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80 jaar ervaring

1937

Founded as “J. van Alfen’s Hoog- en Laagspanningsapparaten” in Hilversum 

manufacturing high- and low voltage switching equipment

1971

Acquired by TBI Techniek B.V.

1968

Secondary transformer 

substations

1983

Headquarters moved from Hilversum to 

Almere, where it is still located today

2007

2008

2014

2000
Name changed to Alfen and opening 

of Alfen’s office in Belgium

Expansion of sales force 

to the UK and Germany

Expansion of Almere 

production facilities

Smart grid 

solutions

EV charging 

equipment

Energy storage 

systems

Grid automation

IPO: Alfen further 

strengthens its position in 

the heart of the energy 

transition

2018

2011

2016

2015

Alfen expands to the 

Nordics through the 

acquisition of Elkamo

Now

Alfen



Onze activiteiten
Alfen



Van centrale opwek 
met kolen en gas en 
éénrichtingsverkeer…Er gaat een hoop 

veranderen



… naar meer lokale opwek en 
opslag, meer gebruik en 
bidirectioneelEr gaat een hoop 

veranderen



Er komen steeds 
meer elektrische 
auto’sEr gaat een hoop 

veranderen



Het kan ineens heel 
hard gaan

Er gaat een hoop 
veranderen
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Drie trends in de energie transitie 
vormen de motor achter de groei 
van Alfen Er gaat een hoop 

veranderen

Increase in renewables Decentralisation of energy Growth of electric vehicles

European wind and solar PV capacity as % of 
total generation capacity1

Market share of EVs in Europe3Decentralisation ratio of electricity production 
in Europe1,2
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Meer vraag naar elektriciteit leidt 
tot meer investeringen in het grid

Kansen voor
Alfen

‘De vraag naar transportcapaciteit groeit echter 
harder dan netbeheerders het net kunnen verzwaren.’
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2018-2019, 30 196, Duurzame ontwikkeling en beleid, Nr. 669 BRIEF VAN DE MINISTER VAN 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT



Meer vraag naar 
toepassing die het net 
slimmer makenKansen voor

Alfen

Real-time beheer van en inzicht in kritieke infrastructuur, 
inclusief configuratiemanagement, objectmanagement, 
real-time metingen en integratie van externe oplossingen



Voorbereiden op 
verschillende scenarios

Kansen voor
Alfen



Stabiliteit en security zijn key

Kansen voor
Alfen



Lokaal optimaliseren en slim 
verbinden

Energie-eilandjes



Off-grid, bedrijven, 
windmolenparken, wijken, 
laadpleinenEnergie-eilandjes



Hoe maak je een energie-eiland 
op wijkniveau?

Energie-eilandjes



Er zijn spelregels

Uitdagingen

Het netwerk is het 
domein van de 
netbeheerder Een netbeheerder mag niet met energie

handelen (= geen batterij plaatsen?)

De periodieke
netwerkkosten voor
een aansluiting
liggen vast



Hoe krijgen we de business 
case rondgerekend?

Uitdagingen

Uitsluitend via het uitnutten van 
variatie in de stroomprijs – de 
voordelen van net-optimalistatie
zijn niet meegenomen



Kortom

• Verslimmen ‘achter de meter’ biedt
enorme groeikansen

• Er is een duidelijke business case

• De energietransitie vraagt ook om verslimmen
vóór de meter

• Business case lastig te maken: kosten en baten 
komen bij verschillende partijen terecht

Energietransitie vraagt om een 
beleidstransitie
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