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Inleiding 
Stroomversnelling en haar leden hebben als oogmerk een impuls te geven aan de energietransitie in 
de gebouwde omgeving. Stroomversnelling is in eerste instantie een vereniging van corporaties, 
bouwers, toeleverende industrie, netwerkbedrijven en regionale overheden maar de bedoeling - van 
de initiatiefnemers en de huidige trekkers – is breder. Stroomversnelling wil een beweging zijn 
waarin deelnemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de energietransitie en waarin ze, 
door samen op te trekken, versnelling weten te realiseren in het realiseren van deze doelstelling. 

Ontwikkelingen 2016-2018 
NOM mainstream 
In de beweging Stroomversnelling neemt het onderscheid in kennis, innovatiekracht en ervaring 
tussen de leden toe. Stroomversnelling begon als initiatief van koplopers. Nieuwe toetreders 
droegen later ook bij aan (verdere) productontwikkeling en de implementatie in de praktijk. 
Sommigen werden van volger zelf koploper en belangenverschillen werden explicieter. De verbreding 
in typen leden droeg nadrukkelijk bij aan de impact van de vereniging en tegelijkertijd nam de vraag 
naar verschillende vormen en diepgang van ondersteuning toe. Het is meer en meer helder dat hier 
sprake is van een breed gedragen ontwikkeling in de bouwsector. NOM en NOM-Ready zijn 
mainstream bekend, worden steeds vaker toegepast en er is brede erkenning dat NOM en NOM-
Ready nodig zijn voor een (voldoende snelle) energietransitie.  
 

Potentie van Stroomversnelling 
Stroomversnelling heeft op dit moment ca. 70 leden en meerdere partnerschappen. De 
samenstelling van het ledenbestand geeft direct een helder beeld van de breedte van 
Stroomversnelling: woningcorporaties, aanbieders 
(bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven. Daarnaast heeft 
Stroomversnelling reeds een aantal partners - CVW, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Efectis en de 
Woonbond - en lopen er gesprekken over partnerschap met Aedes, en kennisinstellingen als de 
Hogeschool Utrecht. Stroomversnelling staat open voor elke partij die inzet wil leveren op, en kan 
bijdragen aan, de (door)ontwikkeling van woningconcepten en de transitieopgave. Omdat we een 
vereniging zijn van koplopers en actieve volgers bekijken we altijd kritisch hoe partijen die zich willen 
aansluiten de beweging en benodigde ontwikkeling verder kunnen versterken. Het doel is daarom 
niet veel groter te worden in aantallen dan ca. 100 leden. Deze beperkte groeidoelstelling heeft 
consequenties voor de financiële slagkracht van de vereniging. Om die reden is er veel aandacht voor 
bijdragen van overheden. 

 

Aanjagen 
Voor grondgebonden woningen en gestapelde bouw (tot vier of vijf woonlagen) zijn voor de 
corporatievoorraad bruikbare en aantrekkelijke concepten ontwikkeld. Nu de wetgever de condities 
heeft geschapen voor een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) zijn corporaties in veel situaties in staat 
om op basis van een gezonde businesscase op grote schaal NOM-renovaties en NOM-nieuwbouw 
woningen te realiseren. Dit zou tot het beeld kunnen leiden dat Stroomversnelling minder aandacht 
hoeft te geven aan het aanjagen van volume. Uit de praktijk blijkt echter dat het scheppen van de 
juiste condities nog niet automatisch tot realisatie leidt. Er is daar nog een wereld te winnen. 



 

 
Zo gebruiken sommige corporaties de EPV niet omdat ze die te ingewikkeld vinden of onbekend zijn 
met de effecten van een EPV op de businesscase. Dezelfde onbekendheid leeft bij gemeenten, 
waardoor NOM vaak onterecht niet of nauwelijks meegenomen wordt bij het maken/updaten  van 
de prestatieafspraken. Daardoor blijft nog veel marktpotentie onbenut. Ook blijft er inzet nodig om 
problemen die we bij realisatie van NOM-renovaties tegenkomen samen met leden op te lossen; 
bijvoorbeeld als het gaat om de veelsoortigheid van zelf aangebrachte voorzieningen en de sociaal 
maatschappelijke diversiteit van bewoners. We merken bovendien dat er bij bijvoorbeeld corporaties 
en gemeenten veel aandacht nodig is om de opgedane ervaring en kennis goed in de organisaties te 
borgen. 
 

NOM en de particuliere woningeigenaar 
Hoewel het principe van NOM een belangrijk middel is in de energietransitie, weten we ook dat het 
aardgasvrij maken van wijken een bredere opgave is; zo mag niet verwacht worden dat particulieren 
massaal hun woning direct, middels één ingreep, naar NOM willen en/of kunnen renoveren. De 
particuliere woningeigenaar weegt investeren in duurzaamheid anders dan corporaties en heeft ook 
niet dezelfde financieringsmogelijkheden als corporaties. Een EPV of vergelijkbaar instrument, om de 
split incentive tussen huidige eigenaar en toekomstige eigenaren op te lossen, ontbreekt bovendien 
nog. Het blijkt dat de particuliere woningeigenaar om al deze redenen eerder geneigd is tot ‘stap-
voor-stap maatregelen’ dan tot een forse investering in één keer. Dat kan voor een particuliere 
woningeigenaar een verstandige route zijn, als het maar niet tot lock-ins, desinvesteringen en/of 
bouwfysische- of comfortrisico’s leidt bij het fossiel-vrij maken van de woning. Het is tegen die 
achtergrond belangrijk dat voor deze doelgroep zogenaamde NOM-ready concepten worden 
ontwikkeld. Een NOM-ready keur moet borgen dat, net als bij NOM eenduidig en transparant, inzicht 
geboden wordt hoe opeenvolging van maatregelen zonder desinvesteringen verantwoord tot een 
verbeterde en CO2-neutrale woning kunnen leiden.  
 

