwording 
stimuleren en actief sturen op 
energiegebruik. Met de buurtmeter app 
wordt er op lokaal niveau energiegebruik 
gemonitord. Door gamificatie en de 
samenwerking van de verschillende buurten 
blijft de informatie up to date, de 
energiekosten laag en het energiegebruik en 
verbruik overzichtelijk. 
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DE 
GENOMINEERDEN

33 - Lokale 

Energieverbinders 

Door bestaande capaciteit te benutten, 
kunnen 40 procent meer grootgebruikers 
capaciteit krijgen. Binnen één jaar wordt 
een platform gecreëerd waar gebruikers hun 
ongebruikte capaciteit kunnen verhandelen. 
Grootgebruikers krijgen hierdoor zelf de 
regie in handen en het verminderd het werk 
van de netbeheerder. 
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Onder voorzitterschap van Jolanda van Zanen, 
managing director BAM Energiey& Water, heeft 
de jury de pitches van alle 32 deelnemende 
teams beoordeeld. Vervolgens heeft de jury 
5 teams genomineerd voor de eind ronde. 
Uit deze 5 genomineerden zijn de 3 winnaars 
gekozen.

OVERWEGING 
VAN DE JURY

“De jury is erg onder de indruk van het 
niveau van de verschillende teams”,  
prees Van Zanen de deelnemende teams.  
“Wij zijn positief verrast door alle 
ideeën. Het was een zware kluif om uit de 
32 teams een winnaar te kiezen.” 

Het niveau van de teams was erg hoog en de 
oplossingen zeer divers. Hierdoor lagen de 
teams heel dicht bij elkaar. Uiteindelijk heeft 
de toepasbaarheid van de oplossing de doorslag 
gegeven voor de winnaars. Alliander gaat samen 
met de 3 winnende teams onderzoeken hoe hun 
ideeën tot uitvoering kunnen worden gebracht.



14

3E PRIJS

LOKALE ENERGIEVERBINDERS

TEAMCAPTAIN: Kay Antonissen

TEAMLEDEN:   Olaf Neuteboom, Hans Veldhuis,  

 André Simonse, Auke te Winkel

De jury was geraakt door de manier 
waarop de winnaars van de derde prijs 
inspelen op de actuele ontwikkeling 
dat steeds meer delen van het 
elektriciteitsnet de maximale capaciteit 
bereiken. Het team denkt binnen een 
jaar een platform te kunnen creëren 
waar grootverbruikers van elektriciteit 
hun ongebruikte capaciteit kunnen 
verhandelen. Zo kan de bestaande 

capaciteit van het elektriciteitsnet 
beter worden benut waardoor tot 40% meer 
capaciteit ontstaat. Grootgebruikers 
krijgen hierdoor zelf de regie in 
handen en het verminderd het werk van 
de netbeheerder. Juryvoorzitter Van 
Zanen: ”Lokaal managen van capaciteit 
van bedrijven en dit op deze manier bij 
elkaar brengen, dat is keihard nodig.”
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2E PRIJS

ECOPOWERMENT

TEAMCAPTAIN: Patricia Smallenbroek

TEAMLEDEN:   Laura van Silfhout, Deborah Matser en Debra Marcella

De tweede plaats ging naar het team dat 
een idee lanceerde voor het oplossen 
van de overspanning en reductie van de 
pieken in het elektriciteitsnet. 

Het team wil door bewustwording te 
stimuleren en actief te sturen op 
energiegebruik haar doel bereiken. 

Hun geesteskindje, de ‘buurtmeter-
app’, monitort op lokaal niveau 
energiegebruik. Door gamificatie en 
de samenwerking van de verschillende 
bewoners in een buurt blijft de 
informatie up to date, de energiekosten 
laag en het energiegebruik en verbruik 
overzichtelijk.
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1E PRIJS/
 
WINNAAR

NOOIT MEER IN DE KUIL 

TEAMCAPTAIN: Emese Corbet

TEAMLEDEN:   Nikki Jaspers, Thecla Blaas, Cézanne de Heus en 

 Remco Bulten 

Het winnende team boog zich over de 
lange doorlooptijden van plaatsing 
van nieuwe transformatorhuisjes 
die nodig zijn om het toenemend 
elektriciteitsverbruik mogelijk te 
maken. Doordat de visies en belangen 
van de betrokken partijen zoals 
gemeente, bewoners, ondernemers en 
netbeheerder vaak uiteen lopen is het 
tijdrovend om tot een breed gedragen 
locatiebepaling voor een nieuw huisje 
te komen. Het winnende team wil het 

proces versnellen door alle betrokkenen 
virtueel mee te laten kijken en mee te 
laten beslissen over de locatie. Door 
online visualisering van de omgeving 
en het transformatorhuisje kunnen 
betrokkenen tijdens de locatiebepaling 
live meekijken en beslissen. De online 
omgeving werkt op verschillende 
apparaten, zoals telefoon, tablet en elk 
ander apparaat dat augmented reality 
ondersteunt. De jury van de Innovathon 
was enthousiast en prees het idee.
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TOT VOLGEND JAAR!
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