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Utrecht 21 november 2019 | Verslag MONDAINE mini-symposium voor deelnemers 

en geïnteresseerden 

 

 

Op donderdag 21 november jl.  kwam een selecte groep van adviseurs, modelleurs, netbeheerders en 

overheden in Utrecht bijeen voor de lancering van het nieuwe Mondaine-suite koppelingsmechanisme 

voor nationale en regionale energie-rekenmodellen, dat tot stand is gekomen via een samenwerking 

tussen researchers van Balance, Ekwadraat Advies, Geodan Software Development & Technology, 

Object Vision, Quintel Intelligence en TNO Science & Industry.  

 

Programma MONDAINE mini-symposium 

Tijd Inhoud 

12:00 Inloop lunch 

12.30 Opening mini-symposium & filmpje 

Sander Berkhout, Balance 

12:45 ‘Een zienswijze op de toekomst van energietransitierekenmodellen’  

Tijs Wilbrink, TKI Urban Energy 

13.05 ‘RES netimpact bepalen: werkproces’  

Paulus Karremans, Alliander 

13.20 ‘Startanalyse aardgasvrije buurten’ 

Ruud van den Wijngaart, PBL 

13.35 Presentatie Mondaine – koppelen van modellen 

Edwin Matthijssen, TNO 

13:50 Praktijkvoorbeeld van Mondaine – Gooi & Vechtstreek 

Roos van der Kok, Quintel Intelligence 

14:10 Uitleg interactieve sessie & filmpje 

Sander Berkhout, Balance 

14:30 – 14:55 Start eerste ronde kennistafel 

15:00 – 15:25 Start tweede ronde kennistafel 

15.30 – 15:55 Start derde ronde kennistafel 

16:00 – 16.25 Start vierde ronde kennistafel 

16:30 Afronding Mondaine mini-symposium 

Sander Berkhout, Balance 

17:00 Afsluitende netwerkborrel 
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Meerwaarde Mondaine-suite 

Tijdens het symposium afgelopen week hebben verschillende doelgroepen kennis gemaakt met de 

meerwaarde van Mondaine-suite. Tijdens het plenaire gedeelte werd de noodzaak van het 

koppelingsmechanisme voor energie-rekenmodellen benadrukt aan de hand van het bespreken van de 

huidige stand van zaken in de energiesector,  die belicht werd door gastsprekers van TKI, PBL en 

Alliander. Hierna werd in een interactieve werksessie de meerwaarde van het Mondaine-suite 

koppelingsmechanisme voor energie-rekenmodellen toegelicht. De praktijkervaring en expertise van 

de aanwezige doelgroepen en de visie en feedback die zij tijdens deze interactieve sessie over  het 

Mondaine-suite mechanisme met elkaar en de researchers deelden, worden meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het systeem.   

 

Resultaten interactieve werksessies 

Er waren vier kennistafels, waarbij er een discussie plaatsvond rondom een centrale vraag welke van 

doen had met de koppeling van energiemodellen. Hierbij wilden we voor u de resultaten van de 

MentiMeter aan u terugkoppelen. 

 

Tafel 1: Welke meerwaarde biedt het MONDAINE concept voor uw organisatie? 
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Tafel 2: Welke kansen in de markt ziet u voor het concept van MONDAINE? 
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Tafel 3: Welke uitdagingen kom je tegen waarbij het koppelen van modellen een rol kan spelen? 
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Tafel 4: Welke kansen (met uw modellen/ bedrijf) tot samenwerking ziet u? 
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Afsluiter: Wat heeft het mini-symposium mij opgeleverd? 

 

 

 

Ambitie Mondaine-suite - Oproep aan álle geïnteresseerde Nederlandse modeleigenaren: 

Na deze succesvolle eerste bijeenkomst in Utrecht zal het Mondaine-suite model in de loop van volgend 

jaar verder op de kaart worden gezet. Er gaan drie pilotprojecten waarin nauw wordt samengewerkt 

met de desbetreffende lokale overheden in Amsterdam, regio Gooi- & Vechtstreek en Hengelo van 

start. Ook zal Mondaine-suite onder aandacht worden gebracht bij een bredere groep gebruikers door 

meer adviseurs, modelleurs, netbeheerders en andere partijen te betrekken bij het project.  

 

De uiteindelijk ambitie van de ontwikkelaars van het Mondaine-suite koppelingsmechanisme voor 

energie-rekenmodellen is om álle geïnteresseerde modeleigenaren in Nederland in staat te stellen zich 
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te verbinden aan het Mondaine-suite koppelingsmechanisme voor energie-rekenmodellen door ESDL te 

implementeren. In 2020 wordt de werkwijze, die andere partijen in staat stelt hun model zo efficient 

mogelijk aan Mondaine-suite te koppelen verder ontwikkeld en gefinetuned. 

 

 

Voor meer informatie en het aanmelden van uw model kunt u contact opnemen met: 

 

 

Arjan Zwamborn, Project Manager Energy Transition Studies @TNO 

T. +31 (0)6 506 054 89, E. arjan.zwamborn@tno.nl 

 

 

Houdt ook een oog op de website: www.mondaine.nl, waar in de loop van het jaar meer nieuws over 

Mondaine-suite aan modeleigenaren ter beschikking zal worden gesteld.   
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