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Amsterdam, 15 november 2019 

Veolia versterkt zijn aanbod van energiediensten met Flexcity, 

expert in het valoriseren van elektrische flexibiliteit 

Veolia’s oplossingen rond elektrische flexibiliteit maken het voor klanten uit de industrie, 

publieke en de tertiaire sector mogelijk om hun  elektrische flexibiliteit te valoriseren. Deze 

oplossingen zijn gebaseerd op de knowhow van Actility Energy, actief sinds 2011. Vandaag 

wijzigt het commercieel voorstel van Veolia van naam en wordt het herdoopt tot Flexcity. 

Flexcity optimaliseert niet alleen het gebruik van productie en verbruik van elektriciteit, maar ook van batterijen. 

Dankzij Veolia kunnen klanten genieten van vergoedingen die worden aangeboden door netbeheerders, hun 

elektriciteitsrekening doen dalen door in te spelen op van fluctuerende prijzen en de integratie van hernieuwbare 

energie ondersteunen. 

Voor netbeheerders is het noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen de productie en het verbruik van 

elektriciteit en dit omwille van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen waarvan de productie geen 

betrekking heeft op het verbruiksprofiel. Daarnaast heeft de snelle opkomst van elektrische voertuigen ook een 

invloed op de stabiliteit van het elektrisch net. 

 

"Deze oplossing geeft een beter inzicht in de behoeften en het begrip van de energietransitie, terwijl er ook wordt 

nagedacht over de toegevoegde waarde van deze oplossing. Het zal onze klanten en prospects beter en 

effectiever bijstaan in hun vraag naar een continu elektriciteitsvoorziening.” aldus Nicolas Germond, directeur van 

Flexcity.  

 

Flexcity heeft de technologie om de meest geavanceerde diensten voor energieoptimalisatie aan te bieden. 

Flexcity is in staat om een zeer groot aantal verspreide sites te beheren en heeft een sterke expertise in het 

modelleren van industriële processen ondersteund door permanente data-analyse en "machine learning". Flexcity 

heeft ook een specifieke knowhow ontwikkeld voor het beheer op afstand van een gedistribueerde batterijen, een 

veelbelovende toekomst voor het geoptimaliseerde beheer van de groeiende vloot aan elektrische voertuigen. 

Deze diensten worden al ingezet in verschillende Europese landen waar Flexcity ongeveer 1.000 MW aan 

flexibele activa beheert. 

  

Patrick Labat, lid van het uitvoerend comité van Veolia, wijst erop dat Veolia de oplossingen van Flexcity al heeft 

getest en gebruikt sinds 2014 voor haar eigen beheer van water activa. "Deze keuze was gebaseerd op de sterke 

technologische expertise en klantgerichtheid van Flexcity. We zijn dan ook verheugd deze service te kunnen 

aanbieden aan alle Veolia-klanten in de landen waar we reeds actief zijn." 
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De ontwikkeling van dit systeem maakt deel uit van Veolia's missie, nl. oplossingen ontwerpen en zich inzetten 

voor een optimaal beheer van water, afval en energie. 

 

 
Over Veolia  
 
De Veolia groep is wereldleider op vlak van geoptimaliseerd resource management. De groep is aanwezig op vijf continenten met meer 
dan 171.000 werknemers en ontwerpt en gebruikt oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer die bijdragen aan de duurzame 
ontwikkeling van steden en industrieën. Via haar drie complementaire bedrijfsactiviteiten water, afval en energie, helpt Veolia de toegang 
tot hulpmiddelen te verbeteren, de beschikbare middelen te behouden en ze te vernieuwen.   
In 2018, bevoorraadde Veolia 95 miljoen mensen met drinkwater en 63 miljoen mensen met afvalwaterdiensten, produceerde 56 miljoen 
megawattuur en recupereerde 49 miljoen ton afval. In 2018 genereerde Veolia Environnement (genoteerd in Parijs Euronext VIE) een 
geconsolideerde omzet van € 25,91 miljard euro. www.veolia.com 
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