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1 Samenvatting
Dit MMIP draagt bij aan de missie ‘een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050’,
met als tussendoel in 2030: 200.000 bestaande woningen per jaar spijtvrij1 van
het aardgas af en voorbereid op 2050. De ambitie is dat circa 1,5 miljoen
woningen en 15% van de utiliteitsgebouwen in 2030 aardgasvrij (en duurzaam)
worden verwarmd. MMIP 3 stimuleert technische, procesmatige en
maatschappelijke innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving
kunnen versnellen.
In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030
met 3,4 Mton moet zijn verlaagd ten opzichte van 1990. De uitdaging is om voor 2050
ruim 7 miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen te transformeren tot goed
geïsoleerde panden, die met duurzame warmte verwarmd worden en waarin schone
elektriciteit wordt gebruikt. Om deze missie te verwezenlijken zijn technische,
procesmatige en maatschappelijke innovaties nodig. Daarom is besloten om vanuit
Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) te werken en partijen
meerjarig met elkaar te verbinden in de innovatieketen. Het hoofddoel van dit MMIP is
om innovaties te ontwikkelen die woningen en utiliteitsgebouwen gereedmaken voor
een aardgasvrije warmtevoorziening, en die de opschaling van het aantal
energierenovaties versnellen. De uitvoering van dit programma levert waardevolle
inzichten op die kunnen leiden tot verbeteringen in producten, processen of diensten.
MMIP 3 richt zich op het realiseren van integrale oplossingen, waarin in ieder geval
invulling wordt gegeven aan de volgende drie aspecten: (1) ontwikkeling van integrale
renovatieconcepten, (2) industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces en (3)
gebouweigenaren en gebruikers centraal bij energierenovaties. Er worden betaalbare
en aantrekkelijke renovatieconcepten ontwikkeld voor belangrijke gebouwtypen
(arrangementen), met een focus op de veelvoorkomende typen waar grote
energetische verbeteringen mogelijk zijn. De industrialisatie en digitalisering van het
productie-, (ver)bouw- en installatieproces is nodig om de gewenste
uitvoeringscapaciteit te bereiken en verdere kostenreductie te realiseren. Ook moeten
de technische en procesmatige innovaties aansluiten bij de latente behoeften van
eigenaren en gebruikers. Uiteindelijk besluiten zij immers om over te gaan tot een
renovatie. Met deze arrangementen, opschaling en aandacht voor de gebruiker kan
een efficiencyverbetering worden bereikt, die in 2030 leidt tot lagere systeemkosten
(afhankelijk van het soort renovatiepakket). Zo is renoveren binnen korte tijd
goedkoper, makkelijker en aantrekkelijker.

1

Spijtvrij houdt in dat de technische maatregelen binnen de technische levensduur geen desinvesteringen met zich

meebrengen en geen nadelige bijeffecten hebben op andere prestaties van het gebouw (zoals binnenmilieu, comfort en
veiligheid).
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2 Inleiding
Nederland staat aan de vooravond van de energietransitie. Klimaatverandering en
uitputting van grondstoffen vragen om een duurzame transformatie van de gebouwde
omgeving, en die moet plaatsvinden in
een tempo dat nog niet eerder is
Energierenovaties zijn essentieel voor het
vertoond. In het Klimaatakkoord staat de
behalen van de klimaatdoelstellingen. De
ambitie om in een periode van vijf tot acht
opschaling van renovaties vraagt om
jaar te komen tot een enorme opschaling
technische, procesmatige en
van het aantal energierenovaties in de
maatschappelijke innovaties.
bestaande bouw: van 50.000 bestaande
woningen per jaar in 2021 tot 200.000
woningen per jaar in 2030. Zo moeten in 2030 circa 1,5 miljoen woningen en 15% van
de utiliteitsgebouwen aardgasvrij zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle 7,8
miljoen woningen en 570.000 utiliteitsgebouwen in Nederland aardgasvrij en duurzaam
(CO2-vrij) verwarmd worden in 2050. Om dit doel te bereiken, zijn technische,
procesmatige en sociaal-maatschappelijke innovaties nodig. Dit MMIP stimuleert de
ontwikkeling van deze innovaties en draagt zo bij aan een belangrijke missie uit het
Klimaatakkoord: ‘een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050’.
Het doel van MMIP 3 is om innovaties te bevorderen die gebouwen gereedmaken voor
een aardgasvrije warmtevoorziening en de opschaling van het aantal
energierenovaties mogelijk te maken. Het programma is gericht op het realiseren van
integrale oplossingen, waarbij drie deelthema’s centraal staan: (1) ontwikkeling van
integrale renovatieconcepten, (2) industrialisatie en digitalisering van het
renovatieproces en (3) gebouweigenaren en gebruikers centraal bij energierenovaties.
Er worden renovatieconcepten voor belangrijke gebouwtypen ontwikkeld met betere
prestaties en een lagere kostprijs dan de huidige concepten. Een industriële
productieaanpak – gecombineerd met digitalisering en robotisering – draagt bij aan de
opschaling van het aantal renovaties, aan betrouwbaardere producten en een verdere
kostprijsreductie. De focus verschuift van technologieontwikkeling naar
procesontwikkeling met oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak en acceptatie.
Daarom moeten marktpartijen (op natuurlijke momenten) proposities aanbieden die
aansluiten bij de behoeften van eigenaren en bewoners. Ook zijn
‘ontzorgingsarrangementen’ en financieringsmodellen een integraal onderdeel van de
oplossingen, zodat het uitvoeren van een renovatie geen moeite kost.
De uitvoering van dit programma vraagt om een intensieve samenwerking tussen
opdrachtgevers, aanbiedende partijen, financiële instellingen en kennisinstituten.
Partijen in de innovatieketen verbinden zich met elkaar in consortia om meerjarige
innovaties te verwezenlijken. Hierbij is keteninnovatie cruciaal: als partijen hun
activiteiten integreren over schakels van de aanbodketen, kunnen meer integrale en
goedkopere oplossingen ontstaan, die bovendien gepaard gaan met minder overlast
voor gebouweigenaren en -gebruikers. Naast innovaties in renovatieconcepten en
productieprocessen is er dus een cultuurverandering nodig aan de aanbodzijde. Ook
moet het aanbod meer dan voorheen worden afgestemd op de latente behoeften van
gebouweigenaren en -gebruikers door oog te hebben voor de bredere context waarin
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zij hun keuzes maken. Kortom, MMIP 3 is niet alleen gericht op innovaties aan de
aanbodzijde, maar ook aan de vraagzijde. Daarmee draagt het programma bij aan een
integrale opgave: de opschaling van het aantal (spijtvrije) energierenovaties van
bestaande gebouwen.

www.tki-urbanenergy.nl
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3 Samenhang van de deelthema’s binnen
het MMIP
Samenhang van het programma
De Nederlandse voorraad van woningen en gebouwen laat zich onderverdelen in een
aantal typen met ruwweg dezelfde karakteristieken. De focus ligt op zestien
kenmerkende woning- en gebouwtypen,
zoals aangegeven in het Klimaatakkoord.
Inspelen op behoeften van bewoners en
Voor ieder type kan een verzameling
gebouweigenaren vormt de kern waar de
renovatieoplossingen gedefinieerd
ontwikkeling van innovatieve
worden die – integraal of gefaseerd
renovatieproducten omheen zal groeien.
uitgevoerd – leiden tot een aardgasvrij
pand. De verzameling van
deelaanpassingen noemen we een renovatieconcept. In het Klimaatakkoord is een
standaard voor het prestatieniveau van de schil van woning- en gebouwtypen
gedefinieerd (in kWh/m2/jaar). MMIP 3 is een integraal programma dat is gericht op de
ontwikkeling en industriële opschaling van arrangementen die voldoen aan die
geformuleerde standaard. Arrangementen zijn gestandaardiseerde of industrieel
vervaardigbare pakketten voor energiebesparing en duurzame energie- en
warmteoplossingen. Om ervoor te zorgen dat het ontwikkelde aanbod daadwerkelijk
wordt afgenomen draait het derde deelthema om de belangen van gebouweigenaren
en -gebruikers. De deelthema’s worden hieronder beschreven en uitgebreider
toegelicht in Hoofdstuk 8.

Deelthema 1: Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
Het eerste deelthema is gericht op de ontwikkeling van energetische
renovatieconcepten voor de belangrijkste gebouwtypen. Een renovatieconcept is een
op elkaar afgestemde verzameling van (deel)aanpassingen die leidt tot de aardgasvrije
verwarming (of koeling) van een gebouw. Naast individuele oplossingen (zoals all-
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electric) kunnen dit ook oplossingen zijn die de koppeling met centrale bronnen
(bijvoorbeeld een warmtenet) mogelijk maken. De concepten worden grotendeels
prefab en circulair (met een zo laag mogelijke milieu-impact) gerealiseerd. Functies en
modules worden geïntegreerd in de bouwdelen om een industrieel productieproces te
ondersteunen. Het is essentieel dat de renovatieconcepten aansluiten bij de latente
behoeften van gebouweigenaren en -gebruikers, want zij moeten uiteindelijk overgaan
tot verduurzaming. Naast de ontwikkeling van (verbeterde) renovatieconcepten zijn
tools nodig waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke renovatieoplossingen verstandig
zijn in specifieke situaties. En tot slot kan de monitoring van praktijkprestaties ervoor
zorgen dat concepten beter worden ingezet en verder worden aangescherpt.

Deelthema 2: Industrialisatie en digitalisering van het
renovatieproces
Het tweede deelthema is gericht op de industriële productie van renovatieconcepten
voor de meest voorkomende gebouwtypen, en heeft als doel de opschaling naar de
gewenste productiedoelen te realiseren. Daarvoor is het van belang een fabrieksmatig
productieproces op te zetten voor complete renovatiedelen, bijvoorbeeld gevel- en
dakdelen met geïntegreerde installaties, die samen een geprefabriceerd pakket
vormen. Bij een industrieel productieproces is aandacht nodig voor standaardisatie
(voor de vereenvoudiging van het proces) en configureerbaarheid (om in te spelen op
behoeften van gebruikers). Verder is de modulariteit van componenten en bouwdelen
essentieel, want het maakt kosteneffectieve vervanging of reparatie gemakkelijker. Het
realiseren van de beoogde productieaantallen wordt gefaciliteerd door vergaande
digitalisering. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen stakeholders, de aansturing
van de (gerobotiseerde) fabricagelijn en de uitvoering op de bouwplaats. Bovendien
leiden standaardisatie en digitalisering tot een versnelde uitvoering, betrouwbaarder
producten en lagere faalkosten.

Deelthema 3: Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij
energierenovaties
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een technische, financiële en
bestuurlijke opgave, maar bovenal een sociale opgave. Uiteindelijk moeten
gebouweigenaren en -gebruikers besluiten over te gaan tot een renovatie. Ze zullen
dat waarschijnlijk alleen doen als ze enthousiast zijn over de waarde die een renovatie
hun biedt en als de aanschaf en uitvoering gemakkelijk zijn. Een groot deel van de
mensen ziet een renovatie vooral als kans om hun gebouw of woning comfortabeler,
gezonder, veiliger of leefbaarder te maken. Aanbiedende partijen kunnen deze
‘koppelkansen’ benutten door een propositie te ontwikkelen die aansluit op de (latente)
behoeften van eigenaren en bewoners. Idealiter bieden marktpartijen hun
maatwerkpropositie op natuurlijke momenten aan, als mensen toch al van plan zijn te
verbouwen. Daarnaast is het van belang gebouweigenaren en -gebruikers te ontzorgen
bij de renovatie. Daarom gaat deelthema 3 ook over innovatieve aanpakken, tools en
instrumenten die de uitvoering of financiering van een renovatie vergemakkelijken
(zoals ontzorgingsconcepten en financieringsarrangementen).
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Subdoelen in de deelthema’s
Om de innovaties in producten,
processen en diensten te realiseren, kan
het hoofddoel worden uitgesplitst in drie
subdoelen, die tijdens de uitvoering van
het programma centraal staan:
•

•

•

Industrialisering en efficiencyverbetering
leiden tot lagere systeemkosten. Zo wordt
renoveren binnen korte tijd goedkoper,
makkelijker en aantrekkelijker.

Kostenreductie met behoud of verbetering van kwaliteit
Het doel is om energierenovaties tegen acceptabele kosten uit te voeren. De
initiële investeringskosten moeten opwegen tegen de cumulatieve verlaging van
energiekosten, zodat de investering grotendeels betaald kan worden uit de
energierekening. Het doel is om de renovatiekosten in 2030 met 20-40% te
hebben gereduceerd.
Schaalbaarheid
Voor industriepartijen is het belangrijk dat oplossingen de potentie van
schaalbaarheid hebben, zodat de kosten en de bouw- of installatietijd worden
gereduceerd. Ook optimale uitvoering op de bouwplaats is van belang, omdat een
soepele uitvoering zorgt dat het aantal renovaties sneller kan worden
opgeschaald.
Aantrekkelijkheid
Deze doelstelling richt zich op de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het
eindproduct. Hieronder vallen de kwaliteitsgaranties en energieprestatiegaranties,
maar ook de aantrekkelijkheid voor de gebruikers (zoals esthetiek,
gebruikersgemak, comfort en leefklimaat) en omwonenden (geluid). Ook is een
optimale uitvoering van renovaties belangrijk voor eigenaren en gebruikers, zodat
ze weinig hinder ondervinden van een renovatie.