Betaalbaarheid en monitoring 
Voor de particuliere woningeigenaar is betaalbaarheid een belangrijk thema en evenals bij 
huurwoningen zal dus ook bij particuliere woningeigenaren ‘woonlastenneutraliteit’ als uitgangspunt 
genomen moeten worden.  
 
Om woonlastenneutraliteit te kunnen garanderen zijn de ontwikkeling van bouwstromen, 
kostprijsdaling, prestatiegaranties en monitoring essentieel. NOM-Keur (en de in 2018 
geïntroduceerde monitoring norm) is een van de instrumemten om de woningeigenaar (corporatie 
en particuliere woningeigenaar) comfort te kunnen bieden met betrekking tot de beoogde prestaties 
van de woning (zowel nieuwbouw als na woningrenovatie).  

  



 

MeerJarenProgramma 2019-2022 
 

Marktsegmenten 
Woningen kennen (technisch) natuurlijke mutatiemomenten welke bepalend zijn voor de 
(verandering in) hun energetische kwaliteit. Dat betreft: nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud en 
installatievervanging. Uit de ervaringen opgedaan in de Stroomversnelling blijkt dat de potentiele 
impact van een gebouwaanpak op de energieprestatie, technisch-economisch vooral bepaald wordt 
door de hoogte van het gebouw (grofweg kan onderscheid gemaakt worden tot 5 woonlagen en 
daarboven). Het aantal woningen dat per jaar op hun (technisch) natuurlijke mutatiemoment 
aangepakt wordt bedraagt ongeveer: 

Mutatiemoment Gemiddeld aantal per jaar 

Nieuwbouw tot 5 woonlagen 60.000 

Nieuwbouw boven 5 woonlagen 12.000 

Renovatie tot 5 woonlagen 135.000 

Renovatie boven 5 woonlagen 55.000 

Installatievervanging 400.000 

  
Voor sommige gebouwtypen zijn al technische concepten ontwikkeld waarmee het eindbeeld van 
een energie-neutrale gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd, terwijl voor andere 
gebouwtypen de ontwikkeling nog maar net gestart is. Ter illustratie: bij sommige ontwikkelaars is 
het aandeel Nul op de Meter woningen in hun nieuwbouw portefeuille voor woningen tot 5 
woonlagen al meer dan 10%. Voor de renovatie (of nieuwbouw) van woningcomplexen van een 
gebouw met 10 woonlagen is door nog maar 1 aanbieder 1 concept uitgedacht.   
 
Naast het type ingreep is de vorm van eigenaarschap in belangrijke mate bepalend of de technische 
concepten van vandaag al afdoende ontwikkeld zijn voor uitrol of dat daar nog grote 
ontwikkelstappen moeten worden genomen. Ter illustratie: voor grondgebonden woningen in het 
huursegment die toe zijn aan een renovatie, kan in de meeste gevallen (in belangrijke mate dankzij 
de invoering van de EnergiePrestatieVergoeding) een volledige Nul op de Meter aanpak economisch 
verantwoord doorgevoerd worden en begint de vraag daarnaar al toe te nemen. In dit segment is 
vanuit transitieperspectief dus vooral behoefte aan opschaling en versnelling. 
Hetzelfde type gebouw is echter in het particuliere segment nog niet economisch verantwoord te 
renoveren, laat staan dat de particulieren daar al om vragen. NOM-Ready lijkt, mede gelet op de 
koppeling aan de renovatie-motivatie bij particulieren een kansrijkere route, maar goede 
voorbeelden daarvan zijn nog schaars. Daar moet dus nog volop gewerkt worden aan de 
ontwikkeling, van het aanbod, de vraag en de daaraan gerelateerde marktcondities. Pas wanneer 
25% marktpenetratie is bereikt, is de fase van ontwikkeling (door koplopers en volgers) afgerond en 
de fase van autonome opschaling bereikt. 

 
In de komende jaren zijn daarom twee onderscheidende benaderingen voor onze activiteiten in de 
verschillende marktsegmenten: “Versnellen wat kan” en “Doen ontwikkelen wat nog niet kan”. Met 
“versnellen wat kan” doelen we op het ontsluiten van kennis, ervaring, voorbeelden en tools voor de 
marktsegmenten waar al een oplossing voor is. In dat kader mobiliseren we marktpartijen om de 
kennis in te zetten en tot nieuwe projecten en werkwijzen in de eigen organisatie(s) te komen en 

Centrale lange termijn doelstelling achter alle activiteiten van Stroomversnelling is: De realisatie 
van minimaal 25% marktpenetratie van concepten waarmee woningen en/of wijken aardgasvrij 
en spijtvrij CO2- en/of energieneutraal gemaakt kunnen worden in alle marktsegmenten. 



 

daarmee opschaling te bevorderen. Met ‘doen ontwikkelen wat nog niet kan’ doelen we op het met, 
voor en door onze leden ontwikkelen van oplossingen voor marktsegmenten waar momenteel nog 
geen uitontwikkelde concepten voorhanden zijn, of waarvoor er nog technische, economische of 
juridische beperkingen (of een combinatie daarvan) zijn. Op dit terrein kan Stroomversnelling met, 
en via, hun leden de verschillende actoren bij elkaar brengen die (een deel van) de oplossing in 
handen hebben. In dit, veelal multi-actor en multi-issue, speelveld kan Stroomversnelling de 
noodzakelijke ontwikkelingen duiden en vanuit haar onafhankelijke positie het oppakken daarvan 
door actoren ondersteunen. 
 

