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#CHANGE YOUR GAME &ACT
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#TRENDING TOPICS
•
•
•
•
•
•

Vraag naar grondstoffen stijgt harder dan aarde kan leveren
Bevolkingsgroei stijgt in 2050 naar 9 miljard mensen
Door vergrijzingsgolf zal renovatie belangrijker worden dan nieuwbouw
Vakmanschap neemt af en robotisering toe
Nieuwe internet revolutie IoT
Minder bezit meer delen

Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar
inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van
bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu.

GOLDEN RULES
1. Doorbreek vastgeroeste
overtuigingen
2. Creëer financieel draagvlak
3. Maak ambitie tastbaar
4. Experimenteer & leer
5. Werk samen met de juiste
partners
6. Onderzoek & innoveer
7. Durf te falen
8. Neem de tijd
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#DREAMTEAM

#WERKPAKKET 1
SNELLER EN BETER NAAR NULOPDEMETER
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sbnom.nl

Bij een Nul Op de Meterwoning wordt
het netto energiegebruik tot nul
gereduceerd door slim gebruik te
maken van energiebesparende en
energieopwekkende voorzieningen.
En dan liefst zonder gebruik te maken
van fossiele brandstoffen. De eerste
concepten bestonden uit een
verzameling van marktrijpe installatie
oplossingen icm dak‐ en
gevelcomponenten. De
Stroomversnelling deal tussen
bouwers en corporaties heeft geleid
tot innovatie binnen het productie‐ en
montageproces wat de 1e generatie
concepten opleverden. SBNoM heeft
een vertrekpunt vanuit die generatie,
maar innoveert door vanuit het
perspectief van toeleveranciers en
gebruikers; de 2de generatie
concepten. Dat leidt wederom tot
proces‐en productverbetering en een
van kostendaling van 30%. De
grootste kostendaling zal afhankelijk
zijn van verplichtingen vanuit de
rijksoverheid en de daardoor te
ontwikkelen afzet efficiëntie. Naar
verwachting ontstaan er crossovers
met andere industrieën, nieuwe
financiële modellen, zowel aan
aanbod‐ als aan vraagzijde. Ook zal de
ontwikkeling en innovatie van big‐
data en digitalisering (woonconnect)
hierop aanzienlijke invloed gaan
uitoefenen.

STANDAARDEN
SYSTEEM INTEGRATIE
KNOOPPUNTEN
KWALITEITSCONTROLE
INDUSTRIALISATIE
ROBOTISERING
AUTOMATISERING
SAMENWERKEN

Prijsontwikkeling NOM concepten

X 1000

€140
standaarden

nieuwe samenwerkingen en prototyping

ict processen

opschaling met andere industrie

€120

€100

€80

€60
•
•
•
•
•
•

€40

€20

Robotisering productieproces
Digitalisering vraagzijde
Data‐inventarisering typen
Uitvraag/bestelling per sets
Minimalisering drempels
Assemblage local teams

€‐
2008

2010

Stroomversnelling

2012
SBNoM

2016

2018

MKB‐NOM

2020
Modulair

2022

2024

Opschaling

Bron: www.kmidb.nl
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Foto: Factory Zero

Foto: Factory Zero

#WERKPAKKET 2
•
•
•
•
•
•
•

CONDITIES
TOEGANKELIJK
LOKALE CONSORTIA
KLANTREIS
FINANCIELE ARRANGEMENTEN
DIGITALISERING WIJKEN
SAMENWERKEN
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#WERKPAKKET 3
•
•
•
•
•

TESTEN & STIMULEREN
PROPOSITIES EN AANBOD ARRANGEMENTEN TOEPASSEN
OPSCHALEN DOOR BUNDELING
VOORBEELDEN EN DRAAGVLAK
EVALUATIES

16.000 km
Woningen: ruim 7 miljoen
Eéns gezinswoningen: 4,5 miljoen
Particulieren: 55%
Huurwoningen: 43%

De gebouwde omgeving zorgt
voor >

25% van de CO2‐
40% van

emissie en voor

het energiegebruik

66 gemeenten
1.078.382 woningen
2,482 miljoen inwoners
55 woningcorporaties
304.596 woningen

917 PJ bebouwde omgeving/jaar | 144 windmolens per gemeente

60% particulieren
28% sociale huur
12% particuliere huur

6

5‐9‐2017

#WERKPAKKET 4-5
•
•
•
•
•
•
•

MULTI DISCIPLINAIRE TEAMS
VERSNELLING STUDIOS
WERKPLAATS
MONITORING INNOVATIE
INNOVATIE LOOP
RADICALE INNOVATIE
CROSSOVERS

#2050
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Mama wat is een energierekening?

@peterlindersNL
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