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Nederlandse samenvatting 
 
Context 
De levering van energie in de vorm van elektriciteit is essentieel voor onze samenleving. 
Sinds tientallen jaren wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt uit fossiele brandstoffen 
zoals steenkool, gas en olie. Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat echter gepaard met 
een grote uitstoot van het broeikasgas CO2. Een energietransitie is daarom nodig om het 
gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. 
Het toenemend aandeel schone, duurzame elektriciteitsbronnen (veelal windturbines en PV-
zonnepanelen) en de snelgroeiende elektrificatie van zowel verwarming als transport is 
daarmee een positieve ontwikkeling. Deze verandering heeft echter ook een keerzijde en 
brengt de nodige uitdagingen met zich mee voor de partijen in het elektriciteitssysteem. 
Twee belangrijke eigenschappen van duurzame energiebronnen zijn de vaak decentrale 
implementatie én de intermitterende elektriciteitsproductie. Dit kan leiden tot onbalans en 
congestie in het elektriciteitsnet. Deze uitdagingen kunnen niet alleen problematisch worden 
voor de landelijke en regionale netwerkbeheerders maar brengen ook de nodige uitdagingen 
met zich mee voor de balansverantwoordelijke partijen en prosumers (d.w.z. partijen die 
zowel energie consumeren als zelf produceren, bijvoorbeeld huishoudens). Een potentiële 
oplossing voor deze problemen wordt gevonden in het concept flexibiliteit. Flexibiliteit is de 
mogelijkheid van een elektrisch apparaat om het elektrische vermogen dat uit het net wordt 
onttrokken en/of eraan wordt toegevoegd te doen laten toe of afnemen. 

Parallel aan deze ontwikkelingen leidt de liberalisering van de energiemarkt en de 
versnelling van nieuwe (informatie) technologieën ook tot nieuwe rollen, partijen en diensten 
in het elektriciteitssysteem. Een belangrijke nieuwe rol, gerelateerd aan flexibiliteit, is die van 
de aggregator. Partijen die deze rol op zich nemen kunnen oplossingen bieden voor de 
congestie- en balansproblematiek door flexibiliteit als een dienst aan te bieden en in te zetten. 
Voorheen werd flexibiliteit voornamelijk geleverd door de grote industrie en de 
energieproducenten (bijvoorbeeld de gasgestookte elektriciteitscentrales) door het aansturen 
van de productie en/of de consumptie van elektriciteit. Tegenwoordig kunnen huishoudens 
en kleinere bedrijven echter ook steeds beter flexibiliteit leveren, bijvoorbeeld door het slim 
laden van elektrische voertuigen of het aansturen van koelinstallaties. Deze ‘nieuwe’ 
flexibiliteitsleveranciers zijn echter meestal kleinschalig en niet gericht op het leveren van 
flexibiliteit. Om deze flexibiliteit toch te ontsluiten en in te zetten zijn gespecialiseerde 
professionele partijen nodig. Partijen in de rol van aggregator voorzien in deze behoefte door 
het ontsluiten en samenvoegen van kleine hoeveelheden flexibiliteit van meerdere 
flexibiliteitsleveranciers tot een substantiële en verhandelbare hoeveelheid. Gebaseerd op 
deze flexibiliteit kan vervolgens een portfolio aan diensten en toepassingen worden 
aangeboden aan verschillende flexibiliteitsafnemers. Deze flexibiliteitsafnemers kunnen 
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verschillende partijen met verschillende rollen in het elektriciteitssysteem zijn, zoals de 
landelijke netbeheerder, de regionale netbeheerders en de balansverantwoordelijke partijen. 
Op deze manier vervult een aggregator een intermediaire platformdienst tussen 
flexibiliteitsleveranciers en flexibiliteitsafnemers. Dergelijke type diensten worden in de 
wetenschappelijke serviceliteratuur aangeduid als on-demand serviceplatforms. Bekende 
on-demand serviceplatforms zijn Uber, Deliveroo en Thuisbezorgd en in hun werkwijze vaak 
vergelijkbaar met aggregators in de elektriciteitsmarkt. 
 