Thematische aanpak 
Hoewel we de marktsegmentering nadrukkelijk op het netvlies houden om de voortgang van onze 
activiteiten te bewaken en te prioriteren, kiezen we ervoor om onze werkzaamheden thematisch te 
clusteren. In onze ogen spelen er in de energietransitie een aantal centrale thema’s die de 
verschillende marktsegmenten overlappen. Door volgens een thematische aanpak te werken kunnen 
we zo aan meerdere marktsegmenten tegelijkertijd werken en wordt uitwisseling tussen markten 
bevorderd. We onderscheiden in dit kader twee hoofdthema’s en daarmee samenhangende 
subthema’s: 
 

• “Aanbodontwikkeling” gaat om het sneller, goedkoper, slimmer en kwalitatief beter maken 
van het fysieke aanbod en de daarmee gerelateerde energie-infrastructuur, waarmee 
gebouwen in 1 stap of op no-regret wijze in meerdere stappen de hoogst haalbare bijdrage 
kunnen leveren aan de energietransitie in combinatie met andere functionele 
gebouwprestaties (zoals binnenmilieu, comfort, veiligheid, flora en fauna, materiaal-
milieulast, etc.). 

o Industrialisatie benadert de aanbodontwikkeling vanuit de uitdagingen ‘sneller’ en 
‘goedkoper’. Om de ambities van het regeerakkoord en het klimaatakkoord waar te 
maken zal de arbeidsproductiviteit omhoog moeten en zullen de kosten omlaag 
moeten. Die combinatie vraagt om een serieuze inzet op dit subthema door 
marktpartijen in de gehele aanbodketen.  

o Monitoring en aanvullende diensten zijn de ingrediënten vanuit de optiek ‘slimmer’. 
Slimmer in termen van het realisatieproces van concept tot aan realisatie en het 
gebruik van de gebouwen en de ontwikkeling van slimmere producten en diensten. 

o Prestatiesturing benadert de aanbodontwikkeling vanuit de behoefte aan de 
realisatie van betere gebouwen. Gebouwen met gegarandeerd goede functionele 
prestaties, vrij van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen, of die nu worden 
gerealiseerd bij nieuwbouw of renovatie in 1 keer, dan wel bij de upgrade van een 
gebouw of de installaties in opvolgende no-regret stappen.   

o Wijkenergiesystemen zijn de energie-infrastructuren die vrij gemaakt gaan worden 
van aardgas als medium voor de verwarming van gebouwen, warm tapwater 
bereiding en koken. Welke dominante drager van energie voor warmte een wijk gaat 
voeden hangt samen met de lokale technische mogelijkheden en beperkingen op 
wijk niveau (bronnen en distributie) maar ook op woningniveau (vraagpatronen).  

 

• “Wijken met Nieuwe Energie” benadert de uitdagingen van de energietransitie vanuit de 
vraagzijde zoals die meer en meer niet slechts op gebouwniveau maar ook op het wijkniveau 
zal plaats gaan vinden in de komende jaren. In wijken met nieuwe energie wordt gewerkt 
aan het wegnemen van knelpunten voor opschaling zoals die voortkomen uit de multi-actor 
context, de multi-issue context en de economische context van de wijk. 

o In Van woning naar Wijk wordt, met oog voor de verschillende belangen van 
stakeholders in de wijk, met gemeenten en woningcorporaties gewerkt aan 



 

opschaling van de vraag naar en implementatie van grootschalige verduurzaming op 
woning- en wijkniveau. 

o Bij de Integrale aanpak wordt gewerkt aan de koppeling tussen de energietransitie 
en maatschappelijke thema’s om de kostenreductie, snelheid en kwaliteit van 
energieneutrale oplossingen te verbeteren.  

o Financiering en Waardering behandelt de benodigde instrumenten voor uitdagingen 
van financiering, meerkosten en waarde-effect van woning- en/of wijkingrepen voor 
de energietransitie van elk van de verschillende stakeholders aan de vraagzijde: de 
gemeenten, de woningcorporaties en hun huurders, de VVE’s en de losse particuliere 
eigenaar-bewoners.  

 

In de volgende paragrafen staan de thema’s per subthema nader uitgewerkt en staat beschreven 
welke activiteiten voorzien worden vanuit de perspectieven ‘versnellen wat kan’ en ‘doen 
ontwikkelen wat nog niet kan’. 
 
Binnen Stroomversnelling werken we sinds 2018 met het systeem van OKR’s (Objectives and Key 
Results). Bij elke programmalijn hebben we hiertoe een centrale langjarige doelstelling 
geformuleerd. Op thema niveau staat ter illustratie in dit MeerJaenProgramma de belangrijkste 
meetbare doelstelling voor 2019 geformuleerd. 
 