Het slagen van deze doelstellingen is afhankelijk van de activiteiten bij andere MMIP’s
voor de gebouwde omgeving. Zo ligt de ontwikkeling van warmte-koudeoplossingen
(bijvoorbeeld een verbeterde warmtepomp) binnen MMIP 4 en de ontwikkeling van
Building Integrated PV-panelen en geveldelen (BIPV) binnen MMIP 2. De innovaties
komen samen in MMIP 3. Ook is cross-sectorale samenwerking van belang, vanwege
de raakvlakken met andere technologieën en thema’s. Samenwerkingen met de
Topsector Chemie en de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) liggen
voor de hand.
Bij de uitvoering van het programma wordt gestuurd op de volgende key performance
indicators (KPI’s) en streefwaarden:
Subdoel

KPI

Streefwaarde (voor 2030)

Kwaliteit/prijs

Prestatie
(kWh/m2/jaar)

Beperking warmtevraag (aansluitend bij
de ‘standaard’ en/of ‘streefwaarden’ per
gebouwtype (Klimaatakkoord) zodat
gebouwen op een effectieve manier
aardgasvrij kunnen worden)

www.tki-urbanenergy.nl
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Circulariteit

Kostprijsreductie (t.o.v.
huidige kosten)
Schaalbaarheid

Aantrekkelijkheid

Significantie primair beoordeeld via MPGbepalingsmethode en aanvullend op
losmaakbaarheid en het bouwproces
(kwalitatief)

X

X

X

X

20-40%

ProductieSignificant (200.000 woningen en 15%
capaciteit
utiliteitsbouw)
(aantal
renovaties/jaar)

X

Beoogd
marktvolume
(% aantal
gebouwen in
Nederland)

Significant
X

Optimale
uitvoering

Snelheid van installatie op de bouwplaats
(maximaal 5 dagen overlast in de woning)
en ontzorging

Aansluiten op
behoeften

Persoonlijk aanbod (koppelkansen)

X

X

X

X

Deze KPI’s sluiten aan bij de studie door Ecofys (Navigant) uit 20182.

2

https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban%20energy/publicaties/Analyse%20projectportfolio%20-

%20TKI%20Urban%20Energy%20-%20Rapport%20-%202019%20-%20online.pdf
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4 Stand van zaken
Nationale en internationale stand van zaken
Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
In Nederland is de afgelopen jaren sterk ingezet op de ontwikkeling van nul-op-demeterrenovaties voor specifieke woningtypen uit de huursector. Grote stappen zijn
gemaakt wat betreft de innovatie van het renovatieconcept, de toepassing van
geprefabriceerde componenten en de
verkorting van de renovatieduur.
Nederland heeft een excellente
Nederland wordt gezien als koploper op
kennispositie om de komende jaren de
dit gebied en exporteert3 kennis en
versnelling van renovaties in de
ervaring over nul-op-de-meter (NOM)
gebouwde omgeving aan te jagen.
naar omringende landen. De beoogde
opschaling van het aantal NOMrenovaties is echter niet van de grond gekomen vanwege de hoge kosten (ca. 70.000100.000 euro voor een gemiddelde rijwoning), en omdat er in de praktijk ook veel
behoefte is aan getrapte renovatie (op tussenliggende labelniveaus). De verbetering
van de bestaande woningvoorraad is vooral gerealiseerd door renovatie-ingrepen met
een beperkte omvang. Op dit moment staan er in Nederland ongeveer 10.000 nul-opde-meterwoningen.4
De ontwikkelde renovatieconcepten zijn tot nu toe vooral interessant voor
woningcorporaties, in combinatie met gepland onderhoud. Voor particuliere
woningeigenaren is de prijs van concepten vaak nog te hoog.5 Hoewel corporaties
meer hebben ingezet op woningrenovaties, werd slechts 3,5% van de
corporatiewoningen significant verduurzaamd in de afgelopen jaren.6 Dit heeft nog
weinig effect gehad in termen van energie-efficiëntie: een gemiddelde
corporatiewoning heeft nog altijd label D.7 Bij de andere gebouwen is het beeld
nagenoeg hetzelfde: over de totale voorraad utiliteitsgebouwen heeft gemiddeld 52%
een energielabel D of lager.8 De renovatiegraad moet de komende jaren bij zowel
woningen als gebouwen sterk omhoog om de klimaatdoelstellingen te behalen. Het is
van belang verder in te zetten op kostenreductie – zeker voor de hogere labelstappen.
Nu is er namelijk sprake van afnemende meeropbrengsten: de laatste stappen in het
verduurzamingsproces zijn relatief duur9 en leveren in de praktijk beperkte
energiebesparingen op.10

3

Zie http://www.energiesprong.org/

4

Stroomversnelling. (2018). Marktmonitor nul-op-de-meter.

5

Stroomversnelling. (2018). Gebouwde omgeving van het gas af: versnelling marktinitiatieven.

6

F. Filippidou. (2018). Energy Performance Progress of the Dutch Non-Profit Housing Stock.

7

Idem.

8

Klimaatberaad. (2018). Werkdocument Verduurzaming Utiliteitsbouw.

9

Economisch Instituut voor de Bouw. (2018). Klimaatbeleid in de gebouwde omgeving: van analyse naar resultaten.

10

TU Delft. (2014). Relatie tussen huishoudenskenmerken en -gedrag, energielabel en werkelijk energiegebruik in

Amsterdamse corporatiewoningen.
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Het ligt voor de hand om te beginnen met de laagbouwvoorraad die gebouwd is tussen
1950 en 1990, want deze groep woningen is verantwoordelijk voor een groot deel
(circa 40%) van de energievraag van de Nederlandse woningvoorraad. Dit biedt een
groot potentieel voor verduurzaming: bij deze typen woningen zijn grote energetische
besparingen mogelijk, die bovendien via een industrieel renovatieproces gerealiseerd
kunnen worden. Ook bij bedrijfshallen is een industriële aanpak zinvol. Ondanks de
focus op industrialisatie is het ook belangrijk om concepten voor de vooroorlogse
woningbouw te blijven ontwikkelen. Hoewel deze groep woningen lastig (industrieel) te
renoveren is, is de energetische impact bij dit type woningen groot. Verder verdient het
grootschalig aardbevingsbestendig versterken van woningen aandacht, gezien de
situatie in Groningen. In alle situaties is het van belang in te zetten op de mutatiemarkt:
ongeveer 5% van de koopwoningen en 7% van de huurwoningen wisselt jaarlijks van
eigenaar en juist op die momenten staan mensen open voor verduurzaming.11
Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces
De afgelopen jaren zijn de eerste stappen gezet om off-site bouwelementen voor
renovaties te fabriceren. De integrale industrialisatie van renovaties staat echter nog in
de kinderschoenen en is ook in het buitenland nog niet gangbaar. Men is vooral gericht
op de vervaardiging van industriële gevelmodules, terwijl de fabrieksmatige productie
van complete daken en compacte installatiemodules achterblijft.12 Ook robotisering en
3D-geprinte prefab-elementen of modulaire renovatiepakketten komen nog weinig
voor. De meest geautomatiseerde fabrieken in Nederland kunnen componenten
produceren voor ca. 1.000 renovaties per jaar. Het outputvolume zal significant moeten
groeien om de gewenste prijsdalingen en opschaling te realiseren. In Europees
verband wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een ontwerp-blauwdruk voor gehele
fabrieken die renovatiedelen produceren.13 Met deze blauwdruk kan de bouw van
nieuwe fabrieken gestart worden die ieder een output van ca 15.000 woningrenovaties
per jaar leveren. In alle meer ontwikkelde buitenlanden hebben ze dezelfde problemen.
Het is van belang om de traditionele keten ook daar te veranderen. De overheid kan
hierin helpen door enerzijds het ondersteunen van Nederlandse ontwikkelingen zodat
die als show-case dienen in het buitenland, en anderzijds door het ondersteunen van
bedrijven die in buitenland voeten aan de grond willen krijgen.
Grotere bouwers in Nederland werken beperkt seriematig, met tranches van 50-200
eenheden, terwijl kleinere aannemers vaak in eenmalige projecten opereren.
Bovendien is de bouwkolom erg versnipperd: er zijn veel kleine bedrijven, die slechts
een onderdeel van de renovatie op zich nemen. Als gevolg hiervan gaat veel informatie
verloren, is het lastig processen te standaardiseren en wordt bij veel deelactiviteiten
een risico-opslag toegevoegd, wat leidt tot hogere bouwkosten. Het is daarom
belangrijk dat partijen hun activiteiten integreren over schakels van de aanbodketen
(keteninnovatie) zodat meer integrale en goedkopere oplossingen ontstaan. Deze
ontwikkeling zal een grote impact hebben op de traditionele bouwsector, waar

11

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2019). Cijfers over wonen en bouwen 2019.

12

Stroomversnelling. (2018). Gebouwde omgeving van het gas af: versnelling marktinitiatieven.

13

Interreg VB North Sea Region Programme. (2018). Industrialisation of House Renovations Towards Energy Neutral (INDU-
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ketenintegratie nog geen gemeengoed is. Om tot de gewenste schaal te komen zullen
partijen moeten opereren vanuit een heel nieuw verdienmodel, waarbij ze volledig
transparant samenwerken of zelf de keten beheren. Hierbij gaat het niet langer om het
behalen van winst uit inkoopprocessen, maar om het beheersen van het hele
renovatieproces.
Digitalisering is van groot belang voor het realiseren van een geïndustrialiseerd proces
en het ontsluiten van vraag en aanbod: het speelt een rol bij de automatisering van het
ontwerptraject, de aansluiting op de productiestraten, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitsborging. Ook kan het de ketensamenwerking faciliteren en zo bijdragen aan
vernieuwing in de bouwsector. Daarnaast kunnen gebruikers door digitalisering beter
worden betrokken bij een renovatie (bijvoorbeeld via een virtuele voorstelling van
zaken). Europese bedrijven hebben de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt op het
gebied van digitalisering: sinds 2000 is het budget voor digitale hulpmiddelen per
medewerker verdubbeld in de bouwsector. Hierdoor wordt ontwerpen efficiënter en
kunnen bouwfouten al in de ontwerpfase worden geïdentificeerd. Toch hebben de
meeste partijen nog weinig expertise met digitalisering, waardoor ze vaak niet het
volledige potentieel van de technologieën benutten.
Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties
De uitfasering van aardgas in onze Nederlandse gebouwen is een opgave die breder
gaat dan gebouwen. Het treft ons allemaal: huiseigenaren, huurders, ondernemers,
senioren, alleenwonenden, gezinnen met jonge kinderen, Verenigingen van Eigenaren
(VvE’s), et cetera. Het is een pluriforme opgave die speelt in onze buurten, wijken en
bedrijventerreinen. Participatie – variërend van eenmalig meedenken tot een volledig
bewonersinitiatief – kan ervoor zorgen dat de behoeften van eigenaren en bewoners
duidelijk worden. De laatste jaren begint dat besef te landen. Zo spraken de
Innovatieve Aanpakken van de VNG over klantreizen en was participatie een
belangrijke voorwaarde voor honorering binnen de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
Ondanks de toegenomen aandacht voor het gedrag en de behoeften van
eindgebruikers, bevindt de sociaal-maatschappelijke innovatie zich nog in een
beginstadium. Er is vooral ingezet op (gedrags)onderzoek met een laag technology
readiness level (TRL 1-3) en minder op de ontwikkeling van concrete producten,
processen en diensten (TRL 4-7) of innovatieve verkoopkanalen (TRL 8-9).
De focus van de meeste onderzoeksprojecten ligt op de psychologische en sociale
factoren die de bereidheid tot woningrenovaties beïnvloeden. Slechts 15 tot 20% van
de mensen heeft affiniteit met thema’s als energiebesparing of -opwekking.14 Het is dus
zaak om energetische maatregelen te koppelen aan andere woonthema’s, zoals
comfort, zorg, veiligheid en gezondheid. Vooral bij particuliere eigenaren is het een
uitdaging om verduurzamingsmaatregelen door te voeren. Weinig van hen nemen
namelijk zelf het initiatief om te investeren in woningrenovaties. En als men eenmaal
geïnteresseerd is in verduurzamingsmaatregelen, duurt het gemiddeld nog ongeveer
anderhalf jaar voordat men daadwerkelijk overgaat tot de renovatie.15 Doordat de

14

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2016). Huiswerk: zeven jaar ervaring in verduurzaming en marktkansen bij

particuliere woningen.
15

Idem.
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woningeigenaar nagenoeg geen actieve interesse in energetische maatregelen heeft,
is er weinig vraag. De markt zal dus een actieve rol moeten spelen bij het aanbieden
van de ontwikkelde producten (via een solide propositie en innovatieve
verkoopkanalen).
Als een eigenaar of bewoner eenmaal wil investeren, is het vaak onduidelijk welke
maatregelen en aanbieders geschikt zijn. Het is van groot belang dat mensen ontzorgd
worden zodat ze niet afhaken omdat renovatie te veel ‘gedoe’ is. Bij corporaties is al
enige ervaring opgedaan met ontzorging via klantreizen. Zo werd een
communicatieaanpak ontworpen, evenals een keuzetool voor vraaggestuurde
buurttransformatie (waarop corporaties hun communicatie en propositie kunnen
aanpassen). Deze aanpakken moeten verder worden ontwikkeld en zullen ook
rekening moeten houden met kwetsbare bevolkingsgroepen, die oververtegenwoordigd
zijn in de huursector. Voor particuliere eigenaren, VvE’s en gebruikers van gebouwen
is er op het gebied van ontzorging nog werk aan de winkel. Energieloketten en
renovatiewinkels zijn bezig met het ontwerpen en evalueren van klantreizen, maar
deze kunnen nog veel effectiever. Verder is het cruciaal om maatwerkadvies op te
schalen, door het automatiseren van bepaalde stappen in de communicatie. Nu is de
conversie nog veel te laag, waardoor er geen goed verdienmodel voor
ontzorgingsproducten bestaat.