Onderzoeksdoel 
Het onderwerp flexibiliteit en flexibiliteitsdiensten in elektriciteitssystemen is van nature 
multidisciplinair en raakt verschillende disciplines zoals de bedrijfskunde, economie, 
engineering, IT, rechten en psychologie. Het kunnen inzetten van flexibiliteit in het 
elektriciteitsnet vereist bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën (zowel in 
hardware als in software), de totstandkoming van nieuwe business ecosystemen, een 
verandering in het energie consumerend gedrag van mensen en de implementatie van 
ondersteunende wet- en regelgeving.  

Flexibiliteit in elektriciteitssystemen is veelvuldig bestudeerd vanuit de 
(elektro)technische wetenschappen. Technisch gezien is het tegenwoordig dan ook goed 
mogelijk om flexibiliteit te creëren in het elektriciteitsnet. De organisatorische inbedding van 
deze flexibiliteitstechnieken in een marktomgeving heeft echter nog weinig aandacht 
gekregen in de wetenschap. Verschillende bedrijfskundige vraagstukken die bij kunnen 
dragen aan een succesvolle en levensvatbare inzet van flexibiliteit in het elektriciteitssysteem 
zijn hierdoor nog onbeantwoord gebleven. Een goed uitontwikkelde marktomgeving is 
essentieel, waarbij de potentiële flexibiliteit die beschikbaar is bij partijen (bijv. huishoudens 
en industrie) op een efficiënte manier kan worden ontsloten, verhandeld en ingezet. Zonder 
een volwassen en goed functionerende markt kunnen de beschikbare 
flexibiliteitstechnologieën niet goed worden benut in het elektriciteitssysteem. Dit kan 
uiteindelijk de transitie naar een meer duurzame energievoorziening doen afremmen en 
beperken. Om aan deze uitdaging invulling te geven bestudeert dit proefschrift het 
onderwerp flexibiliteit in elektriciteitssystemen vanuit een bedrijfskundig perspectief. De 
focus ligt daarbij op de organisatorische en bedrijfskundige uitdagingen gerelateerd aan de 
diensten die flexibiliteit ontsluiten, verhandelen en inzetten. Het overkoepelende doel van 
dit proefschrift is daarmee om bij te dragen aan de wetenschappelijke energie- en 
servicemanagementliteratuur met nieuwe empirische inzichten in flexibiliteit en on-demand 
serviceplatforms. 

Om dit doel te behalen zijn drie verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Deze 
onderzoeksprojecten geven enerzijds inzicht in organisatie- en 
servicemanagementvraagstukken gerelateerd aan flexibiliteitsdiensten. Anderzijds wordt 
ook inzicht gegeven in meer fundamentele onderliggende vraagstukken uit de 
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wetenschappelijke bedrijfskundige literatuur die context overschrijdend zijn. 
Onderzoeksproject 2 richt zich daarbij volledig op de casus van aggregators die 
flexibiliteitsdiensten aanbieden in het elektriciteitssysteem. Onderzoeksproject 1 en 3 
daarentegen hebben de focus op twee organisatie- en servicemanagementvraagstukken die 
gerelateerd zijn aan aggregators maar ook betrekking hebben op meer fundamentele 
bedrijfskundige vraagstukken. Om deze vraagstukken te beantwoorden is daarom voor een 
generieke onderzoek aanpak gekozen, waarbij vergelijkbare casussen (diensten die 
conceptueel vergelijkbaar zijn) zowel binnen als buiten de energiesector bestudeerd zijn. 
Door deze aanpak zijn de ontwikkelde inzichten niet alleen toepasbaar op aggregators in het 
elektriciteitssysteem, maar kunnen de inzichten ook breder worden toegepast op on-demand 
serviceplatforms in andere sectoren. 
 
