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Business capabilities: best practice voor besturen 
organisatie inrichting in veranderende omgeving

2

Business Capabilities zijn:

 Stabiel in de tijd, ze beschrijven WAT een 
organisatie doet, niet HOE

 Niet afhankelijk van wie processen uitvoert en 
hoe deze worden uitgevoerd

 Minder politiek dan organisatie structuren

 Onafhankelijk van systeem implementaties

 Makkelijk herkenbaar voor iedereen binnen en 
buiten het bedrijf

Business capability – WAT een organisatie kan:
beschrijft de business functionaliteit/object

en ondersteunt het managen van de middelen die 
ervoor nodig zijn.

Een Business capability model
toont alle business capabilities in samenhang

die een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn

Business 
Functie/
Object

Mensen
Competenties

Procedures Applicaties Data+



NBility is het Business Capability model voor 
Netbeheerders
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Netbeheerder Business capabILITY
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NBility – Een gemeenschappelijke taal voor sneller veranderen
Doorontwikkeling van stedin Werelden/bedrijfsfunctiemodel
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Van wie
Voor wie

Met wie

NBility model ontwikkeld met collega netbeheerders Veel ontwikkelingen tegelijkertijd, noemer ontbreekt

Samen want veel (toekomstige) 
ontwikkelingen in sector verband

NBility model versie 2.0 gepubliceerd (Ned+Eng).



5

NBility model: Capabilities, Waarde stromen en Bedrijfsobjecten

• NBility Capabilities en Bedrijfsobjecten op 3 detailniveaus

• Waarde stromen en Capabilities per Waarde stroom 

Referentiemodel voor een netbeheerder
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Wens: gezamenlijk werken voor BV Nederland

Ontwikkelen en vaststellen standaarden voor informatie-uitwisseling van infrastructuur bedrijven naar klanten en 
ondersteunen samenwerkingsverbanden: 

• - Bestellen infrastructuur (mijnaansluitingen.NL); 
• - Locatie standaard (BAG/BGT/SOR? + tijdelijke adressen, aanrij adressen, hoogbouw, verzamelpanden, ….);
• - Communiceren onderbrekingen ((energie)onderbrekingen.nl)

Ontwikkelen en vaststellen standaarden voor informatie-uitwisseling van infra structuur uitwisselen naar aannemers/derde 
partijen en ondersteunen samenwerkingsverbanden:

• - Schema’s => NLCS + … ?
• - Assets bovengronds en ondergronds (plan, ontwerp, revisies/aanpassingen) => BIM + …?
• - Geografie / Locatie 

Vergunningen traject steeds vaker op kritische pad. Hoe kunnen we hier slimmer mee omgaan? Bijvoorbeeld bij 
bestemmingsplannen en planologische visies rekening houden met belangen van (kritische) infrastructuur bedrijven; 
versnellen vergunning trajecten., 

Kritische infrastructuur partijen maken gebruik van operationele technologie (omgevingen) en hebben veel gedeelde 
uitdagingen (b.v. veiligheid). Kunnen we gemeenschappelijke services ontwikkelen/best practices uitwisselen.
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NBility geeft inzicht en overzicht bij change & run

Elkaar sneller begrijpen en daardoor sneller veranderen.
Ontwerpkeuzes om de juiste ontkoppelingen (applicatiegrenzen) en juiste 

interfaces (API’s/integraties) te realiseren. 
Informatiebeveiliging – risico analyse sneller /consistenter opstellen.

Snelle impactanalyse of herbruikbare capabilities bestaan

Besturen van de architectuur om maximaal efficiënt proces en IT 
landschap te realiseren (proces en applicatieportfolio, ontdubbelen)

Organisatie vormgeven en verantwoordelijkheden expliciet maken.

Keuzes in veranderportfolio: focus en verdeling van veranderingen / 
investeringen over de business

Besturen en vergelijken van procesprestaties/KPI’s binnen en buiten Stedin: 
appels met appels vergelijken.

