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Laadinfrastructuur wordt een belangrijk, integraal onderdeel van 
de energie- en mobiliteitstransitie. 

Al deze auto’s moeten ook worden opgeladen. De huidige 
infrastructuur kan nog niet aan die vraag beantwoorden. 



Laadinfra is een socio-technisch systeem dat 
auto’s schoon oplaadt, maar misschien niet altijd 

en overal even betaalbaar/onder gunstige 
voorwaarden.  

We zullen niet alleen moeten optimaliseren voor 
‘veel auto’s schoon opladen’ maar voor 

meerdere, diverse waarden.
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• Flexibiliteit is nodig in vraag en aanbod om een duurzame 
groei van het elektriciteitsnetwerk mogelijk te maken.  

• Data- en algoritme gedreven laden kan deze flexibiliteit 
ondersteunen.  

• Dit leidt tot nieuwe vragen 
• Hoe kunnen we voorkomen dat gebruikers nodeloos 

persoonlijke gegevens opgeven voor een betere deal?  
• Waar en door wie wordt ‘slimheid’ in het systeem gebracht?  
• Welke governance-vormen zijn geschikt om het publieke 

belang centraal te stellen?
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Flexibilisering
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PUBLIC STACK

publicstack.net

Burgerperspectief 

Technologiestack 

Ontwerpproces 

Fundament

http://publicstack.net
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6

FOUNDATION



Fundament en ontwerpproces
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FOUNDATION
DESIGN PROCESS

bijv. co-creatie, 
citizen science, 
public research



Tech-stack
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TECH LAYERS CONTENT LAYERS



Metafoor: Het publieke als protocol
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9

Publieke waarden <——> publieke infrastructuur ?

Wat moeten we bouwen, wat moeten we ‘borgen’?

Ontwerpen en innoveren vanuit maatschappelijke waarden, 
hoe moet dat?

Waar ligt de grens tussen kernfunctionaliteit en commerciële differentiatie?



Concreet



(1) Basisrechten 

Zoals een minimum gegarandeerde 
laadsnelheid, ongeacht je situatie. 

Voldoende beschikbaarheid van 
laadplaatsen in de buurt. 

Anoniem laden?



(1) Basisrechten 

Zoals een minimum gegarandeerde 
laadsnelheid, ongeacht je situatie. 

Voldoende beschikbaarheid van 
laadplaatsen in de buurt. 

Anoniem laden?

Een soort ‘publieke bodem’. Goed idee of een einde aan de flexibiliteit?



(2) Identiteit en governance 

—> De representatie van actoren en hun rechten en belangen 

Nodig om geraffineerde laadprofielen te kunnen maken, en 
tegelijkertijd een minimum aan (identificerende) gegevens te delen 

Welke policies hebben prioriteit, hoe worden ze afgewogen?



(3) Datacommons 

—> Laad- en systeemdata dynamisch delen 

—> Organiseert beheer, opslag, toegang. ‘Platformneutraal’ 

—> Faciliteert onderzoek, innovatie, implementatie, burgerschap
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—> Faciliteert onderzoek, innovatie, implementatie, burgerschap

Datacommons- 
instituties

Platform X

Netbeheerder Y

Coöperatie Z



(4) Public defaults 

in publieke, democratische setting vastgestelde laadprofielen 
voor EV-rijders op basis van hun context 

—> Tegengaan profilering 

—> Maar ook voorkomen van ‘privacy-patstelling’



Kortom 

Wat moeten we bouwen, wat moeten we borgen? 

Hoe kunnen we dit ontwerpproces verder brengen? 

Hoe kunnen leveranciers zich deze benadering eigen maken? 

Waar zitten haakjes, coalities?


