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Expertgroep MS – Installaties

Kennis en ervaring delen over: productontwikkelingen 
bij de leverancier, onderhoud en storingen, delen van 
veiligheidsincidenten, delen van beleid en updates van 
documentatie zoals bijvoorbeeld faalstatistiek en 
servicebulletins. Daarnaast zal de expertgroep gaan 
nadenken over de invulling van de Ksandr ambitie 
2030.

Expertgroep Distributietransformatoren

Kennisdelen over o.a.: Storingen en 
gebruikservaringen, instandhoudingsvraastukken
installed base en aanbestedingen. De expertgroep 
zal de door het kernteam vastgestelde Ksandr 
Ambitie 2030 agenderen en overleggen over de 
invulling voor de komende jaren. 

Expertgroep 
Vermogenstransformatoren

Kennis delen over o.a.: Normen en specificaties 
FAT & SAT, storingen, olie en circulariteit en 
onderzoeksprojecten. De expertgroep zal de door 
het kernteam vastgestelde Ksandr Ambitie 2030 
agenderen en overleggen over de invulling voor 
de komende jaren. 

Expertgroep Bouwkunde

Bij deze expertgroep staat het uitwisselen van 
ervaring en kennis op het gebied van Bouwkunde 
centraal. De experts werken aan een roadmap  (*) 
waarin concrete projecten/studies in de tijd 
worden uitgezet. De expertgroep zal de door het 
kernteam vastgestelde Ksandr Ambitie 2030 
agenderen en overleggen over de invulling voor de 
komende jaren. 

Expertgroep
Data Science & Analytics

Uitvoeren Data Science Roadmap. Ervaring 
opdoen met gezamenlijke modelontwikkeling en 
data-analyse in 4 concrete projecten. Ervaring 
opdoen in multidisciplinaire samenwerking 
binnen en tussen de netbeheerders. De 
expertgroep zal de door het kernteam 
vastgestelde Ksandr Ambitie 2030 agenderen en 
overleggen over de invulling voor de komende 
jaren. 

Expertgroep
Secundaire Installaties

Kennis en ervaring delen over o.a.: 
Instandhoudingsvraagstukken en -beleid, Power 
Quality metingen, Standaardisatie, Datasystemen, 
Lopende projecten en studies. De expertgroep zal 
de door het kernteam vastgestelde Ksandr 
Ambitie 2030 agenderen en overleggen over de 
invulling voor de komende jaren.

Expertgroep
L-Sep / GIS Installaties

Kennis en ervaring delen over: 
productontwikkelingen bij de leverancier, 
onderhoud en storingen, delen van 
veiligheidsincidenten en het delen van beleid. 
Daarnaast wordt informatie gedeeld over 
vrijgekomen installaties en of velden die 
eventueel door andere netbeheerders kunnen 
worden gebruikt. Indien gewenst worden items 
van 50 kV COQ-installaties besproken. Daarnaast 
zal de expertgroep nadenken over de invulling 
van de Ksandr ambitie 2030.

Ksandr Expertgroepen
Ksandr expertgroepen bestaan uit deskundige uit verschillende bedrijven. De groepen 

zijn gericht op het delen van gebruikservaring van specifieke componenten van het 

elektriciteitsnet. Binnen de expertgroepen worden successen en issues besproken en 

indien nodig gezamenlijke studies en onderzoek geïnitieerd. Deze kennis wordt 

geborgd in het Ksandr Collectieve Brein. Daarnaast dragen alle expertgroepen bij aan 

de Ksandr Ambitie 2030

Ambitie 2030

• Meer gezamenlijke data-analyses
• Schaarse resources delen
• Beleidsverschillen bespreekbaar maken
• Duurzame betrokkenheid experts

(*) Roadmap treedt pas in werking 

na vaststelling door het Ksandr Kernteam.

Vincent Lander

Bas Braam

Irina Melnik

D
ig

it
al

e 
Po

st
er

Bas Braam

Vincent Lander