Sneller effectief
Nieuwe mensen inwerken in wat de Netbeheerder doet. 

Veranderingen plotten om te voorkomen dat je met 8 personen de badkamer staat 
te verbouwen of te implementeren

Impact van nieuwe/veranderende wetgeving analyseren.



https://www.edsn.nl/nbility-model/

• NBility Introductiepresentatie
• NBility model presentatie en excel
• Opname NBility webinar
• Frequently asked questions
• Engelstalige versie van NBility

• https://www.edsn.nl/nbility-model/
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Bijlagen



Het bedrijf richting geven

Het bedrijf ondersteunen

Ontwikkeling en 
instandhouding 

van 
energienetten 

besturen

Werkzaamheden
uitvoeren aan
energienetten

Energietransport
en -netten meten

Klanten 
bedienen

De 
energiemarkt

faciliteren

Energie 
transporteren

Business capabilities
Niveau 1



7. Het bedrijf richting geven

8. Het bedrijf ondersteunen

3. Ontwikkeling en 
instandhouding van 

energienetten 
besturen

5. Werkzaamheden
uitvoeren aan
energienetten

2 Energie 
transporteren

4. Energietransport 
en -netten meten

.4. Werkzaamheden 
faciliteren

.3. Werkzaamheden 
uitvoeren

.1. Werkzaamheden-
portfolio opstellen en 

onderhouden

.2. Regievoeren 
over 

werkzaamheden

.3. Transport- en 
bedieningsplannen 

maken

.1. Energietransport 
verzorgen

.2. Energietransport 
herstellen

.3. 
Energienetrichtlijnen 

en -patronen 
vaststellen

.1. Energienetten 
uitbreiden, vervangen, 

en vernieuwen

.2. Energienetten 
instandhouden

.2. Metingen van 
energietransport en    

-netten ter beschikking 
stellen

.1. Metingen van 
energietransport en    
-netten beschikbaar 

krijgen

1. Klanten bedienen

.2. Contracten 
verwerven en 

beheren

.1. Klanten bedienen 
en relaties 

onderhouden

.3. Factureren en 
innen

.4. Inkomstenverlies 
beperken

Business capabilities
Niveau 2

6. De energiemarkt 
faciliteren

.1. Marktpartijen 
bedienen en relaties 

onderhouden

.3. Marktprocessen 
uitvoeren/faciliteren

.2. Marktdata 
beheren

.4. Delen van 
marktdata faciliteren



Niveau 3Business capabilities
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Product

Aansluiting

Reconstructie energienet

Toekomstbestendig energienet

Betrouwbaar energienet

Transportcapaciteit

Afgeleverde energie

Toegewezen energie-uitwisseling

Netbeheerdata 

waardestroom

Contracteren, aan- en afsluiten van gebruikers

Reconstrueren van energienetten

Netgedreven aanpassen van energienetten

Instandhouden van energienetten (onderhoud+storingherstel)

Managen van beschikbare energienetcapaciteit (near real time)

Transporteren van energie (real time)

Toewijzen van energie-uitwisseling

Beschikbaar stellen van netbeheerdata

Markt

Klant

Overheid, Klant

Maatschappij

Maatschappij, Klant

Maatschappij

Klant

Marktpartij

Marktpartij, Maatschappij

Waarde stromen
Waarde stromen, Producten en Markten
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2