Aanbodontwikkeling 

Industrialisatie van het aanbod 

Huidige toestand 
Wellicht de belangrijkste uitdagingen bij de energietransitie in de gebouwde omgeving betreffen de 
realisatie van grote kostenreducties enerzijds (ca. 25-30%) en grote capaciteitsverhoging (naar 
200.000 hoog-niveau renovaties per jaar) anderzijds. Industrialisatie van renovatieoplossingen is 
onlosmakelijk verbonden met die uitdagingen. Zonder industrialisatie zijn er onvoldoende 
arbeidskrachten beschikbaar om in Nederland in 2050 aardgasvrij en energieneutraal te maken of de 
tussendoelen voor 2030 te realiseren. Industrialisatie heeft bovendien ook duidelijke voordelen 
vanuit bewonersperspectief: een renovatie met bewoners die in de woning blijven tijdens de 
werkzaamheden vereist immers een korte  doorlooptijd en weinig overlast. Door de toepassing van 
standaard componenten voor gevel dak en installatie kan de doorlooptijd en overlast sterk 
verminderd worden. Door straten of wijken ineens te renoveren met behulp van deze componenten 
kan bovendien ook op proceskosten bespaard worden. De seriematige aanpak van NOM op 
wijkniveau (in bijvoorbeeld Heerhugowaard, Soesterberg en Zoetermeer) heeft als eerste resultaat 
dat productie van de bouwplaats verplaatst is naar een werkplaats. In de werkplaats worden 

Centrale lange termijn doelstelling bij aanbodontwikkeling is: De realisatie van een zodanige 
kostprijsreductie (schatting 25%-30%), op NOM of NOM-Ready aanbod met gegarandeerde 
functionele prestaties (minimaal rond energie, binnenmilieu en veiligheid), waarmee een 
woonlastenneutraal aanbod voor de bewoner en een gezonde business case voor de 
investeerder in de oplossingen (inclusief de afnemers) mogelijk is en jaarlijkse 
productieaantallen van 50.000 gekoppeld aan renovatie, 25.000 aan nieuwbouw en 100.000 
aan installatievervanging, gerealiseerd worden. 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: Een bouwstroom voor minimaal 500 woningen per 
jaar op een dominante PMC gecommitteerd. 



 

standaard componenten geproduceerd in een geconditioneerde omgeving. Hierdoor is een veiligere, 
efficiëntere werkomgeving voor de werknemers gerealiseerd, waar sneller geproduceerd kan worden 
met een betere kwaliteit. Robotisering van arbeidsintensieve stappen in het productie proces, met 
name het aanbrengen van steen-strips op de geveldelen is een goed voorbeeld van de introductie 
van serieuze industrialisatie in de renovatiesector.  
 

Versnellen wat kan 
Het doorzetten van de industrialisatie trend heeft nog een behoorlijk potentieel in een verdere 
kostprijsverlaging en productieverhoging. Met de eenduidige prestatiemaatlat van NOM Keur, en de 
daarvan afgeleide standaard afnameovereenkomst zijn belangrijke condities geschapen voor 
industrieel vervaardigbare NOM-renovaties (én nieuwbouw) van laagbouw corporatie woningen. De 
opzet van de eerste productiestraten voor NOM-gevels en NOM-energiemodules zijn belangrijke 
resultaten. Met het NOM-Ready keur wordt een nieuwe markt gecreëerd voor producenten van 
componenten die binnen een no-regret aanpak passen. Wanneer zulke componenten op de markt 
komen, wordt het voor system integrators, die standaard componenten combineren tot een 
volledige renovatie, makkelijker om de markt te betreden. Daarnaast maakt deze ontwikkeling een 
stapsgewijze renovatie mogelijk voor particuliere woningeigenaren, waarbij eerder genoemde 
productiestraten van NOM-onderdelen een grotere afzet krijgen en verdere kostprijsverlaging en 
capaciteitsverhoging versneld kunnen worden. Bij de no-regret aanpak hoort ook een standaard 
afname overeenkomst die de verantwoordelijkheid bij de juiste partijen legt en garandeert dat het 
einddoel; een volledige NOM woning, bereikt kan worden zonder onnodige ingrepen. 
  
Naast de creatie van marktkansen voor industrieel geproduceerde NOM-componenten kan 
Stroomversnelling de benutting van het huidige niveau van industrialisatie versnellen door partijen 
bij elkaar te brengen, fabriekstours te organiseren, studenten van onderwijsinstellingen te koppelen 
en kennis van buiten de sector naar de bouw te brengen. 
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
Wanneer de markt voor componenten een voldoende grote omvang krijgt kunnen vergaande 
industrialisatie strategieën in beweging gezet worden. Kenmerk van zo’n strategie is dat die niet 
begint vanuit de huidige productie, maar juist vanuit de gewenste productie en 
producteigenschappen. Door vanuit dit einddoel te kijken naar het huidige productieproces kan de 
productiecapaciteit verder verhoogd worden met verdere kostendalingen. De vraag is dan niet langer 
‘hoe kunnen we datgene beter doen dat we al doen?’, maar ‘welke aanpassingen in het ontwerp en 
materiaalkeus zorgen voor een efficiënter proces’? Binnen zo’n industrialisatie strategie ontstaat ook 
ruimte om de consument rechtstreeks zijn componenten te laten configureren of rekening te houden 
met ZAV’s (zelf aangebracht voorzieningen).  
  
Een essentiële randvoorwaarde voor investeerders In deze stap naar vergaande industrialisatie is de 
ontwikkeling van bouwstromen. Juist hier is een taak weggelegd voor Stroomversnelling in het 
vormen van een juiste context waarbinnen grote investeringen in industriële productiefaciliteiten 
gedaan kunnen worden. Zo’n context kan gevormd worden binnen een of meer bouwstromendeals 
gekoppeld aan contingenten van oplossingen voor productmarktcombinaties. In de oorspronkelijke 
Stroomversnellingsdeal, werd kostprijsverlaging door seriematige productie uitgelokt middels een 
volume deal tussen corporaties en bouwpartijen. Nu is voor verdergaande industrialisatie in de 
productieketen de koppeling van vraagvertegenwoordigers op wijk niveau (inclusief het particuliere 
segment) met aanbieders van oplossingen én de achterliggende toeleveranciers van nieuwe 
industriële componenten noodzakelijk. Het opzetten van een SDE+-achtige tender zoals beschreven 
in ‘gebouwde omgeving van het gas af’ is daarbij een van de instrumenten, de oplijning met de 
proeftuinwijken een andere. 