Onderzoeksproject 1: Karakteristieken en management van on-demand diensten 
Het variabele en nogal onvoorspelbare aanbod van hernieuwbare energie maakt de exacte 
vraag naar flexibiliteit moeilijk te voorspellen. Dit maakt het voor de aanbieders van 
flexibiliteitsdiensten, zoals aggregators, moeilijk om vroegtijdig op een mogelijke vraag te 
anticiperen. Om toch adequaat in te kunnen spelen op de vraag naar flexibiliteit is het voor 
de aanbieders van flexibiliteitsdiensten belangrijk om onmiddellijk te kunnen reageren. Dit 
vereist dat flexibiliteit op afroep beschikbaar is, d.w.z. on-demand. Het on-demand services 
concept heeft tot op heden echter nog weinig aandacht gekregen in de wetenschappelijke 
serviceliteratuur. Het is daarom ook nog onduidelijk welke precieze implicaties het 
aanbieden van een on-demand dienst heeft voor servicemanagement. Daarnaast is ook het 
conceptuele begrip van dit type dienst nog erg beperkt in de literatuur. Hierdoor is het lastig 
om praktijkervaringen met on-demand diensten (die er steeds meer zijn) goed te kunnen 
vertalen van de ene casus en context naar de andere. Reeds opgedane praktijkervaringen en 
inzichten kunnen echter wel waardevol zijn voor de ontwikkeling van nieuwe on-demand 
diensten. Ook bijvoorbeeld voor flexibiliteitsdiensten in elektriciteitssystemen.  

Onderzoeksproject 1 onderzoekt daarom de generieke karakteristieken van een reeks 
van on-demand diensten. Dit heeft als doel om a) beter te begrijpen wat ‘on-demand’ precies 
inhoudt in een service-context, en b) om inzicht te krijgen in de implicaties voor 
servicemanagement. Gezien de meer fundamentele vraagstelling heeft dit onderzoeksproject 
een generieke aanpak. In dit project wordt daarom een verscheidenheid aan on-demand 
diensten bestudeerd, zowel binnen als buiten de energiesector. Het bestuderen van een 
variëteit aan on-demand diensten in verschillende sectoren geeft interessante inzichten in de 
algemene servicemanagement aspecten van dit type dienst. Deze kunnen echter ook 
specifiek van toepassing zijn voor flexibiliteitsdiensten in de energiesector. 

Dit onderzoeksproject is begonnen met een literatuurstudie naar on-demand diensten. 
Vervolgens zijn zeven casussen in de praktijk bestudeerd. Een van de kernbevindingen van 
dit project, gebaseerd op de literatuurstudie en de empirische inzichten uit de casestudie, is 
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dat on-demand diensten beschreven kunnen worden door drie samenhangende 
karakteristieken. Deze samenhangende karakteristieken stellen dat on-demand diensten een 
hoge mate van beschikbaarheid, responsiviteit en schaalbaarheid hebben. Daarnaast, 
gebaseerd op deze drie kernkarakteristieken, kan een ‘ideale’ on-demand dienst worden 
gedefinieerd als: “Een alom beschikbare dienst die in staat is om de klant instantaan de exact 
gewenste hoeveelheid middelen te leveren voor de exact gewenste duur en op elk gewenst moment”. 
Definities van on-demand diensten uit de servicemanagementliteratuur richten zich veelal 
op één specifieke sector (vaak de IT-industrie). Daarnaast missen deze definities vaak een 
duidelijke empirische basis. De definitie die naar aanleiding van dit onderzoeksproject wordt 
voorgesteld is gebaseerd op de drie eerdergenoemde karakteristieken, welke voortkomen uit 
een empirische studie van verschillende on-demand diensten. De definitie heeft daarom een 
bredere empirische onderbouwing en generaliseerbaarheid ten overstaande van de 
bestaande definities in de serviceliteratuur. De uit dit onderzoek voortgekomen 
karakteristieken van on-demand diensten en de daaruit afgeleide definitie zijn generiek van 
aard en daarmee relevant voor verschillende industrieën of sectoren. Deze bevindingen 
geven daarmee ook inzichten in de karakteristieken van flexibiliteitsdiensten in de 
energiesector. 