3

5

6

7

7

8

5

4

68

9

5

Business capabilities per waardestroom
Contracteren, aan-en afsluiten gebruikers

1

10



.1. Marktpartijen bedienen 
en relaties onderhouden

.2. Marktdata beheren

6 65 5

15

. .2. Contracten verwerven 
en beheren

.3. Factureren en innen

.4. Inkomstenverlies 
beperken

. 1. Klanten bedienen en 
relaties onderhouden

.4. Werkzaamheden 
faciliteren

.3. Werkzaamheden 
uitvoeren

.1. Werkzaamheden-
portfolio opstellen en 

onderhouden

.1. Energienetten uitbreiden, 
vervangen, en vernieuwen

.2. Regievoeren over 
werkzaamheden

.1. Energietransport 
verzorgen

1

2

3

7

4

8

65

.3. Transport- en 
bedieningsplannen maken

Business capabilities per waardestroom
Contracteren, aan-en afsluiten gebruikers

.4. Delen van marktdata 
faciliteren

8 710

.3. Energienet richtlijnen en 
patronen vaststellen

1 .3. Marktprocessen 
uitvoeren/faciliteren

9



.1. Marktpartijen bedienen 
en relaties onderhouden

.2. Marktdata beheren.3. Marktprocessen 
uitvoeren/faciliteren

.4. Delen van marktdata 
faciliteren

.3. Factureren en innen

Station
Uitvoering

Station
Storingen

Station
Voorbereiding en 

planning

.4. Werkzaamheden 
faciliteren

.3. Werkzaamheden 
uitvoeren

.2. Regievoeren over werkzaamheden
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.2. Contracten 
verwerven en beheren

.4. Inkomstenverlies 
beperken

.2. Metingen van 
energietransport en -netten 

ter beschikking stellen

.1. Metingen van 
energietransport en -netten 

beschikbaar krijgen

.1. Klanten bedienen en 
relaties onderhouden

.1. Werkzaamheden-
portfolio opstellen en 

onderhouden

.1. Energienetten uitbreiden, 
vervangen, en vernieuwen

.3. Energienet richtlijnen en 
patronen vaststellen

.2. Energienetten 
instandhouden

.2. Energienetten 
instandhouden

.2. Energietransport 
herstellen

.1. Energietransport  
besturen

.3. Transport- en 
bedieningsplannen maken

1

2

3

7

8

4

8

7

1

2

3 4

2 3 4

6

1

7

86

1

2 3

1

7

4

1

6

3

2

5

6 5

2

3

4

3

4

3

4

6
4

4

4

2

44

4

Waardestromen
Contracteren, aan- en afsluiten van gebruikers
Reconstrueren van energienetten
Netgedreven aanpassen van energienetten
Instandhouden van energienetten (onderhoud+storingherstel)
Managen van beschikbare energienetcapaciteit (near real time)
Transporteren van energie (real time)
Toewijzen van energie-uitwisseling
Beschikbaar stellen van netbeheerdata

7

5

9

7

6

6

5

5

4

64

4

1

4

5

1

Business capabilities per waardestroom
Totaal overzicht
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2
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4

5

5
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3

1

1
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Klant

Bedrijfsobjecten
Niveau 1

Energienet Energietransport

Meting

Werk

Energiemarkt

aan via

realisatie van transportdienst aangeboden oprealisatie van aansluitdienst aangeboden op