 

 

Internationale impact 
Het slagen van een deal, en daarmee de verdere industrialisatie van de bouw in Nederland, versterkt 
de internationale positie van Nederlandse bedrijven verder. Traditioneel wordt de bouw niet gezien 
als een sector die een rol kan spelen in de internationale handel, maar nu zien we al dat er 
internationaal steeds meer aandacht komt voor de industriële ontwikkelingen in de sector. Deze 
ontwikkelingen zorgen ook voor internationale orders bij verschillende partijen die zijn aangesloten 
bij de stroomversnelling. Niet alleen bouwers, maar zeker ook toeleveranciers hebben hier profijt van 
en kunnen de komende jaren verder bouwen aan hun positie, indien we hier op dit onderdeel 
doorpakken.  
 
 

Activiteiten en begroting  

Ontwikkeltafel industrie € 55.000 

Marktconsultatie industrialisatie € 10.000 

Ondersteuning opzet tender industrialisatie € 25.000 

Opzet Bouwstromen deal € 115.000 

 € 205.000 
 
Het thema industrialisatie vraagt met name om een bijdrage van de ministeries van BZK en EZK. De 
investering van marktpartijen zelf zal met name zitten in de realisatie van de fysieke industriële 
infrastructuur. 
 

Monitoring en aanvullende diensten 

Huidige toestand 
De monitoring norm die nu door stroomversnelling met marktpartijen is uitgewerkt vormt de basis 
voor nieuwe aanvullende diensten bij de woning en biedt daarnaast kansen voor een volledig 
geïntegreerde keten van ICT toepassingen door de levensduur van de woning. Maar ook voor 
aanvang van een bouwproces worden momenteel GIS systemen verrijkt met data uit verschillende 
bronnen om zo de meest kansrijke gebieden, wijken of straten voor renovatie of nieuwbouw te 
identificeren. 
 

Versnellen wat kan 
De stroomversnelling energieprestatie monitoring norm is in de basis bedoeld om te zorgen dat er 
kwalitatief goede data beschikbaar is voor het opstellen van de EPV jaarrapportage. Ook zijn hier 
zaken in geregeld zoals gedeelde verantwoordelijkheden middels goede SLA’s (Service Level 
Agreement), privacy en security aspecten met een correcte toepassingen van de AVG en een 
correcte, heldere interactie met de bewoner. Deze norm wordt gebruikt om toeleveranciers van 
monitoring producten uit te dagen volgens functionele prestatie eisen een sterke monitoring 
oplossing, een langdurige dienst, in de markt te zetten. 
 
Deze monitoring dienst kan uitgebreid worden door de integratie van andere reeds bestaande 
platformen en diensten die functionaliteit en meerwaarde toevoegen. Hierbij kan gedacht worden 
aan een standaard zoals EE-Bus die communicatie met individuele installaties binnen de woning op 
een gestandaardiseerde manier mogelijk maakt, of USEF dat de communicatie van de woning met de 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: 10 partijen met een EPM-norm gecertificeerde 
oplossing in de markt. 



 

energiemarkten mogelijk maakt, wellicht zelfs integratie van de NTA 8050 dat zorg-functionaliteit 
toevoegt aan de woning. 
 
De rol van stroomversnelling is het vinden van relevante standaarden, platformen, diensten en 
partijen die een meerwaarde kunnen betekenen voor de NOM woning als geheel. Vervolgens kunnen 
deze voorbeelden middels inspiratiesessies gedeeld worden met relevante partijen binnen het 
netwerk. Daar bovenop worden ontwikkeltafels opgezet waar de verschillende stakeholdersgroepen 
elkaar treffen en gezamenlijk aan oplossingen werken. Daarbij wordt bijvoorbeeld specifiek gedacht 
aan de koppeling van woning monitoring aan smart grid ontwikkelingen. 
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
Met de energieprestatie monitoring norm van stroomversnelling wordt ook en een API ontwikkeld 
die een gestandaardiseerde toegang voor geautoriseerde personen tot de gemeten data mogelijk 
maakt. Omdat deze data op dezelfde manier benaderd kan worden, ongeacht de toeleverancier van 
het monitoringplatform, of de gekozen aanbieder wordt het mogelijk apps voor een groter publiek te 
ontwikkelen, of het wisselen van apps voor woningcorporaties mogelijk. Daarnaast maakt deze 
communicatie standaard hoge kwaliteit data beschikbaar voor aanvullende toepassingen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het monitoren van PV systemen en alarmeren indien de zonne-opbrengsten 
achter blijven door schaduw, vervuiling of installatie fouten. Ook kan deze API gebruikt worden voor 
conceptverbetering en preventief onderhoud voor aanbieders, strategisch voorraadbeheer voor 
woning corporaties en het gericht sturen van energiecoaches naar bewoners. 
 
Stroomversnelling schept met het NOM Keur, NOM Ready keur, de energieprestatie monitoring 
norm en met name de API de voorwaarden voor de ontwikkeling van deze aanvullende diensten. De 
API moet de komende jaren uitgebreid en onderhouden worden om nieuwe diensten mogelijk te 
maken. Dit gebeurt door de dialoog met de verschillende stakeholders levend te houden en waar 
nodig gezamenlijk aan functionele prestatie eisen van deze diensten te werken. Daarnaast maken de 
geschapen kaders een vergaande ICT integratie tussen de ketenpartners mogelijk. 
 