Een tweede bevinding van dit onderzoeksproject is dat on-demand diensten kunnen 
variëren in de mate van hun beschikbaarheid, responsetijd en schaalbaarheid. Als gevolg 
hiervan zitten sommige on-demand diensten dichter tegen het ideaaltype on-demand dienst 
(zoals de definitie stelt) dan andere on-demand diensten. Om deze verschillen inzichtelijk te 
maken is een on-demand service continuüm ontwikkeld dat inzicht geeft in de verschillen 
binnen de drie eerdergenoemde karakteristieken. Dit on-demand continuüm is een nieuw 
concept in de serviceliteratuur en maakt inzichtelijk hoe on-demand diensten kunnen 
verschillen van elkaar binnen de conceptuele grenzen van de drie karakteristieken. Aan één 
zijde van het continuüm bevinden zich de theoretisch ‘perfecte’ on-demand diensten, die 
optimaal functioneren op alle drie de karakteristieken. Dit blijkt echter lastig te realiseren in 
de praktijk. Richting het andere uiterste van het continuüm bevinden zich de diensten die 
minder presteren in termen van de karakteristieken van on-demand diensten. Dit verschil 
komt ook tot uiting in flexibiliteitsdiensten, bijvoorbeeld aangeboden door aggregators. Deze 
diensten kunnen ook variëren in de mate van beschikbaarheid, responsetijd en 
schaalbaarheid. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verschillende eisen die worden gesteld 
aan het leveren van flexibiliteit aan de landelijke netwerkbeheerder in de vorm van 
bijvoorbeeld Frequency Containment Reserve (FCR), automated Frequency Restoration 
Reserve (aFRR), of manual Frequency Restoration Reserve (mFRR). Er kan daarmee 
geconcludeerd worden dat dit on-demand service continuüm in staat is om duidelijk te 
maken hoe on-demand diensten kunnen verschillen van elkaar binnen de conceptuele 
grenzen van de drie karakteristieken. 



554630-L-bw-vd Burg-SOM554630-L-bw-vd Burg-SOM554630-L-bw-vd Burg-SOM554630-L-bw-vd Burg-SOM
Processed on: 3-2-2021Processed on: 3-2-2021Processed on: 3-2-2021Processed on: 3-2-2021 PDF page: 203PDF page: 203PDF page: 203PDF page: 203

 

 203 

 

Als derde en laatste bevinding geeft dit onderzoek inzicht in zowel de on-demand 
dienstverlener met bijbehorende servicemanagementpractices als ook de on-demand 
dienstafnemer. Met betrekking tot de on-demand dienstverlener maakt dit onderzoek 
duidelijk dat de combinatie van eigenschappen van on-demand diensten specifieke 
implicaties heeft voor servicemanagement. De primaire uitdaging voor een on-demand 
dienstverlener is om een goede afweging te maken tussen het bieden van de juiste ‘mate van 
on-demand’ (d.w.z. in termen van beschikbaarheid, responsetijd en schaalbaarheid) en de 
bijbehorende kosten en standaardisaties van het dienstaanbod dat hierbij noodzakelijk is. De 
casestudies geven verder inzicht in een aantal specifieke servicemanagementpractices die 
vaak toegepast worden bij het leveren van on-demand diensten. Een aantal van deze 
servicemanagementpractices die veelal worden toegepast bij flexibiliteitsdiensten zijn: de on-
demand inkoop van flexibiliteit, bijvoorbeeld door het direct kunnen aansturen van externe 
flexibiliteitsbronnen zoals elektrische auto’s, warmtepompen en industriële koelhuizen; 
toegang hebben tot een overgedimensioneerde groep van onafhankelijke externe 
flexibiliteitsleveranciers; het hebben van een specifieke IT-infrastructuur om het aanbod van 
flexibiliteit te kunnen aansturen; het hebben van een hoge mate van standaardisatie van 
serviceprocessen, voornamelijk door het gebruik van IT; en een beprijzing van de dienst die 
gebaseerd is op een combinatie van beschikbaarheid en gebruik. 
 