Nederlandse kennispositie en industriële positie
Nederland heeft een sterke kennispositie, zowel op sociaal-maatschappelijk als
technologisch vlak (bouw, industrialisatie, digitalisatie en technologie). Er zijn talloze
partijen actief bij renovaties: adviseurs die gebouweigenaren (onafhankelijk) ontzorgen
en begeleiden, architecten en ontwerpers, project- en conceptontwikkelaars,
aanbieders die bouwelementen plaatsen en apparatuur installeren (installatiebranche,
bouwsector), en de toeleveringsindustrie die bouwdelen produceert (zoals daken,
gevels, glas, isolatiemateriaal). Ook zijn er steeds meer bedrijven die de nieuw te
integreren energiefuncties produceren (bijvoorbeeld zonne-energie, duurzame warmte
en koude), en wordt de chemische sector steeds belangrijker voor nieuwe materialen
en coatings. Het aantal bedrijven is groot, maar de organisatiegraad is beperkt.
Daarom wordt gezocht naar de koploperbedrijven die een voortrekkersrol kunnen
spelen bij het realiseren van innovaties. Aanbieders kunnen welbewust worden
gekoppeld aan kennisinstellingen, zodat bundeling van kennis en middelen mogelijk
wordt.

Verwachte ontwikkelingen
De verwachting is dat het verduurzamingstempo tot 2021 bepaald wordt door de
activiteiten van de Startmotor en de Renovatieversneller; programma’s gericht op de
renovatie van grote aantallen corporatiewoningen.16 Via woningclassificatie en
vraagbundeling zorgen woningcorporaties voor voldoende vraag, die vervolgens via
een tendersystematiek in de markt wordt gezet. De ambitie is om particuliere eigenaren
(gespikkeld bezit) te laten meeliften om zo ervaring op te doen en meer te weten te
16

Planbureau voor de Leefomgeving. (2019). Achtergronddocument Effecten Ontwerp Klimaatakkoord: Gebouwde Omgeving.
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komen over het effect van een grootschalige aanpak op de bereidheid van particulieren
om mee te investeren. De schaalgrootte bij corporatiewoningen leidt tot een prijsdaling
en stimuleert daarmee tevens de investeringen door andere gebouweigenaren en gebruikers. Woningcorporaties geven jaarlijks een derde van hun investeringen (2,4
miljard euro) uit aan planmatig onderhoud.17 Door dit systematisch te combineren met
energierenovaties, is een integrale kostenbesparing te verwachten. Vanaf 2022 worden
de warmteplannen van de gemeentes duidelijk. Als er in de tussentijd
ontzorgingsconcepten zijn ontwikkeld voor particulieren, wordt het ook voor hen
gemakkelijker om renovaties uit te voeren.
Door bovenstaande activiteiten ontstaan er schaalvoordelen en een grote markt voor
renovatieconcepten. Een significant deel van de renovaties kan door industriële
productie tot stand komen. Toekomstige fabrieken zullen een outputcapaciteit moeten
hebben van 15.000-25.000 woningrenovatiepakketten per jaar. Dit biedt ruimte voor
drie tot vijf fabrieken in Nederland, en iedere fabriek zal een investering van 100 tot
150 miljoen euro vergen. Met behulp van dit MMIP wordt de komende jaren
geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Zo kunnen consortia stappen zetten in de
ontwikkeling en opschaling van industrieel vervaardigde renovatiepakketten, inclusief
het ontwerp en de opbouw van de eerste productielijnen. Na verloop van tijd zullen
hieruit verder uitgewerkte bedrijfsplannen volgen om verdere opschaling te realiseren.
Hierdoor ontstaan schaalvoordelen, waardoor de kostprijs van concepten verder wordt
gereduceerd.

17

Rutten, M. (2018). De kracht van een goede opdracht: wat vraagt opdrachtgeverschap van woningcorporaties en hoe werk je

samen met de markt aan een mooie toekomst voor je huurders?
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5 Randvoorwaarden en beleid
Overheidsbeleid en samenwerking kunnen richting geven aan innovaties en de
randvoorwaarden scheppen voor de grootschalige uitrol van nieuwe producten en
diensten. Op een aantal manieren kan worden voorzien aan de publieke
randvoorwaarden die nodig zijn voor innovatie:
Wet- en regelgeving
•
Innovatieve aanbieders geven aan
Publieke randvoorwaarden zijn essentieel
dat het Bouwbesluit op dit moment
om excellente technische en sociale
onvoldoende faciliterend werkt om
innovaties snel en op grote schaal toe te
nieuwe technieken en concepten snel
kunnen passen en daarmee lage
te kunnen toepassen. Dit komt met
kosten te combineren met hoge
name doordat het Bouwbesluit werkt
maatschappelijke waarde.
met normen die vooraf aangetoond
moeten worden en daarvoor gebruik
maakt van rekennormen en -methodieken. Flexibiliteit is voorzien door de optie om
een gelijkwaardigheidsverklaring af te geven. Maar invulling geven aan deze optie
leidt tot extra kosten en biedt te weinig ruimte om na toepassing nog aanpassingen
te doen. Een oplossing kan zijn om voorschriften te beperken tot prestaties
waaraan in de praktijk moet worden voldaan.
•
Verder moet de uitwerking van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)
de kwaliteit en betrouwbaarheid van renovatieconcepten verhogen door de
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten bij bouwers en aannemers te
leggen in plaats van bij de klant. Dit kan leiden tot nieuwe businessmodellen,
waarbij de klant betaalt voor de prestatie van het product (een bepaalde
isolatiewaarde in een bepaalde periode), en niet alleen voor het product zelf
(bijvoorbeeld steenwol).
•
Het is belangrijk om de implementatie van verduurzamingsmaatregelen te
stimuleren door middel van financieringsarrangementen die gebouweigenaren en
gebruikers ontzorgen. Gebouwgebonden financiering is bijvoorbeeld een
instrument dat kan worden ingezet. De Rijksoverheid stelt hiertoe een bepaling op
voor het Burgerlijk Wetboek zodat overdraagbaarheid van de aflossing mogelijk
wordt.
Coördinatie en samenwerking
•
Het is essentieel om het aantal energierenovaties van corporatiewoningen en
particuliere woningen op te schalen door innovatieve inkoopsamenwerking en
aanbestedingsvormen. Die vraagbundeling moet leiden tot de noodzakelijke
volumegroei, en vooral tot een continue bouwstroom, waardoor investeren in
product- en procesefficiëntie lonend wordt voor aanbiedende partijen en er een
reductie van systeemkosten kan ontstaan. De Startmotor en de
Renovatieversneller zijn hiertoe veelbelovende initiatieven. Daarnaast biedt de
wijkaanpak de kans om een continue en voorspelbare bouwstroom te creëren
waarbij ook innovatieve inkoopsamenwerking en aanbesteding ingezet kunnen
worden.
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•

Digitalisering moet binnen de bouwketen breed tot stand komen om te kunnen
industrialiseren. Voor het slagen van de digitalisering van het bouwproces is
standaardisering van informatie namelijk essentieel. Zo kan informatie door de
gehele bouwketen heen gedeeld en benut worden voor innovatie. De
digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) is het begin van een
sectorbreed digitaliserings- en informatiseringsprogramma. De Rijksoverheid
ondersteunt de samenwerking en geeft sturing vanuit haar rol als opdrachtgever.
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6 Samenhang met andere MMIP’s
In MMIP 3 worden duurzame renovatiepakketten voor verschillende gebouwtypen
ontwikkeld, opgeschaald en ingepast. Een groot deel van de componenten is afkomstig
uit de andere MMIP’s, zoals zonnestroomsystemen (MMIP 2), warmtepompen en
warmteopslagsystemen (MMIP 4), warmte-afgiftesystemen voor warmtenetten (MMIP
4) en gebouwbeheersystemen (MMIP 5). Hoewel partijen de ruimte krijgen om
innovaties te ontwikkelen die betrekking hebben op meerdere MMIP’s, wordt een groot
deel van de componenten in MMIP 3 geïntegreerd en toegepast. Er bestaan dus
duidelijke raakvlakken met de andere MMIP’s:

•

•

In MMIP 2 (Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde
omgeving) worden innovaties ontwikkeld voor de hernieuwbare opwekking van
elektriciteit. Eén van de oplossingen is een zonnestroomsysteem geïntegreerd in
het dak of gevel van een gebouw (BIPV). BIPV-componenten worden in MMIP 2
ontwikkeld en in MMIP 3 toegepast in een energie(renovatie)concept. Een andere
focus in MMIP 2 is de ontwikkeling van wind- en zonnestroomsystemen in het
buitengebied. Een gedeelte van de elektriciteit die in het buitengebied en in de
gebouwde omgeving wordt opgewekt zal worden ingevoed in het
elektriciteitssysteem. Daarbij gebruikt MMIP 2 oplossingen vanuit MMIP 5 – zoals
opslag, conversie en demand-side management – die de waarde van de
opgewekte elektriciteit vergroten en zorgen voor een goede inpassing in het lokale
energiesysteem.
In MMIP 4 (Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (inclusief
glastuinbouw)) worden innovatieve componenten, collectieve systemen en socioeconomische innovaties ontwikkeld voor duurzame warmte en koude. Ook
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•

•

•

warmteopslag (kleinschalig en grootschalig) is onderdeel van MMIP 4.
Verschillende systemen voor warmte-opwek en -opslag kunnen slim ingericht en
aangestuurd worden met oog op het lokale energiesysteem. MMIP 5 ontwikkelt
conversiemogelijkheden om elektriciteits(overschotten) te gebruiken voor
grootschalige warmteopwekking (power2heat). Deze concepten worden in MMIP 4
toegepast.
MMIP 5 (Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving) richt
zich op het ontwikkelen van oplossingen voor en het faciliteren van een
betrouwbaar, efficiënt, betaalbaar, slim, integraal en maatschappelijk gedragen
systeem van opwek, opslag, conversie, transport en gebruik van elektriciteit in de
gebouwde omgeving. MMIP 2, 3 en 4 ontwikkelen oplossingen die zorgen voor
een elektrificatie van het lokale energiesysteem. MMIP 5 komt met slimme
oplossingen om deze transitie te faciliteren en om de potentieel beschikbare
flexibiliteit vanuit deze ontwikkelingen te ontsluiten en tot waarde te maken.
MMIP 6 (Sluiting van industriële ketens) richt zich op duurzame vernieuwing van
integrale waardeketens met nieuwe productieprocessen, op hergebruik van
materialen, grondstoffen, onderdelen en producten, en op het creëren van nieuwe
materialen en producten die circulariteit faciliteren. Het programma heeft een
verbinding met MMIP 3, aangezien de bouw een groot deel van de primaire
grondstoffen (zand, hout, cement, staal et cetera) gebruikt in Nederland.
MMIP 13 (Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem) is gericht op
de transitie naar een duurzaam en maatschappelijk gedragen energiesysteem.
Daarbij wordt gezorgd voor systeemintegratie op lokale, regionale, nationale en
Noordwest-Europese schaal. MMIP 13 zorgt voor de randvoorwaarden voor de
uitvoering van MMIP 3: een solide ruimtelijke inpassing, strategieën voor
participatie en methoden om tot afgewogen besluiten te komen.

Specifiek op de volgende onderwerpen is er interactie tussen de verschillende MMIP’s
die zich richten op de gebouwde omgeving:
Element

Aanleverende MMIP

Ontvangende MMIP

BIPV en PVT

MMIP 2 ontwikkelt

MMIP 3 integreert de

zonnestroomsysteemcomponenten die

componenten in bouwdelen

geïntegreerd kunnen worden in

met zonnestroomfunctie,

bouwdelen.

waardoor ze integraal
worden toegepast als
onderdeel van een
energierenovatieconcept/woonpakket.

Individuele

MMIP 4 ontwikkelt warmtepompen, die

MMIP 3 integreert deze

warmteproductie en -

in MMIP 3 worden toegepast als

systemen als module van

opslagsystemen

onderdeel van een renovatieconcept.

renovatieconcepten en/of als
onderdeel van een
geïntegreerde installatie van
geveldelen.
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Collectief slim warmte- en

MMIP 4 ontwikkelt de systemen tot

MMIP 3 integreert de

koudenet met opwekking

commerciële oplossingen.

systemen in de

en opslag

renovatieconcepten en zorgt
dat integratiepartijen de
systemen slim integreren in
renovatieconcepten. MMIP 5
integreert warmteoplossingen in het
energiesysteem.

