
Workshop vergroten  Herinzet 

Theo Belt , Projectleider Ksandr

Geert Bukkems, Enexis

John Rutten, Josha van der Beek en 

Hans van Bergen, Alliander

Eva Vis en Hidde Slager, Stedin



Vergroten Herinzet

20 juni 2016



18 September  2020

✓ Ga direct bij binnenkomst in de zaal op een stoel zitten en blijf zitten. 

✓ Verlaat aan het einde van de workshop de ruimte onmiddellijk.

✓ houd 1,5 m afstand tussen jou en de andere gasten en zoek een rustige plek 

op als het je te druk is 

✓ hoest en nies in je ellenboog

✓ was je handen regelmatig 

✓ gebruik disposable bekers/glazen slechts 1 x

✓ wijs elkaar vriendelijk op het naleven van deze regels.

Samen voorkomen we besmetting



Het aankomende half uur:

Onderhoud

De opdracht

Landschap van herinzet in vogelvlucht

Kansen benutten

Het goede gesprek



De opdracht

Onderhoud

Aanleiding

Verzoek van de directeuren Assetmanagement van Liander, Stedin en Enexis om te 

onderzoeken welke gezamenlijke ideeën er zijn die leiden tot een significante 

vooruitgang op gebied van herinzet van componenten. Het resultaat moet de bijdrage 

versterken van de netbeheerders aan de Circulaire Economie. 



Het landschap

Niet geregistreerde voorraad

Retouren van projecten

Retouren uit bestaande assets

Herinzet

Electra



Toegevoegde waarde 

Onderhoud

• Draagt bij de circulaire economie, hogere positie op de R-Ladder en CO2 doelstellingen;

• Kostenbesparing;

• Lost maakbaarheidsproblemen op;

• Versnelt doorlooptijden;

• Behoudt obsolete componenten;

• Kennisbehoud essentiële en/of aging assets



Impressie webshop

Onderhoud

www.enexis-herinzet.nl www. stedin-herinzet.net www.alliander-herinzet.com

http://www.enexis-herinzet.nl/
http://www.enexis-herinzet.nl/
http://www.stedin-herinzet.net/
http://www.liander0herinzet.com/


Herinzet op de werkvloer

Onderhoud



Herinzet op de werkvloer

Onderhoud



Impressie

Onderhoud

MSR oud MSR gereviseerd



Onderhoud

1. Deelnemers krijgen een petje en gaan staan

2. De quizleider leest de vraag voor

3. Is volgens u het antwoord - petje op - goed, dan doet u het petje op

4. Is volgens u het antwoord - petje af - goed, dan laat u het petje af

5. Als u het antwoord fout heeft mag u gaan zitten

6. Degene die blijft staan is winnaar. 

Impressie Quiz



Onderhoud

Vraag 1: 

Hoeveel trafo’s hebben de drie netbeheerders gezamenlijk in het 
eerste half jaar van 2020 gereviseerd en teruggeplaatst in het?

Petje op: meer dan 200 stuks

Petje af: minder dan 200 stuks

Quiz



Onderhoud

Antwoord vraag 1: 

In de eerste helft van 2020 hebben de drie netbeheerders gezamenlijk  

291 trafo’s gereviseerd en teruggeplaatst in het net. 

De mensen die het petje op hebben mogen gaan zitten!

Quiz



Onderhoud

Vraag 2: 

Wat is de verwachte besparing voor de drie netbeheerders bij elkaar 
in geheel 2020? (nieuw vs. herinzet)

Petje op: meer dan € 12 mln. 

Petje af: minder dan € 12 mln. 

Quiz



Onderhoud

Antwoord vraag 2: 

De verwachte besparing in geheel 2020 is € 12,9 mln. 

De mensen die het petje af  hebben mogen gaan zitten.

Quiz



Onderhoud

Vraag 3: 

Hoeveel compact station zijn er in 2019 gereviseerd door de drie 
netbeheerders?

Petje op: meer dan 190

Petje af: minder dan 190

Quiz



Onderhoud

Antwoord vraag 3: 

In 2019 zijn er in totaal 244 compactstations terug geplaatst in het 
net.  (Enexis en Liander)

De mensen die het petje af  hebben mogen gaan zitten.

Quiz



Onderhoud

Vraag 4 een benaderingsvraag: Hoeveel 50 kV COQ Installaties heeft 
Qirion gereviseerd in 2019? 

Quiz



Onderhoud

Het goede antwoord is. 

Quiz



Welke andere kansen zijn er volgens jullie? 
(in  Ksandr verband) 

Versnelling

Eenduidig 

beleid & 

specificaties

Optimalisatie

Uitwisseling 

diensten & 

componenten

Efficiëntie 

tegen lagere 

kosten



Tot slot.

Maak een foto van de QR Code. Door middel van de QR 
Code word je doorgelinkt naar de site om presentaties 
makkelijk terug te vinden.  Deze zijn vanaf a.s. maandag 
beschikbaar. 

Theo Belt
06-50854021
Theo.Belt@ksandr.nl

mailto:Theo.Belt@ksandr.nl