Onderzoeksproject 2: Het conceptualiseren van flexibiliteit in de business context van 
flexibiliteitsdiensten 
De aggregator, als intermediair tussen partijen die flexibiliteit aanbieden en afnemen, kan 
worden bestempeld als een on-demand serviceplatform. Het runnen van een on-demand 
serviceplatform is uitdagend en vereist specifieke servicemanagementpractices. In de 
specifieke context van aggregators die flexibiliteitsdiensten aanbieden worden deze 
servicemanagementpractices ondersteund door een precieze conceptualisatie van het 
flexibiliteitsbegrip.  

De afgelopen jaren is er in de wetenschap veel aandacht besteed aan het beschrijven en 
karakteriseren van het concept flexibiliteit. Vanuit een bedrijfskundig perspectief is dit 
concept veelvuldig bestudeerd in de operations en supply chain management literatuur. Het 
toepassen van deze inzichten in de specifieke context van flexibiliteitsdiensten in energie 
blijkt echter lastig. Gedetailleerde en geoperationaliseerde beschrijvingen van flexibiliteit zijn 
namelijk vaak erg context specifiek. Naast de operations en supply chain management 
literatuur is flexibiliteit ook veelvuldig bestudeerd in de wetenschappelijk energieliteratuur. 
De focus hier ligt echter veelal op de technische en fysische aspecten van het 
flexibiliteitsconcept. Dit is vooral van belang voor technische vraagstukken, bijvoorbeeld in 
het kader van het beheer van elektriciteitsnetten. Het effectief managen van 
flexibiliteitsdiensten als on-demand serviceplatform vereist echter een andere toepassing van 
het flexibiliteitsconcept dan het (technisch) managen van een elektriciteitsnet. Het is daarom 
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ook de vraag of deze technische karakteriseringen toepasbaar zijn in een business context 
waarin flexibiliteit wordt verhandeld. 

Onderzoeksproject 2 heeft daarom als doel om het begrip flexibiliteit vanuit een 
business perspectief te conceptualiseren, ter ondersteuning van aggregator partijen in het 
managen en aanbieden van flexibiliteitsdiensten. Hiervoor is een literatuurstudie en een 
casestudie van een aggregator uitgevoerd en zijn diverse interviews gehouden met 
domeinexperts uit de energiesector. Dit heeft geleid tot verschillende nieuwe inzichten in het 
concept flexibiliteit in het perspectief van flexibiliteitsdiensten. Gebaseerd op de on-demand 
serviceplatform literatuur en de casestudie zijn allereerst uitgangspunten opgesteld waar een 
conceptualisering van flexibiliteit aan moet voldoen die ondersteunend is voor aggregators 
die flexibiliteitsdiensten aanbieden. Een dergelijke conceptualisatie van flexibiliteit moet: a) 
flexibiliteit operationaliseren in meetbare kenmerken en dimensies, b) zowel het aanbod als 
de vraag naar flexibiliteit specificeren in vergelijkbare termen, en c) generiek van aard zijn 
om toe te passen op verschillende flexibiliteitsbronnen en flexibiliteitstoepassingen. 
Vervolgens, als eerste resultaat, is een definitie van flexibiliteit opgesteld. Deze definitie is 
van toepassing op een business context waarin flexibiliteit verhandeld wordt via diensten. In 
deze definitie is flexibiliteit 'de mogelijkheid en de bereidheid om het elektrisch vermogen dat in het 
net wordt ingevoerd en/of eraan wordt onttrokken in de loop van de tijd te verhogen of te verlagen'. 
Hierop voortbordurend is een tweede resultaat van dit onderzoeksproject dat beschikbare 
flexibiliteit (bijvoorbeeld van een elektrische auto, een warmtepomp of een industrieel 
koelhuis), kan worden gespecificeerd in termen van discrete 'flex-packages' die kunnen 
worden verhandeld en geconsumeerd als zijnde een goed. Een dergelijke 'flex-package' 
wordt gedefinieerd en gespecificeerd door vier flexibiliteitskarakteristieken: (1) de 
Flexibiliteitsvorm (d.w.z. of de flexibiliteit betrekking heeft op de elektriciteit die het net in 
gaat of eraan wordt onttrokken); (2) de Fysische kenmerken (d.w.z. de ‘hoeveelheid’ 
beschikbare flexibiliteit, gespecificeerd in drie dimensies: kW, kWh en kW/h); (3) de 
Beschikbare tijd (d.w.z. beschikbaarheid van een flex-bron, gespecificeerd door een starttijd en 
een eindtijd); (4) de Locatie (d.w.z. de fysieke locatie van een flex-bron in het elektriciteitsnet, 
aangezien flexibiliteitsvraag locatieafhankelijk kan zijn). Deze conceptualisatie van 
flexibiliteit is generiek van aard en kan daarom worden toegepast op alle bronnen van 
flexibiliteit. Hierdoor kunnen verschillende bronnen van flexibiliteit worden samengevoegd 
en geaggregeerd tot één grotere hoeveelheid die in dezelfde terminologie kan worden 
uitgedrukt. 
 