Gebouwbeheer-

MMIP 5 ontwikkelt ‘Building Energy

In MMIP 3 wordt gewerkt

systemen

Management Systems’ (BEMS) gericht

aan renovatieconcepten,

op een efficiënte integrale aansturing

rekening houdend met de

van apparaten binnen gebouwen.

connectiviteit van

BEMS faciliteren ook het ontsluiten

verschillende apparaten. In

van flexibiliteit vanuit deze apparaten.

deze concepten maken
gebruik van de BEMS die in
MMIP 5 zijn ontwikkeld.

Thuisbatterij

MMIP 5 ontwikkelt opslagsystemen die

MMIP 3 integreert de

geschikt zijn voor woningen en

thuisbatterij als mogelijke

utiliteitsbouw.

module van
renovatieconcepten/pakketten.

Gebouwen als

MMIP 3 ontwikkelt renovatieconcepten

MMIP 5 incorporeert de

flexibiliteitsbron

met apparaten waar potentieel

flexibiliteit die door

flexibiliteit uit ontsloten kan worden;

(gerenoveerde) gebouwen

het gebouw kan hierbij een vorm van

wordt geleverd en komt met

elektrische of thermische opslag

slimme, voor de verbruiker

bieden.

acceptabele producten en
diensten om deze flexibiliteit
tot waarde te maken.
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7 Sleuteltechnologieën en maatschappelijke
thema’s
MMIP 3 heeft raakvlakken met een aantal sleuteltechnologieën18. Innovatie is nodig op
het gebied van (1) geavanceerde materialen (zoals dunnere
schilrenovatieoplossingen), (2) engineering- en fabricagetechnologieën (bijvoorbeeld
3D-geprinte renovatiepanelen) en (3) nieuwe digitale technieken (onder andere
datagedreven optimalisatie van renovatieconcepten). Vanwege de raakvlakken met
andere technologieën ligt cross-sectorale samenwerking, bijvoorbeeld met de
Topsector Chemie en de Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), voor
de hand. Verder komen de thema’s Digitalisering en Maatschappelijk Verantwoord
Innoveren (MVI) in dit programma uitvoerig aan bod. Digitalisering komt vooral terug
binnen deelthema 2 (digitalisering van het bouwproces), maar ook bij deelthema 1
(geautomatiseerde monitoring) en deelthema 3 (klantreis gekoppeld aan digitale
woningcatalogus). MVI gaat over innoveren met het oog op eigenaren en gebruikers,
een gedachte die de rode draad vormt voor deelthema 3. Andere relevante thema’s –
de Human Capital Agenda (HCA) en circulariteit – worden hieronder toegelicht.

Human Capital Agenda
Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen, is het essentieel dat
er voldoende en goed opgeleide mensen beschikbaar zijn. Via de Human Capital
Agenda (HCA) spant de Topsector Energie zich in voor de kwaliteit, gelijkwaardigheid
en toegankelijkheid van scholing. Het onderwijs kan op twee manieren aansluiten bij de
ambities en de uitvoering van het MMIP. Allereerst zijn onderwijsinstellingen betrokken
bij het ontwikkelen van relevante kennis en kunde (competentieontwikkeling). Via
lectoraten en practoraten kunnen innovatieopgaven worden vertaald naar scholing van
studenten en werkenden. Door het curriculum actueel te houden draagt het onderwijs
bij aan het opbouwen van de benodigde vaardigheden. Daarnaast is het onderwijs
behulpzaam bij de verspreiding van kennis en kunde (innovatieverspreiding). Als
kennis en kunde slechts in kleine kring beschikbaar blijft, zal de grootschalige
verspreiding van innovaties moeizaam verlopen. Onderwijsinstellingen en studenten
kunnen innovatievraagstukken oppakken door onderzoek en door (in hybride
leeromgevingen) te experimenteren met innovatieoplossingen.
De overheid werkt via de
‘Intentieverklaring arbeidsmarkt en
Het opleiden van mensen en het leren van
scholing in wijkgericht aanpak’ en het
ervaringen vormen de drijvende kracht
programma ‘De Uitdaging’ samen met het
achter van innovaties.
bedrijfsleven, onderwijs en
woningcorporaties aan het oplossen van
kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in personeel. Ook slaan talloze learning
communities (LC’s) actief een brug tussen innovatie en onderwijs. LC’s zijn
samenwerkingsverbanden van onderwijsinstituten, kennisinstellingen en bedrijven
18

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/04/26/aanpak-sleuteltechnologieen
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(zoals field labs en living labs) die werken aan innovatiegedreven oplossingen. LC’s
zijn een belangrijke schakel in het opbouwen en verspreiden van kennis en kunde; de
deelnemers zijn in projecten bezig met het ontwikkelen van capaciteiten (leren), met de
opbouw van kennis in de praktijk (werken) en met de implementatie van vernieuwende
oplossingen (innovatie). Binnen MMIP 3 zijn dergelijke learning communities al
gevormd bij het hbo (via centres of expertise) en het mbo (via centra voor creatief
vakmanschap). Zo is het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy bezig om
opleidingen te verbinden met energie-innovaties en werkt het expertisecentrum Human
Capital for Building Technology (met OTIB en TechniekNL) aan de opleiding van
technische dienstverleners voor gebouwtechnologie.
Speerpunten voor het onderwijs (competentieontwikkeling)
Vanuit MMIP 3 kan een aantal speerpunten voor onderwijsinstellingen en learning
communities geformuleerd worden. Ten eerste zijn door de industrialisatie van het
renovatieproces nieuwe vaardigheden nodig. Omdat de bouw- en installatiesector in de
toekomst waarschijnlijk veel meer integreren, zullen opleidingen ook moeten zorgen
dat toekomstige medewerkers kunnen samenwerken met en tussen verschillende
disciplines. Dit kan onder andere door binnen opleidingen aandacht te besteden aan
zowel installatie- als bouwtechniek. Verder vraagt een industrieel productieproces om
andere kennis en vaardigheden van medewerkers. Mbo-opleidingen in de bouw- en
installatietechniek kunnen daarop inspelen door meer de nadruk te leggen op
procestechniek en digitalisering (robotica, besturingstechniek en augmented reality).
Ook wordt circulariteit een steeds grotere uitdaging. Het beroepsonderwijs moet
inzetten op competenties als systeemdenken en ontwerpgericht denken, zodat
toekomstige medewerkers hun vakmanschap kunnen combineren met circulaire
technieken en businessmodellen.
Ten tweede worden andere beroepsgroepen relevanter naarmate innovaties hogere
TRL-niveaus bereiken, omdat de interactie met eindgebruikers dan groter is. Het is
daarom van belang om nieuwe disciplines te integreren in de lopende
innovatieprocessen, bijvoorbeeld in social labs, waardoor samenwerking en onderling
vertrouwen tussen de professionals tot stand kan komen. De bouw- en installatiesector
kan verrijkt worden door samenwerking met ICT’ers, dataspecialisten, ontwerpers,
gedragseconomen, psychologen, sociologen en marketeers – onder andere bij de
ontzorging en het bouwen van een complete propositie. Om die koppeling te maken
zou het goed zijn als er in de opleidingen meer aandacht komt voor
energievraagstukken en bouwtechniek. Ook kunnen die opleidingen aansluiten bij het
Programma Aardgasvrije Wijken door een hechte samenwerking van bedrijven,
overheid en de brede onderwijskolom. Zo kan men leerervaringen uit het Programma
Aardgasvrije Wijken ontsluiten en gebruiken voor het wegnemen van toekomstige
knelpunten.
Betrekken van learning communities (innovatieverspreiding)
Het is belangrijk om het onderwijs en marktpartijen te betrekken bij de uitvoering van
het MMIP, omdat het beroepsonderwijs onmisbaar is in de innovatieverspreiding. Dit
kan door learning communities te ontwikkelen rondom innovatieprojecten, bijvoorbeeld
door praktijkgericht onderzoek of door prototyping- en demonstratiefaciliteiten. Er kan
ook worden samengewerkt met gemeenten en woningcorporaties om ervoor te zorgen
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dat zij de kennis in huis hebben om aanbestedingen te doen die – gegeven de nieuwe
technologie – een hoger kennisniveau vergen. Verder moeten LC’s integraal onderdeel
zijn van het innovatie-ecosysteem, onder andere door ze een rol te geven bij
bijeenkomsten, kennisuitwisselingen en communicatie. Hierdoor worden ze ook
integraal onderdeel van de missie en is de kans op ontwikkeling en verspreiding van de
benodigde kennis en kunde groter. Idealiter is er vanuit de MMIP’s een
monitoringssysteem om de LC’s te volgen en competentieontwikkeling en
kennisverspreiding aan te jagen.

Circulariteit
Het verlagen van de milieu-impact is een belangrijk criterium voor de
renovatieconcepten. Met de bepalingsmethode MPG van de Stichting Bouwkwaliteit
kan de milieu-impact (MPG-score) van nieuwbouw worden bepaald. Ook voor
renovatie is de MPG als een KPI voor de uitvoering van MMIP 3 geschikt. Ook kunnen
subsidieaanvragen worden beoordeeld op de mate van demontage en op de mate van
circulariteit van het bouwproces. Voor renovatie wordt in dit MMIP ingezet op een
aantal principes:
Keuze van materialen
•
De milieu-impact van toegevoegde materialen moet zo klein mogelijk zijn (of in
ieder geval in verhouding staan tot de gerealiseerde impact op energiegebied).
Afval wordt tijdens het productieproces zoveel mogelijk beperkt.
Minimalisering van de restmaterialen bij het einde van de functionele levensduur
•
Tijdens het ontwerpproces moet er aandacht zijn voor hergebruik na de
levensduur (design for disassembly). Dit kan door geen samengestelde materialen
te gebruiken die aan het einde van de levensduur (vanwege lijmen, kitten of
schuimen) niet meer kunnen worden hergebruikt.
Verlengen van de levensduur
•
Het is belangrijk om de levensduur van gebouwen te verlengen; zowel de
levensduur van materialen als de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een gebouw.
Optimaal hergebruik van materialen en componenten
•
De materialen die bij het
renovatieproces uit de gebouwen
Het reduceren van het
worden verwijderd, moeten zoveel
grondstoffengebruik in de bouwketen zet
mogelijk worden hergebruikt. Dit kan
een grote stap op weg naar de
door aanwezige gebouwelementen
noodzakelijke verduurzaming van onze
zoveel mogelijk te behouden en
gehele maatschappij.
materialen of (gerecyclede)
producten van elders te gebruiken.
Organisatie van de bouwketen
•
In hoeverre draagt het concept bij aan het circulair maken van de organisatie van
de bouwketen? Denk hierbij aan samenwerkingsvormen om de circulaire ontwerp-

www.tki-urbanenergy.nl

22/44

Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (MMIP 3)

en bouwprincipes aan het begin van de keten in het bouwproces op te nemen en
aan andere businessmodellen zoals product as a service.
Aan het organiseren van circulariteit voor renovaties wordt hard gewerkt. De Kennis en
Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE) is in ontwikkeling. Het Bouw Techniek
Innovatie Centrum (BTIC) ontwikkelt een kennisprogramma rond het thema
Circulariteit.
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8 Beschrijving van de deelthema’s
Deelthema 1: Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
Het eerste deelthema is gericht op de ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
voor specifieke gebouwtypen (passend bij de lokale energie-infrastructuur). Een
renovatieconcept is een op elkaar afgestemde en ontworpen verzameling van
deelaanpassingen, die leidt tot de aardgasvrije verwarming (of koeling) van een
gebouw. Het gaat hierbij om concepten die de warmtevraag reduceren (zoals dunnere
en goedkopere schilrenovaties), of oplossingen die gebouwen geschikt maken voor
duurzame warmtebronnen. Het is ook belangrijk om verbeteringen van het
binnenklimaat te realiseren en opwekking of opslag van elektriciteit een rol te geven.
De renovatieconcepten worden grotendeels prefab en circulair (met een zo laag
mogelijke milieu-impact) gerealiseerd. Functies en modules worden geïntegreerd in
bouwdelen om een industrieel productieproces te ondersteunen. De ontwikkeling van
(fysieke) renovatieconcepten wordt ondersteund door afwegingsmodellen en toepassingen die inzichtelijk maken welke oplossing passend is in een specifieke
situatie. Prestatierichtlijnen en benchmarking van praktijkprestaties zorgen ervoor dat
concepten worden aangescherpt en beter worden ingezet.