Internationale impact 
Nederland is vooralsnog het enige land met prestatiegaranties op woningen en daarbij behorende 
energie prestatie monitoring oplossingen. Vanuit andere landen die aan prestatie garanties in de 
bouw bezig zijn is er veel aandacht voor onze monitoringoplossingen, omdat die niet bestaan en 
veelal als nieuw en moeilijk worden ervaren. Met de lancering van de energie prestatiemonitoring 
norm is een belangrijke eerste stap gezet in de standaardisatie van monitoringoplossingen. Deze 
norm legt het fundament voor een scala aan diensten dat op dit monitoring platform kan draaien. De 
marktpartijen die samen met Stroomversnelling deze norm hebben opgezet, hebben de ambitie om 
de norm tot een Europese standaard te maken. 
 
Smart grids is een onderwerp dat internationaal al jaren veel aandacht krijgt, maar nog niet tot de 
huishoudens doordringt. Traditioneel zijn er drie barrières die een grootschalige uitrol tegen houden: 

1. Beperkte waarde van huishoudelijke flexibiliteit 
2. De kosten van een dedicated verbinding  
3. het gebrek aan een standaard communicatie interface naar apparaten 

NOM concepten hebben een dedicated verbinding voor monitoring en een standaard set apparaten, 
waardoor de beperkte waarde plots wel interessant wordt. Het Horizon2020 project REnnovates 
demonstreert dat de stroomversnelling prestatiemonitoring norm een uitstekende basis is om een 
smart grid op te bouwen. De implementatie van smart grids op de monitoring infrastructuur kan fors 
bijdragen aan een stabiele elektrische infrastructuur en Nederland een leidende positie bezorgen in 
het smart grid veld. 



 

 

Activiteiten en begroting  

Ontwikkeltafel monitoring + API € 55.000 

Marktconsultatie monitoring € 10.000 

Monitoring keur (API management, secretariaat, Escrow) € 75.000 

Marketing monitoring keur € 40.000 

Hackathon innovatieve monitoring producten en diensten  € 25.000 

Koppeling van monitoring norm aan smart grid ontwikkelingen € 25.000 

 € 230.000 
 
Ledenbijdrage zal ingezet worden bij verschillende van bovengenoemde activiteiten. We zien 
daarnaast een rol voor de ministeries van BZK en EZK voor een financiële bijdrage aan dit thema. 
 

Prestatiesturing 

Huidige toestand 
In de mainstream markt worden functionele prestatiegaranties vrijwel nooit gegeven. Hooguit op het 
gebied van energie worden sporadische prestatiegaranties gegeven, maar dan nog meestal beperkt 
tot de capaciteit van installaties zoals warmtepompen, ventilatiesystemen en PV-panelen in plaats 
van een garantie op de impact op het energiegebruik. Stroomversnelling heeft tezamen met 
koplopers aan de aanbod- en vraagzijde het eerste keurmerk in het leven geroepen waarmee 
garanties op alle relevante functionele prestaties gegeven worden die beïnvloed worden door de 
bouw of renovatie van een woning. 
  
Het NOM Keur is sinds februari 2016 beschikbaar en dekt de drie fases van het bouwproces; concept, 
toepassing en levensduur. Het NOM Keur is beschikbaar voor renovatie en nieuwbouw van 
grondgebonden woningen voor zowel de huur als koopsector. Er zijn inmiddels zeven aanbieders die 
minimaal een NOM Keur op propositie hebben. Het NOM Keur is een dynamisch keur dat door 
middel van nieuwe versies actueel gehouden wordt met de laatste ontwikkelingen en inzichten in de 
bouwsector. Ook is een standaard afnameovereenkomst beschikbaar die in lijn met het NOM keur is 
opgesteld.  
Naast het NOM Keur voor concepten zal in 2018 de eerste versie van het NOM-Ready keurmerk 
beschikbaar komen; een keurmerk voor aanbieders die niet (alleen) een NOM-woning via een enkele 
ingreep aanbieden, maar een aanbod passend in een renovatieproces verspreid over meerdere 
stappen, inclusief overdraagbaar stappenplan en uniform inzicht in de financiële consequenties voor 
de afnemen c.q. bewoner. Dit is in feite het eerste keurmerk waarin het begrip ‘no-regret’ verankerd 
is. Doordat in elk gekeurd concept ook het moment van aardgasvrij worden van de woning geborgd 
is, is het tevens een concrete invulling van aardgasvrij-ready. Net als met het NOM Keur zal ook het 
NOM Ready Keur ingezet worden om aanbieders uit te dagen producten te ontwikkelen die leiden 
tot gewilde betere woningen, met name ook in het particuliere segment waarbij een meerstappen 
benadering eerder regel dan uitzondering zal zijn.  
 

Versnellen wat kan 
Met name voor de nieuwbouw laagbouw (tot 5 woonlagen) markt en de renovatiemarkt van 
laagbouw sociale huurwoningen met een relatief hoge energierekening, zijn nu al redelijk wat 
aanbieders actief met NOM Keur concepten. Teneinde de bouwkwaliteit van NOM-woningen in 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: 25 partijen met een NOM en/of NOM-Ready Keur in 
de markt. 



