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1. Waar staan we ?

• Groei, groei…  grenzen aan de groei ?

• “grenzeloos”

• Ego en eco

• Macht en polarisatie

• Nederland : 
. 80% voelt zich gezond
. rapportcijfer 8



2.1 EV → klimaat→ energie → systeem
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2.2  Versnellen of vertragen ?

complexiteit



3.1 “Habemus papam”(Vaticaan, 2005/2013) ,en  “zoek de auto” (New York, 5th. Avenue 1900/1913) 



3.2  De grote disruptors: kunnen we iets leren ?
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3.3  Contraire bewegingen: verbrandingsmotor en elektromotor
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3.4  The convincing CASE :  convergeren en versnellen

technologie omgeving consument wereld



4.1  De batterij : gewicht, capaciteit, dichtheid, prijs, levensduur….

Range battery Kosten per kwh

2015 150 $ 300

2020 400 $ 200

2025 > 500 $ 150

*1000 2015 2016 2017 2018

(semi) 

publiek

18 26 33 36

prive 55 72 80 93

Fast(N) 465 612 755 952
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4.2 De EV discussie : evangelisten en sceptici

technologie De autodistributieenergie

De menswegennetinfragrondstoffen



5.1  De automotive: Alles verandert en tegelijk

OEM

dealer

De klant

De auto

• “legacy”

• Systeemfunctie, too big to fail

• Engineering

• Balans

• Innovatiedilemma

• Strategische verlamming

• Tipping point 

• Angst voor machtsverschuiving

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/NXP-Logo.png&imgrefurl=https://www.somo.nl/nl/minister-ploumen-beantwoordt-kamervragen-over-chipmaker-nxp/nxp-logo/&docid=r7uiidaOn-9FUM&tbnid=AlAWArbQzvRtdM:&vet=10ahUKEwj6gs2Fl4HfAhWRmLQKHT0TAHEQMwg2KAAwAA..i&w=2000&h=796&bih=901&biw=1920&q=nxp logo&ved=0ahUKEwj6gs2Fl4HfAhWRmLQKHT0TAHEQMwg2KAAwAA&iact=mrc&uact=8


5.2  What’s the name of the game ?  
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5.3  De grillige consument

• Van bezit naar gebruik

• Van image naar functionaliteit

• Eco en TCO

• Prijs/TCO

• “me value”

• Subsidie

• “benefits”

• Range

• Levensduur

• Performance

• infra

• Comfort

• Gemak

• Zekerheid

• IoT

• “groen”

• Belonging

• Identificatie

• MaaS



De EV breekt door…… na 120 jaar.

• Voorbij de “of” vraag en “wanneer” vraag, Point of no return gepasseerd

• Open vragen : hoe snel precies, HOE, op tijd, impact ?

• Kantelpunt : 2022

• Voor de automotive wereld : Connected, Autonomous, Shared, Electric   → CASE

• EV raakt “embedded”, gelukkig maar

• Complexiteit vertraagt soms maar kan ook versnellen : synchroniseren en convergeren

• Veel werk aan de winkel rondom EV, mobiliteit, energietransitie

• Bottomline : 
. mensenwerk, geneigd tot het goede
. Soms slechte keuzes
. Balans tussen optimisme en pessimisme
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