1.1

Renovatieconcepten voor belangrijke gebouwtypen

De ontwikkeling van renovatieconcepten betreft vooral de integratie van
deelcomponenten (zoals isolatie, warmtepompen en BIPV-elementen) die samen
leiden tot een aardgasvrij gebouw. Een deel van de gebouwenvoorraad kan via een
geïndustrialiseerde aanpak aardgasvrij gerenoveerd worden – vooral de
laagbouwvoorraad die gebouwd is tussen
1950 en 1990. Daarom is het zaak om de
Technologische innovaties zullen tot
renovatieconcepten geschikt te maken
nieuwe renovatieconcepten en producten
voor een industriële aanpak. Het ontwerp
leiden.
van een renovatieconcept loopt parallel
aan het ontwerp van een
geïndustrialiseerd productieproces, zodat product en productieproces op elkaar zijn
afgestemd. Hoewel de focus op industrialisatie ligt, is een deel van de
gebouwenvoorraad lastig (of pas over vele jaren) industrieel te renoveren – deels door
de fysieke kenmerken van de betreffende wijken en woningen, deels door de
karakteristieken van eigenaren en bewoners, en deels door de belangen van
aanbiedende partijen. Voor die situaties is het belangrijk om ook projectmatige
oplossingen te bieden. De concepten moeten aansluiten op natuurlijke
mutatiemomenten en bijdragen aan een spijtvrije renovatie. Spijtvrije innovaties
vereisen een safe and circular by-design aanpak vroeg in het ontwerp- en
innovatieproces. Concreet staan de volgende activiteiten centraal bij de uitvoering van
het programma:

www.tki-urbanenergy.nl

24/44

Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving (MMIP 3)

Optimalisatie van renovatieconcepten
•
Ontwikkeling van totaal- of deelconcepten voor de renovatie van gebouwen, met
aandacht voor energie-infrastructuur en opweksystemen (all-electric, warmtenet,
groen gas). Het is belangrijk dat er verbeteringen worden aangebracht in termen
van energieprestaties, milieu-impact, levensduur, kosten, comfort, gebruiksgemak,
esthetiek of ruimtebeslag. Ook binnenklimaat (ventilatie, vochtregulering) en
geluidsreductie (voor omwonenden) zijn belangrijk thema’s. Bij de ontwikkeling van
renovatieconcepten spelen ontwerpers in op de (latente) behoeften van
gebouweigenaren en -gebruikers. Tot slot is het belangrijk om flexibele
oplossingen te bieden om systeemintegratie (op een hoger niveau of een ander
moment) te bevorderen.
Inzet op spijtvrije renovaties
•
Vastgoedstrategieën en product-marktcombinaties dienen tevens spijtvrij bij te
dragen aan een volledig CO2-neutrale gebouwde omgeving. Deelaanpassingen
worden zo in de tijd gerangschikt dat huidige oplossingen latere aanpassingen niet
in de weg staan. Een getrapte aanpassing van gebouwen en wijken (naar
aardgasvrij en CO2-neutraal) vereist kennis en innovaties van interfaces.
Integratie van functionaliteiten in plug & play units
•
Ontwerp en realisatie van prefab en plug & play units waarbij verschillende
functies en modules worden geïntegreerd in een bouwdeel. Door de integratie van
installatietechniek in de bouwelementen wordt het proces op de bouwplaats
versneld. De productie van prefabelementen faciliteert de industrialisatie van het
renovatieproces. Deze bouwkundige elementen moeten aangepast kunnen
worden op de individuele woningen (mass customization).
Vergroten uitwisselbaarheid producten door standaardisatie
•
Afspraken over standaard maatvoering en andere specificaties van componenten
zorgen voor een grotere uitwisselbaarheid tussen bouwelementen in installaties.
Hierdoor houden aanbiedende partijen keuzevrijheid in het productieproces, want
er is geen lock-in van een product of leverancier. Ook blijven geïntegreerde bouwen installatiecomponenten dan bereikbaar voor onderhoud en vervanging.
Kwaliteitsborging en onderhoud zijn daarbij belangrijke aspecten.
Focus op meervoudige waarde
•
Stimuleren van concepten die meervoudige waarde bieden, zoals innovaties die
energieoplossingen op andere domeinen aanzienlijk vereenvoudigen (zoals
mobiliteit, opwek en uitwisseling). Zo sluiten energetische concepten aan bij
andere behoeften van gebruikers.

1.2

Afwegingsmodellen en -toepassingen

De ontwikkeling van (energetische) renovatieconcepten is een belangrijke stap, maar
feit is dat ieder gebouwtype vraagt om een passend concept. Voor particulieren is de
beste oplossing niet altijd helder. Ook professionele partijen, zoals ontwikkelaars en
woningcorporaties, worstelen soms met hun keuzes. Daarom is het zaak om
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afwegingsmodellen en -toepassingen te ontwerpen die inzichtelijk maken welk concept
voor welk gebouwtype het best aan bepaalde criteria voldoet. Bedrijven en
kennisinstellingen kunnen tools voor beslissingsondersteuning ontwikkelen waarmee
renovatieoplossingen (geautomatiseerd)
voor specifieke situaties geconfigureerd
Slimme modellen en diensten zullen
kunnen worden. Door die modellen
voorzien in efficiency en eenvoud in een
kunnen stakeholders tot een optimale
complexe en veranderende omgeving.
afweging komen tussen kosten,
energieprestaties, milieu-impact,
gebruikersbehoeften en andere
criteria. Het is ook belangrijk om oog te hebben voor de context van ieder gebouw,
zodat de samenhang met omliggende woningen en gebouwen gewaarborgd blijft. Ook
is het nuttig om een afwegingskader aan gemeenten te bieden, zodat zij worden
ondersteund bij de transitie naar een aardgasvrije wijk. De volgende activiteiten staan
centraal:
Beslissingsondersteuningstools voor configuratie van renovatieconcepten
•
Er zullen methoden voor beslissingsondersteuning worden ontwikkeld voor de
ontwerpfase van de renovatie. De volgende kennisvragen gaan hierop in: Hoe
kunnen aanbieders in de productontwikkeling een optimale afweging maken
tussen verschillende criteria zoals energieprestaties, kosten en doorlooptijd? Hoe
krijgt men inzicht in de zinvolle renovatie per gebouw, eventueel in samenhang
met de wijk en als onderdeel van de inpassing in het (toekomstige)
energiesysteem (wijkintegratie)?
Afwegingskader voor gemeenten (aansluitend bij RES)
•
Gemeenten hebben een afwegingskader nodig om keuzes te maken die
gekoppeld zijn aan de Regionale Energiestrategie (RES). Door inzicht te bieden in
de keuzemomenten in het proces van een wijktransitie en in de mogelijke
consequenties van die keuzes, wordt het voor gemeenten makkelijker om samen
te werken en kan het proces efficiënter worden ingericht.

1.3

Prestatiecriteria, monitoring en optimalisatie

Naast de ontwikkeling van concepten en de keuze voor de geschikte oplossing per
gebouw, is het belangrijk om de prestaties van renovaties te sturen en te monitoren.
Heldere prestatiecriteria leiden tot een betere relatie tussen aanbieder en klant (en tot
tevreden gebruikers). Monitoring kan leiden tot verdere optimalisatie: benchmarking
van praktijkresultaten verschaft
helderheid over de prestaties van een
Het meten van prestaties kweekt
renovatieconcept en geeft zo input voor
vertrouwen en draagt bij aan
verdere productverbetering. Ook kan
verdergaande kennisgedreven innovaties.
monitoringsdata gebruikt worden om het
energie- en klimaatsysteem af te stellen
op gebouweigenaren en -gebruikers. Dan kan het gehele potentieel aan
energiebesparing worden gehaald, en is er ook oog voor binnenmilieukwaliteit en
bewonersvoorkeuren. Zo dragen prestatiecriteria en monitoring niet alleen bij aan het
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verbeteren van de energetische prestaties en van het ontwerp, maar ook aan de
acceptatie – vanwege betere sturing op behoeften. De komende jaren is er onderzoek
en ontwikkeling nodig op de volgende gebieden:
Ontwerpen van prestatiecriteria
•
Ontwikkelen van prestatiecriteria en bijbehorende validatiemethodes om de
kwaliteit van renovatieconcepten te borgen, zowel qua energieprestatie
(bijvoorbeeld in kWh/m2/jaar) als qua materiaalgebruik (embodied energy).
Prestatiecriteria zijn verschillend per gebouwtype.
Prestaties koppelen aan garanties
•
De markt vraagt steeds vaker om gegarandeerde energieprestaties. Er zijn nieuwe
businessmodellen denkbaar waarbij de aanbieder van een renovatieconcept een
prestatiegarantie afgeeft, op basis van een feitelijk achteraf gemeten
energieprestatie en de kwaliteit van het binnenmilieu. Met behulp van NEN 2767conditiemetingen kan objectief worden vastgesteld of de techniek wel of niet naar
behoren functioneert.
Validatie en verbeteren renovatieconcepten door gebruik van data
•
Data over energieprestaties zijn essentieel voor de validatie en verbetering van
renovatieconcepten. Het is mogelijk om het concept tijdens het ontwerpproces met
behulp van simulaties te vergelijken met praktijkprestaties, bijvoorbeeld via digital
twins voor seriematige bouw. Daarmee kun je voorspellen welke concepten goed
zullen presteren. Op de langere termijn is het belangrijk om integrale
prestatiemonitoring in alle fasen van het traject in te bouwen. Daardoor kun je tijdig
leren van de data en concrete verbeterstappen zetten, door terugkoppeling naar
ontwerper en gebruiker. Hiervoor is het cruciaal dat deze data toegankelijk zijn
voor opdrachtgevers en beslissers (met inachtneming van privacy).
Monitoringsdata als input voor energie-management
•
Monitoringssystemen kunnen ook bijdragen aan efficiënt energiemanagement.
Monitorings- en controlesystemen kunnen samenwerken zodat systemen
‘zelfherstellend’ zijn om prestaties te halen. Bovendien verschaft slimme
monitoring inzicht in de oorzaken van eventueel onderpresteren, zodat reparatie
en onderhoud effectiever kan worden uitgevoerd. Ook kunnen zelfinstellende
regelingen in staat zijn om flexibel in te spelen op het aanbod van beschikbare
duurzame energie (op wijk- en gebouwniveau).
Terugkoppeling naar gebouweigenaren- en gebruikers
•
Door slim management kan het energiesysteem automatisch op de voorkeuren
eigenaren en bewoners worden ingesteld. Op basis van gedetailleerde sensordata
kunnen gebruikers inzicht krijgen in hun actuele energieverbruik. Deze
terugkoppeling kan zorgen voor bewustwording en een handelingsperspectief. Zo
werkt het systeem binnen de door de gebruikers aangegeven voorwaarden en
wordt het maximum aan energiebesparing behaald.
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Deelthema 2: Industrialisatie en digitalisering van het
renovatieproces
Het tweede deelthema richt zich op de industrialisatie van de in deelthema 1
ontwikkelde renovatieconcepten, met als doel om de opschaling naar de gewenste
productiedoelen te realiseren. De focus ligt hierbij op renovatieconcepten voor de
meest voorkomende gebouwtypen, waar een grote energetische besparing mogelijk is.
Bij een industrieel productieproces moet er aandacht zijn voor standaardisatie (voor de
vereenvoudiging van het proces) en configureerbaarheid (ook om in te spelen op
behoeften van gebruikers). Het realiseren van de beoogde productieaantallen wordt
gefaciliteerd door vergaande digitalisering. Dit kan zorgen voor procesoptimalisatie,
betere aansturing van de (gerobotiseerde) productielijn en stroomlijning van de
activiteiten op de bouwplaats. Bovendien leiden standaardisatie en digitalisering tot
een versnelde uitvoering, betrouwbaarder producten en lagere faalkosten. Een
continue bouwstroom is een belangrijke voorwaarde voor de industrialisatie van het
renovatieproces, want zonder continue vraag is er geen plaats voor grootschalige
productie.

2.1

Industrialisatie van het renovatieproces

Het huidige productie-, bouw-, en installatieproces moet in belangrijke mate worden
herzien om de industrialisatie op gang te brengen. Dit gaat verder dan slechts het
automatiseren van één processtap of het verplaatsen van (een gedeelte van) het
proces naar een fabriek. Het vraagt ook om slim herontwerp van producten en
processen, gerichte keuzes maken en waar mogelijk robotiseren. Het is belangrijk om
te bepalen welke activiteiten het beste in een fabriek kunnen plaatsvinden en welke
activiteiten beter op de bouwplaats
passen. Maar het is ook nuttig om te
De industrialisatie van het renovatieproces
kijken hoe je activiteiten op de
kan leiden tot snellere, betere en
bouwplaats kunt verbeteren of versnellen
goedkopere renovaties.
of goedkoper kunt maken,
bijvoorbeeld door automatisering. Om de
grote groep stakeholders mee te nemen in het renovatieproces is het van belang om
de besluitvorming vooraf goed vorm te geven. Dit kan door de klanteisen voor grote
groepen woningen te analyseren en bundelen en door de vertaling van klanteisen in de
specificaties van het renovatieontwerp. De gehele keten moet geoptimaliseerd worden
om een maximale aansluiting te bewerkstelligen tussen vraag en aanbod. De
innovaties binnen dit deelthema zijn gericht op het bereiken van de volgende
resultaten:
Een gestandaardiseerd en fabrieksmatig ontwerp- en productieproces
•
Gestandaardiseerde productieprocessen verhogen de betrouwbaarheid van het
product, verlagen de integrale kosten en maken opschaling van de beschikbare
uitvoeringscapaciteit mogelijk. Daarbij kunnen prefab renovatiecomponenten
toegepast worden (zoals gevel- en dakdelen met geïntegreerde installaties).
Tevens is het bouwproces zo ontworpen dat renovatiepakketten in enkele dagen
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en met minimale overlast geïnstalleerd en opgeleverd kunnen worden op de
bouwplaats.
Nieuwe bouw- en installatietechnieken
•
Dit betreft niet alleen het automatiseren van bepaalde bouw- en
installatiehandelingen, maar ook het herontwerpen van bouwelementen om ze
beter, sneller en goedkoper te kunnen aanbrengen. Voor specifieke bouwdelen en
situaties worden zoveel mogelijk gestandaardiseerde en geautomatiseerde
aanpakken ontwikkeld.
Flexibilisering en configureerbaarheid van het bouwproces
•
Om monotone renovatieresultaten als gevolg van standaardisatie en
industrialisatie te voorkomen, kan gewerkt worden met standaardconcepten en
accessoires. Deels zullen deze laatste ‘uit de catalogus’ te leveren en in te passen
zijn, en deels zullen deze per geval ontworpen en gemaakt moeten worden. Dit
biedt kansen om renovaties niet alleen functioneel maar ook aantrekkelijker te
maken voor bewoners. Door digitaal bouwen als uitgangspunt te nemen, kunnen
klantkeuzes vertaald worden in (bewerkte) standaardelementen. Op die manier
kan er binnen de ontwerpkaders variatie bestaan in de toepassing van materialen.

