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WAAROM CGI? 

We hebben diepgaande kennis van en 
ervaring met alle domeinen van de 
energiemarkt. Wereldwijd worden we 
erkend als marktleider op het gebied 
van smart grids door onder andere 
onderzoeksbureaus Ovum en IDC. We 
tonen onze kracht op dit gebied door 
innovatieve projecten, zoals InovGrid in 
Portugal en het smart grid project ‘Low 
Carbon Londen’ in het Verenigd 
Koninkrijk. Onze methoden zijn 
gebaseerd op onze decennialange 
werkervaring in de energiemarkt in 
combinatie met kennis van en expertise 
in IT- en OT-integratieprojecten bij 
nuts- en telecombedrijven. Om deze 
oplossingen te realiseren bieden wij 
een platform waarbij de nadruk ligt op 
IoT, big data analytics, een lokale 
marktplaats en onze IP-oplossingen.  

Ook in Nederland zorgen we voor 
innovatieve en breed erkende 
oplossingen op dit gebied. We wonnen 
samen met Alliander de ICT Milieu 
Award dankzij het Open Smart Grid 
platform. Met onze energy 
management oplossingen kunnen 
huishoudens optimaal gebruik maken 
van duurzame energiebronnen. Ook 
implementeerden we een oplossing 
waarmee simkaarten in slimme meters 
vanaf kantoor, dus op afstand, kunnen 
worden aangepast. Hierdoor kunnen 
energiebedrijven eenvoudig veranderen 
van telecomleverancier. 

cginederland.nl 
© 2017 CGI GROUP INC. 

Voor meer informatie over CGI bezoek:
www.cginederland.nl/energietransitie   

of e-mail ons op:  
info.nl@cgi.com 

Om deze nieuwe rollen en processen te faciliteren, is data op alle niveaus 
cruciaal. Met het gedachtegoed achter digitale energie-eilanden wordt een 
nieuw gedistribueerd ecosysteem gecreëerd. Daarin worden prosumers 
beloond voor het flexibel omgaan met hun energie. Zij worden in staat 
gesteld onderling energie uit te wisselen. Om een dergelijk lokaal systeem 
in balans te houden, heeft opslag een cruciale rol. Met een ‘buffer’ kunnen 
immers pieken en dalen door de dag (en door de seizoenen) heen in balans 
gebracht worden. Tot slot kunnen de verschillende energie-eilanden 
onderling energie met elkaar en met het bovenliggende 
hoogspanningssysteem uitwisselen om zo tot optimale synergie te komen. 

HET CONCEPT IN DE PRAKTIJK  

Als vervolg op twee trajecten waarin een lokaal energiesysteem is 
gecreëerd, wordt nu de volgende stap gemaakt naar het digitale ‘energie-
eilanden’-platform. Dit is een ICT-platform dat gebruik maakt van nieuwe 
technieken, zoals omtrent Internet of Things (IoT) en big data analytics. Het 
platform is opgebouwd met de kennis en ervaring van diverse smart grid 
projecten van de afgelopen jaren. Dit vormt de basis voor opschaling 
(grotere implementaties). 

Met de bewezen technieken toont CGI aan dat het creëren van een nieuw 
ecosysteem mogelijk is. Samen met marktpartijen willen we dit nieuwe 
ecosysteem vormgeven. Dat doen we door met elkaar grote trajecten op te 
tuigen om alle mooie pilots van afgelopen jaren naar het volgende plateau 
te tillen. Op deze manier maken we digitale energie-eilanden mogelijk en 
versnellen we de energietransitie. 

SAMEN VERSNELLEN WE DE ENERGIETRANSITIE  

Wij geloven dat de energietransitie alleen versneld kan worden door samen 
te werken. Dit is dan ook een open uitnodiging om gezamenlijk het 
energiesysteem van de toekomst te creëren. De versnelling van de 
energietransitie gaat uit van de gedachtegang Power to the people: samen 
met burgers en marktpartijen kunnen we een nieuw ecosysteem vormgeven 
en een CO2-neutrale samenleving realiseren. 