 

Nederland omhoog te brengen is het nodig dat meer partijen gebruik maken van het NOM Keur. 
Mede om de meerwaarde te kunnen aantonen van concepten met NOM(-Ready) Keur zal jaarlijks 
geïnventariseerd worden in hoeverre de prestaties uit een steekproef van gerealiseerde projecten 
met het NOM(-Ready) Keur overeenkomen met de verwachtte prestaties en wat de belangrijkste 
aandachtspunten zijn in de gebruiksfase.  
Woningcorporaties en ontwikkelaars hebben behoefte aan een groter aantal partijen dat een NOM 
gekeurd aanbod in de markt zet. Voor versnelling van prestatiesturing in de huur en de particuliere 
markt worden trainingen opgezet die aanbieders ondersteunen in hun ontwikkeling van aardgasvrij 
NOM en NOM-Ready concepten.  
Aan de vraagzijde zullen partijen gestimuleerd worden, middels trainingen, workshops, 
voorbeelddocumentatie, matchmaking en workshops, om gebruik te maken van de ontwikkelde 
prestatiesturing instrumenten bij de selectie van partijen. Hierdoor kan de vraag naar concepten met 
gegarandeerde impact op het vlak van energie en andere functionele prestaties de nieuwe standaard 
worden. Voor de versnelling bij de genoemde marktpartijen wordt de samenwerking met 
koepelorganisaties zoals NEPROM, NVB, Bouwend Nederland, Aedes, de Woonbond en anderen 
gezocht. 
De ontwikkeltafel NOM Keur blijft de plaats waar de laatste bevindingen uit de praktijk gemeld 
worden en indien nodig actie ondernomen wordt om eventuele (nieuwe) barrières uit de weg te 
ruimen of het keur aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. De nieuwe aandachtsgebieden 
worden gedocumenteerd in zogenaamde ‘themabladen’. Enkele voorbeelden van reeds bestaande 
themabladen zijn: langer thuis, brandveiligheid, natuur inclusieve nieuwbouw en de handleiding 
monitoring (een volledige lijst van de themabladen is te vinden op Energielinq.nl).  
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
Praktisch toepasbare NOM concepten voor hoogbouw boven vijf woonlagen (relevant voor zowel de 
huur sector en het VVE marktsegment) zijn nauwelijks beschikbaar en een NOM Keur voor de 
hoogbouw is ook nog niet beschikbaar. Op dit moment is er slechts een aanbieder die een oplossing 
heeft voor de hogere hoogbouw, middels de ontwikkeltafel hoogbouw wordt gewerkt aan een 
breder aanbod voor dit marktsegment. Een bundeling van kennis en ervaring rond het thema 
hoogbouw bij Stroomversnelling en Platform31 zal ingezet worden om een impuls te geven op de 
noodzakelijke ontwikkelingen bij vraag- en aanbodzijde voor dit marktsegment. 
In de particuliere markt is er veel behoefte aan aanbod met een geborgde no-regret kwaliteit. Het 
NOM Ready keurmerk wordt weliswaar verwacht gelanceerd te worden eind 2018, maar concepten 
die ook daadwerkelijk aardgasvrij-ready zijn en NOM-Ready waardig zijn met een acceptabel kostprijs 
niveau, zullen nog volop ontwikkeld moeten worden. Vanuit de Stroomversnelling zullen tools en 
voorbeeldmateriaal ontwikkeld worden waarmee potentiele aanbieders de ontwikkeling van hun 
eigen NOM-Ready aanbod op kunnen pakken. Daarbij zullen marktpartijen enerzijds ondersteund 
worden om optimaal gebruik te kunnen maken van de technologische mogelijkheden van vandaag 
voor de vraag van morgen. Anderzijds zal mede in afstemming met andere kennispartijen (TKI Urban 
Energy, Hoge scholen, TNO, BTIC, etc.) ook aandacht gevraagd worden voor het no-regret toepasbaar 
maken van nieuwe technologieën, welke over enkele jaren beschikbaar moeten gaan komen. Daarbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkelingen op het gebied van seizoensopslag op gebouw- 
of wijkniveau.   
 

Activiteiten en begroting  

NOM (ready) Keur + praktijk prestatiemonitoring € 35.000 

Ondersteuning nieuwe en bestaande keurhouders € 20.000 

NOM Keur ontwikkeltafel € 55.000 

NOM Ready keur ontwikkeltafel € 50.000 



 

Kennisdisseminatie en marketing NOM Keur € 50.000 

Kennisdisseminatie en marketing NOM Ready keur € 75.000 

Training NOM Keur voor aanbieders € 20.000 

Training Hoe? Hoogbouw € 30.000 

Training Zo! Laagbouw € 30.000 

Totaal € 365.000 
 
Ledenbijdrage zal ingezet worden bij verschillende van bovengenoemde activiteiten. We zien 
daarnaast een rol voor de ministeries van BZK en EZK voor een financiële bijdrage aan dit thema. 

 

Het wijkenergiesysteem 

Huidige situatie 
In de eerste nul-op-de-meter projecten is gebleken dat grootschalige verduurzaming significante 
kosten kan veroorzaken op het niveau van de infrastructuur als niet tijdig genoeg wordt 
samengewerkt. Samen met netbeheerders Stedin, Alliander en Enexis is in de ontwikkeltafel 
netbeheersing verkend hoe netverzwaring kan worden voorkomen en is een protocol ontwikkeld 
voor vroegtijdige samenwerking bij nom-projecten. In een pilot met Stedin, Woonwaard en BAM zijn 
proeven uitgevoerd met monitoring, opslag en slimme aansturing waaruit blijkt dat, met kleine 
technische ingrepen, meer flexibiliteit gecreerd kan worden, wat een impact kan hebben op (het 
verlagen van) de netbelasting. Het aspect netbeheersing/-belasting is van belang in verband met de 
al dan niet noodzakelijke verzwaring van de netwerken bij opschaling van NOM-woningen naar 
NOM-wijken.  
 