2.2

Digitalisering van het renovatieproces

Het realiseren van de boogde productieaantallen zal ondersteund en ingevuld moeten
worden door een vergaand gedigitaliseerd proces. Een digitaal bouwproces draagt bij
aan de samenwerking tussen stakeholders in het hele proces, de aansturing van de
(gerobotiseerde) fabricagelijn en de automatische monitoring van prestaties. Door de
komst van building integrated modeling
(BIM) kunnen bouwbedrijven een
Digitalisering van het proces zal over de
omschakeling maken van een
gehele keten een indrukwekkende impact
documentgedreven werkwijze naar een
hebben.
datagedreven werkwijze. Idealiter vormt
BIM een leidraad voor het bouwen
(opmeten, ontwerp, productieproces), een handleiding voor de werkzaamheden
(planning en realisaties) en een controlemechanisme (monitoring). Op basis van data
kunnen vervolgens lessons learned worden teruggekoppeld aan de ontwerpteams,
zodat de renovatieconcepten verder doorontwikkeld kunnen worden. Het is essentieel
dat BIM vooral wordt ingezet en uitgebreid om de opdrachtgevers en bouwbedrijven
beter te laten samenwerken. Digitalisering kan de ketensamenwerking verbeteren en
ervoor zorgen dat de gevraagde renovatieconcepten beter afgestemd zijn op de
functionaliteiten van het productieproces. Op het gebied van digitale innovaties zijn de
volgende resultaten gewenst:
Optimalisering van de ketensamenwerking
•
Digitalisering inzetten om de ketensamenwerking in het renovatieproces te
verbeteren. Via building information management systems kunnen bouwers de
wensen van klanten (projectontwikkelaars, corporaties, particuliere kopers)
vroegtijdig afstemmen op de functionaliteiten van het assemblageproces van de
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toeleveranciers. Hierdoor kunnen de ontwerpers verwachtingen van
ontwerpkeuzes in beeld brengen, besluitvormingsprocessen verbeteren en
uiteindelijk het bestel-, productie- en logistieke proces versnellen. Zo hebben
klanten maximale invloed op het eindproduct, binnen de kaders van het
assemblageproces. Op dit vlak ontstaat ook een aantal kennisvragen,
bijvoorbeeld: hoe zien andere vormen van samenwerking en aanbesteding er in de
toekomst uit?
Aansturing van het industriële fabricageproces (off-site)
•
De automatische verwerking van digitale inmeetgegevens (een 3D-scan met
puntenwolk) zorgt voor aansturing van het productieproces in de fabriek. Op basis
van computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM), kan het
fabricageproces automatisch worden aangestuurd en uitgevoerd. Software kan
ook zorgen dat assemblage en transport op elkaar zijn afgestemd.
Stroomlijnen van het bouwproces op de werkplaats (on-site)
•
Ook kan BIM worden ingezet om het bouwproces te optimaliseren in termen van
tijd, kosten en kwaliteit. Digitale hulpmiddelen kunnen dit proces verbeteren in
verschillende fasen. Zo kan digitalisering de afstemming van productie- en
distributieplanningen faciliteren. En ook bij de realisatie stimuleert digitalisering
een strak bouwproces, via geautomatiseerde bestellingen en het optimaliseren van
de logistiek (componenten uit verschillende fabrieken op het juiste moment bij het
gebouw krijgen).

Deelthema 3: Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij
energierenovaties
Een energierenovatie wordt pas uitgevoerd als de eigenaren en bewoners hiertoe
besluiten. Het is dus noodzakelijk hun denkwijze en behoeften centraal te stellen bij de
ontwikkeling, verkoop, uitvoering en nazorg van renovaties. Daarnaast is het zaak dat
men enthousiast is over de renovatieconcepten. De ervaring leert dat het voorrekenen
van de financiële of energetische effecten vaak niet genoeg is om mensen aan te
zetten tot actie: het gros van de mensen ziet een renovatie vooral als kans om hun
woning (of gebouw) comfortabeler, gezonder, veiliger of leefbaarder te maken. Om
deze ‘koppelkansen’ te benutten is het essentieel dat aanbiedende partijen een
propositie ontwikkelen die aansluit op de (latente) behoeften van gebouweigenaren en
-gebruikers. Idealiter worden eigenaren en bewoners al tijdens het ontwerpproces
geraadpleegd, en bieden marktpartijen op natuurlijke (mutatie)momenten een
maatwerkpropositie aan. Daarnaast is het van belang gebouweigenaren en -gebruikers
te ontzorgen bij de renovatie. Daarom gaat deelthema 3 ook over innovatieve
aanpakken die het uitvoeren of financieren van een renovatie vergemakkelijken.
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3.1

Op maat aansluiten bij eigenaren en gebruikers

Het uitgangspunt achter dit deelthema is dat gebouwen en woningen in essentie van
eigenaren en gebruikers zijn. Zij beslissen welke oplossing ze het meest optimaal
achten, vanuit hun waarden en hun lokale
context. Renovatieconcepten hebben een
Gedrag en wensen van bewoners en
grotere kans om te worden overgenomen
eigenaren liggen aan de basis van de
als ze aansluiten bij de behoeften van
energietransitie: de ontwikkeling van
eigenaren en gebruikers. Aanbiedende
kennis, producten en diensten die hierop
partijen kunnen hierop inspelen door
aansluiten zijn de sleutel tot succes
proposities en verkoopkanalen op te
zetten die rekening houden met deze
behoeften. Digitale technieken en (big) data kunnen hierbij behulpzaam zijn, want het
aanbod en de communicatie kunnen zo verder gepersonaliseerd worden. Ook is het
belangrijk de voorkeuren en ervaringen van gebruikers in kaart te brengen, zodat
aanbiedende partijen hierop in kunnen spelen bij de ontwikkeling van producten
(deelthema 1). Op
die manier leidt de inbreng van gebruikers tot een verbetering van het aanbod. Voor de
invulling hiervan wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met marketeers,
gedragswetenschappers en ontwerpers. Om te zorgen voor acceptatie is het van
belang om uitvoerende partijen enthousiast te maken voor nieuwe technieken. De
beoogde resultaten zijn hieronder opgesomd:
Ontwikkeling van maatwerkproposities en verkoopkanalen
•
Het ontwerpen van proposities die meer aansluiten op de behoeften van
gebouweigenaren en -gebruikers (koppelkansen). Voor een geslaagde propositie
formuleren aanbiedende partijen een oplossing, onderbouwen deze en maken het
aanbod concreet voor de klant.
•
Opzet van verkoopkanalen voor energierenovaties: aanbieders zetten hun aanbod
in de markt, nadat aanbod en afzetmarkt zijn bepaald. Algoritmes en data kunnen
benut worden voor een vergaand gepersonaliseerd aanbod.
•
Ontwikkeling van digitale (visuele) technieken om het koop- of ontwerpproces te
ondersteunen, zoals een digitaal model van een gebouw waarin gebruikers virtueel
kunnen experimenteren met de eigen woning of werkomgeving.
Bewonerservaringen en -behoeften als drijfveer voor ontwerp en doorontwikkeling
•
Onderzoek naar het gedrag van eigenaren en bewoners na het doorvoeren van
een energierenovatie, inclusief manieren om duurzaam gedrag te stimuleren.
•
Faciliteren van de terugkoppeling van gebruikers op systeeminnovaties
(interactieve gebruikersbetrokkenheid, living labs). Deze informatie kan door een
multidisciplinair ontwerpteam worden gebruikt voor de ontwikkeling of het herijken
van renovatieconcepten.
•
Ontwerp van gestandaardiseerde methodes om de klanttevredenheid van
gebouweigenaren en -gebruikers in de verschillende stadia van het
renovatieproces te meten.
•
Diensten en innovaties die het correcte gebruik van energiezuinige concepten door
consumenten ondersteunen (garantstellingen en lange termijn ondersteunende
diensten).
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Acceptatie van nieuwe oplossingen vergroten
•
Onderzoeken van gedragsaspecten ter versterking en acceptatie van nieuwe en
innovatieve oplossingen, zoals onderzoek naar gebruikspatronen, behoeften en
drempelwaarden.
•
Onderzoek naar methoden en strategieën voor het beïnvloeden van motivatie en
gedrag, zoals technologieën om effecten te voorspellen, te realiseren en te
monitoren.
•
Analyse van besluitvorming en afwegingen bij eigenaren en gebruikers en die
eventueel combineren met ‘koppelkansen’ en natuurlijke (mutatie)momenten.
•
Acceptatie van nieuwe technieken bij uitvoerende partijen vergroten, bijvoorbeeld
door het opdoen van kennis en ervaring over nieuwe producten en diensten, zodat
zij deze meenemen in hun adviezen aan consumenten.
•
Acceptatie van renovatieoplossingen vergroten door ook vragende partijen zoals
energiecoöperaties een rol te geven bij het enthousiasmeren voor renovaties en
de organisatie van het aanbod.

3.2

Ontzorging via klantreis en financiering

Als het aanbod past bij de wensen van eigenaren en bewoners, dan is het belangrijk
om ervoor te zorgen dat renovaties gemakkelijk uit te voeren zijn. Daarom is deelthema
3 ook gericht op het ontwikkelen van
aanpakken, tools en instrumenten om
Renoveren wordt net zo gemakkelijk en
eigenaren en gebruikers te ontzorgen bij
leuk als het uitzoeken van je nieuwe
het nemen van renovatiemaatregelen.
keuken op de woonboulevard.
Die ontzorging kan plaatsvinden in
verschillende fasen van het
renovatieproces: tijdens de oriëntatie (door inzicht in de woonsituatie), de inventarisatie
van de opties (via maatwerkadvies), de keuze voor een renovatieconcept
(beslissingsondersteuning), de realisatie (terugdringen van overlast) en de
gebruiksfase (door adequate nazorg). Het is bij ontzorging essentieel om oog te
hebben voor de bredere context waarin eigenaren en bewoners hun keuzes maken. Zo
kan een ‘wijkreis’ zorgen dat de transitie op wijkniveau behapbaar wordt gemaakt en
dat oplossingen passen binnen de buurt of wijk. Verder kunnen nieuwe vormen van
eigenaarschap en financiering leiden tot minder zorgen voor eigenaren en gebruikers.
Op basis van de gebruikersbehoefte kan bijvoorbeeld bepaald worden wat beter past:
een abonnementsstructuur of een eenmalige investering. De volgende resultaten en
activiteiten staan de komende jaren centraal:
Gestroomlijnde klantreis en wijkreis
•
Onderzoek naar effectieve methoden van inspraak en participatie en bepalende
situationele kenmerken (zoals acceptatiegraad in de wijk en de sociale
samenstelling van een wijk)
•
Uitwerken van ontzorgingsconcepten (zoals een klant- en wijkreis) voor
gebouweigenaren, die beschikbaar zijn tegen een betere prijs-kwaliteitsverhouding
dan huidige opties. Dit kan worden ondersteund door een digitaal platform dat
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•

•

•
•

•

eigenaren en bewoners zicht geeft op passende producten, diensten en
aanbieders.
Ontwikkeling van methoden om de klantreis te vertalen naar individuele invulling
en uitvoering (bijvoorbeeld op basis van specifieke doelgroepen of
klantsegmenten).
Synergie in de buurt: eigenaren en gebruikers niet (alleen) zien als individuen,
maar buurttransformatie op gang brengen, inclusief lokale ondernemers, of werken
aan lokale energiecoöperaties.
Stimulering van de vraagzijde van het renovatieproces door het bundelen van de
vraag op blok- en wijkniveau (aansluitend op landelijke acties).
Bevorderen van oplossingen die de overlast tijdens de uitvoering verkleinen.
Hierbij gaat het zowel om technische (zie andere deelthema’s) als sociale
oplossingen (tijdelijke woningen, mantelwonen).
Opzetten van (digitale) renovatiewinkels waar mensen hun woning of gebouw
kunnen inzien en verschillende concepten kunnen uitproberen. Deze one-stop
shops dragen niet alleen bij aan een goede propositie (aanbod op maat), maar ze
zijn ook behulpzaam bij vraagbundeling en de afstemming van renovatieconcepten
in een buurt of wijk (gebiedsesthetiek, sociale cohesie).