Onderzoeksproject 3: Modulariteit ter ondersteuning van on-demand serviceplatform evolutie 
Onderzoeksproject 3 onderzoekt hoe modulariteit kan worden toegepast in de 
onderliggende platforminfrastructuur van on-demand serviceplatforms. Dit moet eraan 
bijdragen dat de diensten die door een on-demand serviceplatform worden aangeboden 
eenvoudig kunnen worden uitgebreid. Zoals eerder beargumenteerd kunnen aggregators, 
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als partijen die flexibiliteitsdiensten aanbieden, worden gezien als on-demand 
serviceplatforms. Platformbedrijven beginnen vaak klein bij het opzetten en implementeren 
van een serviceplatform in de markt. Hierbij wordt initieel vaak slechts één kerninteractie 
tussen twee klantengroepen mogelijk wordt gemaakt. Succesvolle serviceplatformbedrijven 
groeien vervolgens vaak door nieuwe interacties met de onderliggende 
platforminfrastructuur mogelijk te maken, als aanvulling op de bestaande initiële 
kerninteractie. Aggregator partijen in de energiesector beginnen tegenwoordig ook hun 
activiteiten en diensten uit te breiden, waarbij het evolutieproces vergelijkbaar is met die van 
on-demand serviceplatforms in het algemeen. Om op de lange termijn te kunnen overleven 
is deze evolutie essentieel. Deze evolutie kan worden ondersteund door gebruik te maken 
van een modulaire architectuur in de onderliggende platforminfrastructuur van 
serviceplatformbedrijven. Tot op heden is onderzoek naar modulariteit in de context van on-
demand serviceplatforms echter beperkt gebleven. Ook is er over de evolutie van on-demand 
serviceplatforms nog weinig bekend in de wetenschappelijke serviceliteratuur. Voor het 
kunnen ontwikkelen van modulaire architecturen ter ondersteuning van deze evolutie is het 
echter essentieel om inzichten te hebben in de evolutie van on-demand serviceplatforms en 
te begrijpen wat de impact daarvan is op de onderliggende platforminfrastructuur. 

Door middel van een multiple casestudie-methode bestudeert dit onderzoeksproject 
daarom de werking van de platforminfrastructuur van vijf verschillende on-demand 
serviceplatforms en de manier waarop deze diensten zijn geëvolueerd. Daarnaast is ook 
onderzocht welke modulaire archetypen - afgeleid uit de literatuur - kunnen worden 
toegepast om de evolutie en doorontwikkeling van on-demand serviceplatforms te 
ondersteunen. Om soortgelijke redenen als in Onderzoeksproject 1 volgt ook dit 
onderzoeksproject een generieke aanpak. Hierbij zijn ook vergelijkbare cases van on-demand 
serviceplatforms bestudeerd, zowel binnen als ook buiten de energiecontext. 