vrager op

van
van



Klant

Klant

Bedrijfsobjecten
Alle niveaus

Klant

Klantinteractie

Klantaanvraag

Potentiële aanvraag

Klantcontactmoment

Klantnotificatie

Klantzaak

Klantovereenkomst

Klantofferte

Klantovereenkomst

Klantverrekening

Klantfactuur

Energietransport Energienet Meting Werk Energiemarkt

Transportbesturing

Energietransport

Bedieningssituatie

Energienet

Netfunctie

Meting

Meting

Werkportfolio
Marktpartij

Marktpartij

Marktzaak

Energiemarkt

Marktovereenkomst

Aansluiting

Aansluiting

Aansluitobject

Grootverbruikmeetinrichting

Installatie

Congestiegebied

Marktproces

Marktverzoek

Energieprogramma of prognose

Energie-uitwisseling

Marktfactuur

Opregel- of afregelbehoefte

Opregel- of afregelaanbod

Gegevensverstrekking

Toestemming van aangeslotene

Netcomponentconfiguratie

Omgevingsanalyse

Zakelijk recht of tracévergunning

Netverandering

Netberekening

Capaciteitsknelpunt

Netaanpassingsopdracht

Investeringsplan

Netkwaliteit

Netcomponentconditie

Kwaliteitsknelpunt

Onderhouds- of inspectieplan

Onderhouds- of inspectieopdracht

Graafbericht

Netbeleid

Technische bedrijfsstandaard

Bedieningshandeling

Opregel- of afregelactie

Netcomponentprestatie

Transportafwijking

Storing

Transportplanning

Transportberekening

Bedieningsplan

Onderbreking

Netcomponent

Werkopdracht

Werkopdracht

Werkactiviteit

Voorlopig of definitief ontwerp

Werkplan

Inzet van mensen

Werkactiviteit

Werkmiddel

Uitvoeringsbestek

Uitvoeringscapaciteit

Materiaal

Materieel

Goederenbeweging

Uitvoeringsvergunning

Functioneel ontwerp



Meting Transportberekening

Klant

Klantaanvraag Potentiële aanvraag Klantnotificatie Klantcontactmoment
Klantzaak

MarktzaakCongestiegebied Marktverzoek Marktfactuur
Toestemming van 

aangeslotene
InstallatieAansluitobjectKlantofferte

Klantovereenkomst

Claimzaak Compensatiezaak Contractloze zaak Energiefraudezaak Klachtzaak Schadezaak

Aansluiting Marktpartij Marktovereenkomst

aanvaarding van

verzoek om

onderwerp van

indiener van

door aan met

betrokkene in

met met

voor

in indiener van betrokkene in basis voor

actief op wederpartij in

Netcomponent

Primaire netcomponent

Secundaire 
netcomponent

Tertiaire netcomponent

Telecomcomponent

Kleinverbruik-
meetinrichting

Energie-uitwisseling
Opregel- of 

afregelbehoefte

Energieprogramma
of prognose

Energiemarkt
Grootverbruik-
meetinrichting

Materiaal

basis voorvan

ingezet op

ingezet als

realisatie van

van of met op basis van

Opregel- of 
afregelaanbod

verzoek om

afspraak over of
aanvaarding van

Bedieningssituatie Opregel- of afregelactie Energietransport Netcomponentprestatie

van op op

afroep van

Netfunctie

Omgevingsanalyse

Netcomponent-
configuratie

Netcomponentconditie

van

van

Zakelijk recht of 
tracévergunning

Graafbericht

voor

in gebied van

Bedrijfsobjecten
Niveau 3

Uitvoeringsvergunning Goederenbeweging Inzet van mensen

Werkactiviteit

van

Materieel

van

Uitvoeringscapaciteit

uit

voorvoorvoor

Onderbreking

StoringBedieningshandeling

Bedieningsplan

Klantfactuur

basis voor

op

oorzaak van

oorzaak van of
niet beschikbaar door

begin of einde van

gepland in

Werkplan

gepland in

Werkopdracht autorisatie voor

voor uitvoering van voor uitvoering van

basis voor

Voorlopig of definitief 
ontwerp

Uitvoeringsbestek

Technische 
bedrijfsstandaard

conform

Netaanpassingsopdracht

Onderhouds- of 
inspectieplan

Onderhouds- of inspectieopdracht

gepland in voor

basis voor

NetberekeningKwaliteitsknelpunt CapaciteitsknelpuntInvesteringsplan

op basis van

oorzaak van oorzaak van

mitigatie van mitigatie vangepland in

basis voor

op

verhandeld op gepland in gemeten met

toegewezen aan

basis voor

opgenomen in

voor

Functioneel ontwerp

conform

in gebied van

Relaties zijn te lezen in natuurlijke taal door lidwoorden en een vervoeging van ‘(kan) zijn’ in te voegen. Bijvoorbeeld:
• Een klant kan de indiener zijn van een klantaanvraag
• Een klantaanvraag is een verzoek om een klantofferte
• Enzovoort