Eigenaarschap en financiering
•
Onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingsrichtingen die bijdragen aan
betaalbaarheid en financierbaarheid (ESCO’s, collectieve financiering,
gebouwgebonden financiering). Het
is daarbij zaak dat de
De uitdaging is om met slimme
investeringskosten worden
technologie en processen betaalbare
uitgespreid over de jaren en de
producten te realiseren die nauw
woon- of gebruikslasten niet (te veel)
aansluiten bij behoeften van gebruikers en
stijgen.
bewoners.
•
Uitbreiden van de garanties op het
product en de werking ervan.
Verantwoordelijkheid voor goede werking en onderhoud zal dan ook meer bij de
oorspronkelijke aanbieder komen te liggen. Van verkoop van een product naar
verkoop van een dienst (servitization).
•
Oplossingen die maatschappelijk eigenaarschap van energierenovaties en systemen vergroten, bijvoorbeeld doordat ze een positieve impact hebben op de
landschappelijke identiteit, of daadwerkelijk collectief financieel eigenaarschap
bevorderen.
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9 Opzet van het Meerjarige Missiegedreven
Innovatie Programma (MMIP 3)
Meerjarige missiegedreven aanpak
De Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) en daaruit
voortvloeiende innovaties zijn een middel om de opgaven uit het Klimaatakkoord en de
geformuleerde missies op termijn te realiseren. Missiegedreven innovatiebeleid richt
zich op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en het benutten van de
economische kansen die deze met zich meebrengen. In dit programma worden kennisen innovatievraagstukken benoemd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
ontwikkeling in drie verschillende fases, die corresponderen met verschillende
technology readiness levels (TRL’s):
1
2
3

Onderzoek (TRL 1-4)
Ontwikkeling (TRL 4-7)
Demonstratie en implementatie (TRL 7-9)

Om de (tussen)doelen uit het Klimaatakkoord voor 2030 te realiseren, moeten de
innovaties vooral voortborduren op oplossingen die al voorbij de laagste TRL’s zijn.
Ook is het belangrijk om een noodzakelijke basis te leggen voor de missie voor 2050
(een CO2-vrije gebouwde omgeving) door te werken aan kennis en innovaties op
lagere TRL-niveaus. De verschillende kennis- en innovatievraagstukken zijn gekozen
vanwege hun beoogde impact op het bereiken van de missie. Het programma laat ook
ruimte voor disruptieve ontwikkelingen en onderzoek naar het potentiële effect van
nieuwe ontwikkelingen waarvan de impact nog onbekend is. Daarnaast is er een aantal
niet-technologische thema’s waar ontwikkeling nodig is (zie Hoofdstuk 7). Deze
doorsnijdende thema’s zijn niet te vatten in een TRL-fase. Een overzicht van de
ontwikkelfases (TRL-niveaus) per deelthema is weergegeven in Bijlage 1.
De noodzakelijke versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving vraagt een
sterkere nadruk op de doorontwikkeling van schaalbare renovatieoplossingen, door
middel van digitalisering en industrialisering van het gehele proces, maar ook door het
ontwikkelen vanuit de vraagkant en het bewonersperspectief – zoals in dit MMIP is
beschreven. Zonder deze versnelling zal de markt zich niet kunnen ontwikkelen en een
belemmering vormen voor het slagen van andere MMIP’s in de gebouwde omgeving
(MMIP 2, 4, en 5).

Instrumenten en financiering
Om de missie van dit MMIP te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een breed scala
aan instrumenten en activiteiten, namelijk:
•

Financiële middelen en instrumenten;
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•
•

•

Kennisdeling;
Deelnemen en initiëren van
overlegstructuren op het vlak van
normering, certificering en
standaarden;
Signaleren en analyseren van
belemmeringen en knelpunten qua
wet- en regelgeving.

Fundamenteel en toegepast onderzoek
vragen een gebalanceerde
combinatie van publieke en private
financiering en een geschikt stimuleringsinstrumentarium.

Daarbij hoort ook een gebalanceerde inzet van financiële middelen over de gehele
innovatieketen, van funderend en toegepast onderzoek tot pilots en demo’s.
Het MMIP is geen subsidieregeling en heeft geen eigen budget. Verschillende
subsidieregelingen leveren gezamenlijk een bijdrage aan het MMIP door innovaties in
een deel van de innovatieketen een stapje verder te helpen. In 2019 is er een ‘oproep
tot voorstellen’ voor MMIP 3 en 4 gedaan, die zich uitsluitend richtte op industrieel
onderzoek en experimentele ontwikkeling. De naamgeving van deze subsidieregeling
leidde tot verwarring over het verschil tussen het MMIP als programma en als
specifieke subsidieregeling. Daarom wordt vanaf 2020 de naam ‘Innovatieregeling
Gebouwde Omgeving’ (IRGO) gehanteerd voor dit instrument, dat zich richt op TRL 47 van de MMIP’s die zich richten op de gebouwde omgeving.
De volgende instrumenten zijn met name relevant zijn voor het bereiken van de missie:
1

2

3

Onderzoeken (TRL 1-4): Kennis- en Innovatieconvenant (KIC), Open competitie
middelen NWO, PPS-fonds en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze
instrumenten richten zich met name op fundamenteel onderzoek en industrieel
onderzoek. Voor investeringen die benodigd zijn voor onderzoek is het instrument
Investeringen NWO-Groot relevant.
Ontwikkelen (TRL 4-7): ‘Vrije’ middelen van TNO, de nieuwe Innovatieregeling
Gebouwde Omgeving (IRGO), de Urban Energy-subsidieregeling van de
Topsector Energie, de Hernieuwbare Energieregeling (HER) en het PPS-toeslag
instrument. Deze instrumenten richten zich met name op industrieel onderzoek,
experimentele ontwikkeling en het uitvoeren van pilots.
Demonstreren en implementeren (TRL 7-9): Hernieuwbare Energieregeling (HER),
diverse categorieën van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).
Deze instrumenten richten zich met name op experimentele ontwikkeling en het
uitvoeren van pilots en demonstratieprojecten.

De instrumenten vallen onder auspiciën van verschillende organisaties (het ministerie
van EZK, RVO.nl, TKI, TNO en NWO). Sommige instrumenten richten zich overigens
op een breder domein dan alleen elektriciteit of de gebouwde omgeving of zelfs de
energiesector.
Huidige budgetten
Onderstaande tabel toont een beschrijving van het huidige publieke budget, met een
totaal van € 164 miljoen dat wordt ingezet ten behoeve van MMIP 2 tot en met 5. Het
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budget is uitgesplitst naar verschillende instrumenten en TRL-niveaus en is (uitgedrukt
in miljoenen euro’s):

In 2019 heette de Innovatieregeling Gebouwde Omgeving (IRGO) nog 'oproep tot MMIP-voorstellen'. Om verwarring te
voorkomen tussen dit instrument en het MMIP als totaal wordt vanaf 2020 consequent de naam IRGO gehanteerd voor
het instrument dat zich richt op TRL-fase 4-7 van de MMIP's.
De inschatting van NWO-middelen is een gebaseerd op de middelen die in vorige KICs beschikbaar waren en die in
voorgaande jaren zijn ingezet voor projecten op het GO-domein. Beschikbare middelen bestaan o.a. uit NWA (108
miljoen in 2019), KIC (100 miljoen in 2019), open competitie (127 miljoen), Zwaartekracht (115 miljoen voor 2018-2019).

Rekening houdend met verschillende maximum subsidiepercentages en private
cofinancieringseisen, is een schatting gemaakt van de jaarlijkse totale projectomvang
voor het ‘Urban Energy’ domein in 2019 (inclusief de ontwikkeling van zonne-energie,
maar exclusief windenergie). Deze bedraagt ongeveer €415 miljoen in totaal.

Publiek / privaat: DEI+: 25%/75%, HER en IRGO: 50%/50%, PPS en UE tender: 66%/33%, TNO: 90% /10%, NWO:
100% publiek

Europese en regionale budgetten (zoals Horizon 2020, ERA-net, INTERREG en de
MIT-regeling) zijn in deze opzet buiten beschouwing gelaten, maar dragen
vanzelfsprekend ook bij aan de missie van de MMIP’s. Het is wenselijk om het
organiserend vermogen van de verschillende MMIP’s ook op deze instrumenten te
richten.
Beschikbare budgetten (2020-2024)
In de tweede helft van 2019 wordt de allocatie van publieke middelen aan de
innovatieprogramma’s vastgesteld, op basis van de ambities die in het Klimaatakkoord
en de daarvan afgeleide IKIA zijn geformuleerd. De allocatie wordt vastgelegd in het
Kennis- en Innovatie Convenant (KIC). De middelen worden ingezet voor onderzoek,
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innovatieontwikkeling en pilots en demonstraties. Hierbij wordt rekening gehouden met
de toegenomen investeringsbereidheid van marktpartijen.
Nauw betrokkenen bij de MMIP’s hebben jaarlijks de beschikking over een ‘eigen’
onderzoeksbudget. Door middel van korte studies of onderzoeken kunnen ze snel en
gericht ondersteuning bieden aan de programmavoorstellen die door marktpartijen
worden ingediend.
Er wordt ook instrumentarium ontwikkeld om de energietransitie te versnellen en de
marktvraag te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Startmotor’ of renovatieversneller
waarin corporatiebezit gebundeld wordt aangeboden aan marktpartijen. En door TKI
Urban Energy en CLICKNL is bijvoorbeeld het programma Uptempo! gestart, waarin op
gestructureerde wijze aanbiedende en vragende partijen met elkaar worden
verbonden. De ervaringen die in dit programma worden opgedaan zullen vervolgens in
een proces van opschaling van de energietransitie worden ingezet.
Het is de bedoeling dat de innovatieagenda’s van NWO en TNO/ECN waar mogelijk op
elkaar worden afgestemd ten behoeve van impactverhoging.

Monitoring en evaluatie
Monitoring en effectmeting zijn voor het welslagen van missiegedreven innovatiebeleid
van groot belang. De monitoring van MMIP 3 zal aansluiten bij de overkoepelende
organisatievorm voor alle 13 MMIP’s, zoals die nu wordt ontwikkeld (op basis van
stage gating). Stage gates zijn een instrument om de voortgang van het gehele
programma te monitoren, maar het is raadzaam als de programma-voorstellen van de
consortia hierop aansluiten. De doelen en de stage gates van MMIP 3 worden
gezamenlijk door RVO.nl en TKI Urban Energy gemonitord. Om de voortgang over alle
MMIP’s te garanderen, zullen de betrokken uitvoerders worden ondersteund door een
nog op te richten onafhankelijke Innovatie Monitoring Unit (IMU). De belangrijkste taak
van de IMU is het ontwikkelen en beheren van een jaarlijkse voortgangsmonitor om
zicht te houden op de ontwikkeling van de factoren die van invloed zijn op de
voortgang van het innovatie-ecosysteem rondom elke missie. De IMU zal op
doorlopende basis terugkoppeling aan TKI Urban Energy en RVO.nl organiseren. De
stage gates zouden er (enigszins afhankelijk van programmavoorstel) bijvoorbeeld als
volgt kunnen uitzien:
Stage gate 1: Keuze voor gebouwtype
•
Vragen die beantwoord moeten worden: welke gebouwtypen lenen zich voor
opschaalbare renovatie, wat is het potentiële marktvolume, welke
randvoorwaarden (zoals type warmtevoorziening in wijk) worden er aan het
concept gesteld en hoe vertaalt zich dat in conceptspecificaties van de
renovatieconcepten, hoe worden de belangen van eigenaars en bewoners
gediend?
Stage gate 2: Keuze van het renovatieconcept en concept systeemontwerp
•
Concept systeemontwerp waarbij omgevingsfactoren, de bewoner/gebruiker, het
renovatiepakket en het realisatieproces met elkaar in verband worden gebracht. In
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deze fase is het essentieel dat aanbiedende partijen een concept-businessplan
ontwikkelen, met daarin een aanzet tot risicomanagement. Ook kunnen hier
onderzoeks- en ontwikkelprojecten worden gedefinieerd die nodig zijn voor het
vervolg van het programma.
Stage gate 3: Conceptontwerp opschaalbare renovatieconcepten en productie
•
Hierbij komen aan de orde: het samenwerkingsmodel en de ketenorganisatie, het
conceptontwerp van het renovatiepakket, het businessplan, het productieproces,
een conceptinvesteringsplan en de prestatiekwalificatie.
Stage gate 4: Ontwerp en realisatie van de productiefaciliteit
•
In deze fase gaat het om: het ontwerp en de realisatie van een opschaalbare
productiefaciliteit of -keten, inclusief de keten van toeleveranciers en het ontwerp
en de realisatie van de prestatiekwalificatie.
Stage gate 5: Realisatie en ingebruikneming van de pilot
•
Hierbij komt aan bod: de oplevering van de pilotserie en de prestatie-nulmeting, de
eerste prestatiemeting over tijd inclusief gebruikscondities en bewonerservaring en
de terugkoppeling van deze metingen naar het vervolgontwerp.
De bovenstaande stage gates dienen slechts ter illustratie, en vormen slechts één van
de mogelijke ontwikkelpaden. In werkelijkheid zullen deze (en andere) stappen (deels)
parallel lopen en niet puur sequentieel. Daarom is het nadrukkelijk niet de bedoeling
om in dit programma op voorhand een vastomlijnd stappenplan vast te leggen. De
doelen van het MMIP 3 vormen de basis waarop de stappenplannen van de
verschillende consortia zijn gebouwd. Door het dynamische karakter van het MMIP zal
er behoefte zijn aan herijking en bijstelling van het programma. Dat vraagt om een
balans tussen langjarig commitment en flexibele bijsturing. Lessen vanuit innoverende
consortia, onderzoek naar de effectiviteit van de ontwikkelde innovaties, ontwikkelingen
in de markt en (mogelijke) aanpassing van belemmerende wet- en regelgeving zullen
de ingrediënten aanreiken voor dit iteratieve proces.