Een eerste inzicht van dit onderzoeksproject is dat de platforminfrastructuur van on-
demand serviceplatforms uit drie essentiële servicecomponenten bestaat met bijbehorende 
informatieverwerkende capaciteiten. Deze drie zijn essentieel om de kerninteractie tussen 
producenten en consumenten van on-demand serviceplatforms tot stand te laten komen. Ze 
worden ‘Production side management’, ‘Consumption side management’ en ‘Platform matchmaking’ 
genoemd. Naast deze drie essentiële servicecomponenten bevatten sommige cases ook - tot 
maximaal drie - aanvullende servicecomponenten met bijbehorende informatieverwerkende 
capaciteiten. Deze aanvullende servicecomponenten worden gebruikt om de matchmaking 
tussen de platformproducenten en platformconsumenten te ondersteunen en te verbeteren 
en worden ‘Data collection’, ‘Data analytics’ en ‘Stakeholder management’ genoemd. Vanuit het 
perspectief van een modulaire architectuur kunnen deze servicecomponenten worden 
beschouwd als de onafhankelijke modules van de platforminfrastructuur van on-demand 
serviceplatforms. Dit geldt voor on-demand serviceplatforms in het algemeen, maar ook voor 
aggregator partijen in energiesystemen. Als zodanig kunnen deze ‘modules’ worden 
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gebruikt als de belangrijkste bouwstenen bij het ontwikkelen van een modulaire architectuur 
voor on-demand serviceplatforms. 

Een ander inzicht uit deze studie is dat on-demand serviceplatforms doorgaans 
onderhevig zijn aan vier verschillende vormen van evolutie. Deze vier vormen zijn; 
‘Technologische evolutie’, ‘Toevoegen van nieuwe servicefuncties’, ‘Uitwisselen van nieuwe type 
value-units ’en ‘Nieuw type platformdeelnemers bedienen’. Gerelateerd aan deze bevindingen, 
geeft deze studie ook inzicht in de impact van deze vormen van evolutie op de onderliggende 
platforminfrastructuur. De casestudie resultaten laten zien dat de impact van platform 
evolutie voornamelijk binnen de verschillende modules (d.w.z. op hun specifieke 
onderliggende (sub)componenten) tot uiting komt en dat de structuur/samenstelling van de 
verschillende modules vrijwel altijd stabiel blijft tijdens de verschillende vormen van 
evolutie. Echter kan er niet van worden uitgegaan dat de interfaces tussen de verschillende 
interacterende modules onder alle veranderingen en evolutievormen ook altijd stabiel blijven 
wanneer de componenten in de modules worden veranderd. Dit probleem kan echter 
worden ondervangen door gebruik te maken van ‘backward-compatible’ interfaces.  

Een essentiële eerste stap in het kunnen ontwikkelen van een modulaire architectuur 
voor aggregator partijen in energiesystemen is het hebben van inzicht in de belangrijkste 
servicecomponenten en de verschillende vormen van evolutie waar deze partijen mee 
worden geconfronteerd. De empirische inzichten die verkregen zijn in dit onderzoeksproject 
zijn daarmee dan ook een grote stap voorwaarts naar dit doel.  
 
Conclusie 
De resultaten van de in dit proefschrift beschreven onderzoeksprojecten dragen bij aan 
nieuwe bedrijfskundige inzichten met betrekking tot flexibiliteit en flexibiliteitsdiensten in 
energiesystemen. Daarnaast dragen ze ook bij aan de wetenschappelijke energie- en 
servicemanagementliteratuur m.b.t. flexibiliteit, on-demand serviceplatforms en 
modulariteit. Dit proefschrift laat verder zien dat de belangrijkste uitdagingen waar 
aggregator partijen mee worden geconfronteerd bij het aanbieden van flexibiliteitsdiensten 
veelal gerelateerd zijn aan algemene, fundamentele bedrijfskundige problemen en 
onderzoeksvragen op het gebied van servicemanagement. Door deze problemen te 
bestuderen dragen de resultaten van dit proefschrift bij aan de succesvolle implementatie 
van flexibiliteitsdiensten in energiesystemen en aan de wetenschappelijke kennis met 
betrekking tot servicemanagement. 
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