
MASTERCLASS  
SLIMME SYSTEEMINTEGRATIE IN 
SNELLE LAADINFRASTRUCTUUR

28 NOVEMBER 2022 | 08.30 - 18.00

LAADINFRASTRUCTUUR IN NEDERLAND STAAT VOOR EEN STEVIGE UITDAGING, IN 
HET LICHT VAN HET KLIMAAT- EN REGEERAKKOORD EN DE HUIDIGE GEOPOLITIEKE 
SITUATIE. DIE UITDAGING LOOPT VAN INNOVATIE EN HUMAN CAPITAL TOT 
IMPLEMENTATIE EN SYSTEEMINTEGRATIE.

VANUIT HET UNIEKE EN GEZAMENLIJKE NETWERK VAN BEDRIJVEN EN 
ORGANISATIES BETROKKEN BIJ LAADINFRASTRUCTUUR EN SYSTEEMINTEGRATIE IN 
HET ENERGIEDOMEIN, ORGANISEREN HET SUSTAINABLE ELECTRICAL ENERGY 
CENTRE OF EXPERTISE (SEECE) EN CONNECTR EEN EERSTE MASTERCLASS OVER 
SYSTEEMINTEGRATIE IN DE LAADINFRASTRUCTUUR. MET VIER SPREKERS DIE HUN 
KENNIS EN ERVARING RONDOM DC CHARGING SYSTEMS DELEN.

WAAROM?
SEECE en Connectr willen professionals verrijken met kennis van 
state-of-the-art en actuele praktijkervaring voor verbeterde 
inzet en ontwerp van de integratie van laadinfra in het 
energielandschap-in-transitie. Deze eerste masterclass richt zich 
voornamelijk op DC charging systems.

VOOR WIE?
De masterclass is bedoeld voor mensen die werken aan 
systeemintegratie of daar interesse voor hebben. Zij zijn vaak 
werkzaam als technical consultants, system engineers of 
teammanager (technisch/strategisch). De training zal gedeeltelijk in 
het Engels gegeven worden. Alle gesprekken en andere interactie 
zijn in het Nederlands.

RESULTAAT?
Na deze masterclass heb je meer kennis van Systeemintegratie- 
uitdagingen voor laadinfrastructuur met:
• focus op DC laadinfra;

• de kansen van DC en V2G en de stand van innovatie;
• relevante veiligheidsaspecten;
• ontwikkelingen in wet en regelgeving, zoals nieuwe normen

WANNEER?
Maandag 28 november 2022, van 08.30 tot 18.00 uur.

LOCATIE
Connectr Shared Office op Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

KOSTEN PER DEELNEMER
€245 tot 1 november, daarna €295. Bij meer deelnemers van één 
bedrijf of organisatie geldt ook na 1 november het bedrag van 
€245. Het maximum aantal deelnemers is 50.

BEWIJS VAN DEELNAME
Na de masterclass ontvangen de deelnemers een bewijs van 
deelname van de HAN University of Applied Sciences. Dit bewijs 
van deelname wordt uitgeven samen met ELaad NL, Stichting 
Gelijkspanning Nederland en Connectr.
 
AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor de Masterclass Slimme 
Systeemintegratie in de Snelle Laadinfrastructuur via  
www.han.nl/systeemintegratie-laadinfrastructuur.
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VIER SPREKERS
Henri Overbeek, business developer bij Connectr - Energy innovation
In de afgelopen jaren was de DC lader met name te vinden langs 
de snelweg. Tegenwoordig zien we de trend dat de DC lader steeds 
meer in stedelijk gebied voorkomt. Met een aantal specifieke 
uitdagingen zoals netcongestie, het ruimte gebruik en eisen met 
betrekking tot verkeersveiligheid. Maar wat betekent dit voor het 
ontwerp en implementatie?

Henry Lootens, bestuurslid bij Stichting Gelijkspanning Nederland
De wereld van de elektrische mobiliteit is in volle ontwikkeling. 
Naast de AC laadinfrastructuur zien we ook steeds meer DC 
infrastructuur ontstaan. De impact op het energiesysteem wordt 
steeds groter. Wat zijn de drivers achter deze ontwikkelingen 
en waarom is een DC infrastructuur echt anders dan een AC 
infrastructuur? Is de integratie van laadinfra met de bestaande 
elektriciteitsvoorziening een zegen of een vloek?

Ballard Asare-Bediako, Innovatie en Onderzoek bij SEECE
Smart grids zijn elektriciteitssystemen die zorgen voor een betere 
afstemming van vraag en aanbod van energie. Smart grids en 
slimme energiesystemen helpen de groeiende hoeveelheid 
duurzame energie, opslagsystemen en bestuurbare belastingen in 
te passen in het energiesysteem. Hoe kunnen de ontwikkelingen 
rondom laadinfrastructuur de energievoorziening flexibel maken?

Thijs van Wijk, Manager Testlab bij ELaad NL
Het aantal DC snelladers en de maximale vermogens van deze 
nemen snel toe. Een mooie ontwikkeling, die veel vraagt van het 
elektriciteitsnet, zowel qua aansluiting, energievraag als mogelijke 
impact op de spanningskwaliteit. Wat doet de netbeheerder om 
deze uitrol zo soepel mogelijk te laten verlopen? En wat doet 
ElaadNL, met name in het Elaad Testlab?
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Onderwerpen in de Masterclass

De slimme DC laadpaal; koppeling met 
batterij, EMS, en meer door Henry Lootens 
en Henri Overbeek

Het veranderende energielandschap en rol 
van DC laadinfra hierin door Thijs van Wijk

Systeemvisie/balancering/smart grids door 
Ballard Asare-Bediako

(Technologische) ontwikkelingen in DC 
laadinfra door Henry Lootens

Rondleiding ElaadNL

De ontwikkeling van normen voor de 
DC laadinfrastructuur en bijbehorende 
benodigde competenties door Henry 
Lootens

Aan de slag met de DC laadpaal in het 
veld; kansen en veel voorkomende 
uitdagingen aan de hand van twee 
casussen door Henri Overbeek

INHOUD MASTERCLASS

 
CONNECTR SHARED OFFICE
2030 is morgen. De energietransitie heeft een schaalsprong nodig, wat vraagt om het versneld toepassen en 
opschalen van innovaties.  De Masterclasses van Connectr en SEECE vinden plaats in het nieuwe Connectr 
Shared Office, in het hart van het energiecluster van Oost-Nederland.  Er is continu een volgende masterclass 
in ontwikkeling, telkens inspelend op de actualiteit van de energietransitie.  
De volgende masterclass zal gaan over: Veiligheid in Batterij Technologie.

CONNECTOR - ENERGY INNOVATION
Industriepark Kleefse Waard 
Westervoortsedijk 73
6827 AV  ARNHEM

MEER VRAGEN 
Connectr - Energy innovation
(085) 483 09 88
info@connectr.nu
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