Communicatie, leren en disseminatie
Het MMIP bouwt verder op de verbindingen en communicatie binnen het netwerk dat
door TKI Urban Energy is opgezet. Er zullen bijeenkomsten worden belegd waarin
kennisuitwisseling, inspiratie en visievorming centraal staan. De bijeenkomsten zijn
gericht op individuele MMIP’s, maar ook op de verbinding tussen de MMIP’s. Verder
wordt samenwerking gezocht met de VNG en gemeenten die uitvoering geven aan het
Programma Aardgasvrije Wijken. De gemeenten worden ondersteund met de kennis
over maatschappelijke en technologische innovatie die in de projecten is opgebouwd
(ook via MVI-E en HCA). Vanwege het missiegedreven karakter van dit MMIP, is het
belangrijk om ook aandacht te besteden aan valorisatie (aanbodstimulering) en
marktcreatie (vraagstimulering). Missies worden pas gerealiseerd als innovaties
toegepast worden, want dan ontstaat economische en maatschappelijke waarde.
Marktcreatie is relatief nieuw als speerpunt en kan onder andere vorm krijgen door
financiële prikkels (zoals de SDE+), ruimte in regelgeving (bijvoorbeeld via een
ondernemersloket) of een transitiegericht inkoopbeleid (zoals bij SBIR).
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Qua valorisatie wordt voortgebouwd op de activiteiten die reeds lopen in de
Topsectoren (zoals het stimuleren van start-ups, kennisverspreiding naar het MKB en
human capital). Voor verdere versnelling op het gebied van valorisatie zal vanuit de
Topsector Energie meer aandacht worden besteed aan private
financieringsmogelijkheden (via een masterclass financiering, een investors day en een
loketfunctie voor financieringsvraagstukken). Aandacht voor andere financieringsroutes
is essentieel om bedrijven in staat te stellen te innoveren. Subsidies kunnen namelijk
nooit de volledige financieringsbehoefte van innovatieve bedrijven dekken, doordat niet
alle bedrijfsuitgaven subsidiabel zijn en doordat subsidies nooit de volledige gemaakte
kosten dekken; er wordt altijd een in-kind of in-cash bijdrage gevraagd. Het recent
gestarte programma Uptempo! is relevant voor innovaties in de gebouwde omgeving.
Dit programma beoogt om de ontwikkelde energieoplossingen uit de
innovatieprogramma’s te verbinden aan vragende partijen zoals gemeentes,
woningcorporaties, gebouweigenaren en particuliere woningeigenaren. Bijkomend
voordeel van die vraagbundeling is dat de partijen zo innovatieverspreiding en opschaling ondersteunen.
Bij het opstellen van programmavoorstellen kan van de volgende informatie over
projecten en innovaties gebruik gemaakt worden:
•
•

•

De projectencatalogus19 voor de verschillende programmalijnen van TKI Urban
Energy.
TKI Urban Energy biedt een projecten app aan, te downloaden via de App Store of
Google Play Store (zoeken op ‘TKI Urban Energy’). De app is ook bereikbaar via
de projectendatabase20 op de website van TKI Urban Energy.
De kennisdossiers21 van TKI Urban Energy.

Samenwerking in regionale en internationale context
De regio vormt in veel gevallen het startpunt voor innovatie, omdat bedrijven,
kennisinstellingen, overheden en burgers juist op regionale schaal met elkaar
samenwerken. Zo beschikken provincies en Regionale Ontwikkelmaatschappijen
(ROM’s) over kennis en instrumenten op het gebied van financiering, business
development, cluster- en ecosysteemontwikkeling en (internationale) marktvalidatie.
Ook zijn er in de regio’s al talloze start-upnetwerken, innovatieclusters en ecosystemen
waarbij projecten kunnen aansluiten. Daarom vormt regionale samenwerking een
belangrijke basis voor het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid.
Er zijn diverse landen waarmee op dit moment relaties bestaan of worden opgebouwd
als het gaat om fundamenteel en toegepast onderzoek en productontwikkeling.
Belangrijke partners voor kennisinstellingen, bedrijven en overheden binnen Europa
zitten onder meer in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Noorwegen,
Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk. Het is vooral belangrijk dat deze

19

Zie https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/tki-urban-energy-projecten

20

Zie https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/tki-urban-energy-projecten

21

Zie https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers
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samenwerkingsverbanden meer structureel vorm krijgen. Veel internationale
congressen zijn technologie-georiënteerd (innovatieve producten). Het zou een
buitenkans zijn om de procesmatige kant en industriële aanpak waar MMIP3 zich op
richt daar over het voetlicht te brengen. Er is meer grensoverschrijdende afstemming
en kennisindeling nodig, met als doel om wederzijdse meerjarige programma’s op te
stellen over de ontwikkeling van renovatieconcepten, industrialisatie en digitalisering in
de bouw en bijvoorbeeld ook over wederzijds leren over wijkgerichte aanpakken. Ook
zouden we gezamenlijk kunnen inzetten op EU-programma’s. Er zijn ook
veelbelovende samenwerkingsverbanden met partijen buiten Europa die verder
uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld in Mission Innovation-verband. Zo zijn er
bijvoorbeeld kansen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bij de Verenigde
Staten en China zouden we meer kennis kunnen ophalen. Het grootste
exportpotentieel van ontwikkelde diensten en producten lijkt vooralsnog in buurlanden
te liggen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.
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10 Colofon
Aan dit document hebben de volgende mensen meegeschreven:
Bouwe Meijer (TKI Urban Energy), Daniël van Rijn (RVO.nl), David Benjamin van der
Woude (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Freek van ’t Ooster
(CLICKNL), Gerard de Leede (JADS), Henk Visscher (TU Delft), Huub Keizers (TNO),
Michiel Kirch (TKI Urban Energy) en Rogier Groeneveld (TKI Urban Energy).
De volgende mensen hebben aan dit document bijgedragen:
Aart Wijnen (Woonconnect), André Kruithof (Nieman), Annemarie Costeris (NVDE),
Arjan de Haan (Buro de Haan), Casper Tigchelaar (TNO), Emmely de Kruijff (RVB),
Ernst Keijzer (UNSense), Esther ’t Hoen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties), Gerard Salemink (Pioneering), Gerdien de Weger (RVO.nl), Gijs
van Wijk (Thuisbaas), Guus Mulder (TNO), Guus van Oudheusden (Rc Panels), Helen
Visser (Bouwend Nederland), Hendrik-Jan Weggeman (Emergo), Henk Miedema
(TNO), Ivo Opstelten (Stroomversnelling), Jan Hensen (TU-E), Jan Willem van de
Groep (Factory Zero), Johan van Bael (Vito), Joost Koch (RVO.nl), Joram Snijders
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Klaas Vegter
(Stroomversnelling), Lenneke Kok (Hogeschool Utrecht), Leo Warmerdam (Topsector
HTSM), Leonie van der Steen (Squarewise), Linda Steg (RUG), Maarten de Vries (TKI
Urban Energy), Marco Witsche (TechniekNL), Marsha Wagner (Topsector Energie),
Nanda Vrielink (Centre of Expertise Smart Sustainable Cities), Niels Hanskamp (VNG),
Peter van der Wilt (Consumentenbond), Remco Westerbroek (Webcircles), Remko
Zuidema (Briqs), Rik te Raa (TKI Urban Energy), Ronald Rovers (Sustainable
Buildings), Rudi Roijakkers (ABT), Sabine Roeser (TU Delft), Selina Roskam (RVO.nl),
Siem Bijman (E-Trias Ingenieurs), Stan Roestenberg (Bohemen), Teun Bokhoven (TKI
Urban Energy), Thijs Bouman (RUG), Tijs Wilbrink (Topsector Energie), Wendela
Waller (TKI Urban Energy) en Wijnand van Hoof (TKI Urban Energy).
Dit MMIP-document is onder verantwoordelijkheid van TKI Urban Energy tot stand
gekomen. Bij vragen of over het document of indien een toelichting wordt gevraagd,
kan contact worden opgenomen met Rogier Groeneveld (06-53360526, rogier@tkiurbanenergy.nl) of Bouwe Meijer (06-25576632, bouwe@tki-urbanenergy.nl).
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Bijlage 1 Ontwikkelfases van de deelthema’s
De activiteiten in bovenstaande deelthema’s worden verdeeld in fases, zoals hieronder
weergegeven:
Deelthema

Onderzoeksfase
(TRL 1-3)

Ontwikkelfase
(TRL 4-7)

Demonstratiefase (TRL 8-9)

Implementatiefase

Ontwikkeling van
integrale
renovatieconcepten

Onderzoek naar
geavanceerde
renovatieconcepten (zoals
dunnere/
goedkopere
schilrenovatie en
circulaire
oplossingen)

Integraal ontwerpen
gebaseerd op
bewonersvoorkeuren, gezondheid en
integratie van
functionaliteiten

Pilots van totaalen deelconcepten
voor
energierenovatie

Feedback van
bewoners/
gebruikers en
alle stakeholders uit de
keten

Ontwikkeling van
renovatieconcepten,
mede door integratie
van componenten
(bijv. warmtepompen)
Faciliteren van
industrialisatie door
integratie van
functionaliteiten in
plug & play units
Ontwikkelen van
afwegingsmodellen
en -toepassingen:
tools voor
beslissingsondersteuning

Renovatieconcepte
n verbeteren door
gebruik van data
Renovatieversneller,
Startmotor en
Programma
Aardgasvrije wijken

Monitoring van
langetermijneffecten
Monitoringsdat
a als input voor
energiemanagement

Demonstratie van
kleine-schaal 1ste
generatie
afwegingsmodellen
en -toepassingen
Demonstratie van
prestatiecriteria,
-monitoring en
optimalisatie

Opzetten van
prestatiecriteria en monitoring
Industrialisa
tie en
digitalisering van het
renovatieproces

Onderzoek naar
geavanceerde
schaalbare
industrialisatieconcepten

Ontwikkeling van
gestandaardiseerde
en fabrieksmatig
ontwerp- en
productieprocessen
Nieuwe bouw- en
installatietechnieken
met focus op
standaardisatie en
automatisering

www.tki-urbanenergy.nl

Demonstratie van
1e generatie
industrialisatieconcepten en
digitale ketensamenwerking
Optimalisering
ketensamenwerking door
digitalisering

Continuïteit in
volume
(aanbestedingen/financieel/
klantbehoefte)
van het
bouwproces
Terugkoppeling
van lessons
learned voor
het industriële
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Flexibilisering en
configureerbaarheid
van het productieproces

productieproces

Digitalisering van het
totale ketenproces
(ontwerp, fabricage,
installatie, monitoring
en onderhoud)
Gebouweigenaren
en
gebruikers
centraal bij
energierenovaties

Analyse van
besluitvorming en
afwegingen bij
eigenaren
(eventueel
combineren met
‘koppelkansen’)
Onderzoek naar
gedrag van
eigenaren/
bewoners na de
renovatie
Onderzoek naar
gedragsaspecten
voor versterking en
acceptatie van
nieuwe innovatieve
oplossingen
Onderzoek naar
effectieve
methoden van
inspraak en
participatie en
bepalende
situationele
kenmerken
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Ontwerpen van
innovatieve
verkoopkanalen door
algoritmes en data
(personalisatie)
Ontwikkeling van
digitale (visuele)
technieken om koopof verkoopproces te
ondersteunen
Uitwerken van
klantreis en wijkreis
met betere prijskwaliteitsverhouding
Ontwikkeling van
financieringsconcept
en en
businessmodellen
(servitization)

Ontwerpen van
proposities die
aansluiten op
klantbehoeften
Demonstratie van
klantreis en
wijkreis als
stimulans
combinatie met
afwegingsmodellen
Stimulering van
vraagzijde door
bundelen van de
vraag op blok- en
wijkniveau

Feedback om
gebruikerservaringen te
koppelen aan
nieuwe
generatie
innovaties
Acceptatie van
nieuwe
technieken bij
uitvoerende
partijen
vergroten

Living labs en
toetsing van
gebruikersbelangen aan
gekozen aanpak,
innovatieintroducties en
industrialisatiekansen
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