Vanwege de karakteristieken van hoogbouw blijken lokale collectieve warmtebronnen in veel 
gevallen vaak een kostenefficiënte optie voor verduurzaming. In de Warmteversnelling, waarin 
woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven samen hebben gewerkt, is handelingsperspectief 
ontwikkeld om verduurzaming van hoogbouw samen te laten gaan met aansluiting op collectieve 
warmtebronnen. De eerste pilots van de warmteversnelling worden momenteel voorbereid in Leiden 
(Portaal, VolkerWessels, Nuon), Utrecht (Portaal, Dura Vermeer, Eneco) en Amsterdam (Eigen 
Haard). 
 
Met de opkomst van wijkaanpakken, wordt het perspectief op het wijkenergiesysteem steeds 
belangrijker. Voor veel naoorlogse woningbouw zijn individuele maatregelen toereikend, maar soms 
zijn collectieve maatregelen of een combinatie van collectieve en individuele maatregelen 
effectiever. Daarbij zullen all-electric maatregelen en bronnetten, vooral in gebieden met hoogbouw, 
door elkaar toegepast worden tot hybride systemen. Stroomversnelling zet zich de komende jaren in 
om samen met partners oplossingen te ontwikkelen waarbij maatregelen op woning- en 
gebiedsniveau leiden tot de meest optimale en kostenefficiënte oplossing.  
 

Versnellen wat kan 
De lessen en het protocol voor netbeheersing die samen met de netbeheerders zijn ontwikkeld 
worden via NOM-keur verspreid naar de NOM-keur bouwers. We zetten ons ook in om deze lessen 
te verspreiden naar andere partijen die met grootschalige verduurzaming aan de slag gaan, onder 
meer naar de wijkaanpakken via het kennisprogramma ‘van woning naar wijk’. Dit geldt ook voor 
kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan rondom flexibiliteit en slimme sturing. 
 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: 3 pilots met warmte in realisatie fase. 



 

De komende jaren wordt samen met koplopers gewerkt aan de eerste pilots van de 
Warmteversnelling in Leiden en Amsterdam. De proceskosten voor deze projecten worden gedragen 
door de partijen zelf. Stroomversnelling zet zich in om gemeenschappelijke knelpunten te 
identificeren en opschaalbare elementen uit de projecten te identificeren. Dit met de bedoeling om 
tot concepten te komen die kunnen werken voor een belangrijk deel van de bestaande hoogbouw. 
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
De eerste nul-op-de-meter projecten gingen om enkele honderden woningen per wijk. Het effect op 
het elektriciteitsnet wordt een ander verhaal wanneer er in wijkaanpakken opgeschaald gaat worden 
naar duizenden woningen. Wanneer deze elektrificatie gecombineerd wordt met een toename van 
elektrisch vervoer, zullen oplossingen voor opslag en slimme sturing op woning- en wijkniveau 
belangrijker worden. In een ontwikkeltafel met energiebedrijven (via samenwerking met Energie-
Nederland), netbeheerders en aanbieders van software-oplossingen wordt gewerkt aan oplossingen 
voor effectieve wijksystemen, zoals opslag en conversie van energie op wijkniveau, die vertaald 
kunnen worden naar standaarden voor de markt. 
 
Samen met onder meer partner Mijnwater, de initiatiefnemer en exploitant van het eerste lage 
temperatuurbronnet, werkt Stroomversnelling de komende jaren aan de doorontwikkeling van 
innovatieve concepten voor collectieve bronnetten in de bestaande bouw. Hierbij wordt expliciet een 
link gelegd met leden die in proeftuinen aan de slag zijn.  
 

Activiteiten en begroting 
Voor het programma ‘wijkenergiesystemen’ verwachten we op hoofdlijnen de volgende activiteiten 
uit te voeren: 

Kennisverspreiding over netbeheersing bij grootschalige all-electric 
projecten en betere integratie met NOM-keur 

€ 25.000 

Coördinatie van Warmteversnelling pilots en destilleren lessen en 
opschaalbare elementen 

€ 100.000 

Ontwikkeltafel smart-grid oplossingen bij all-electric en hybride wijken € 100.000 
Dealvorming, conceptontwikkeling en communicatie over duurzame 
lage temperatuur warmtenetten in combinatie energiebesparing op 
woningniveau. 

€ 50.000 

Totaal € 275.000 
 
De proceskosten voor de projecten en pilots worden door de deelnemers zelf betaald en uit deze 
begroting gelaten. Voor de financiering van onze overkoepelende activiteiten op het gebied van het 
wijkenergiesystemen vragen we van deelnemers van de warmteversnelling om een bijdrage en 
hebben we een Interreg-aanvraag lopen in samenwerking met Mijnwater. We zien daarnaast een rol 
voor het ministerie van EZK voor een financiële bijdrage aan dit onderwerp. 
 



 

Wijken met Nieuwe Energie 

Van woning naar wijk 

Huidige situatie 
In wijken door heel Nederland – bijvoorbeeld in Heerhugowaard, Soesterberg, Arnhem, Groningen 
en Zoetermeer - zijn de afgelopen jaren honderden naoorlogse huurwoningen getransformeerd tot 
nul-op-de-meter woningen. Van oude, tochtige woningen die verwarmd werden met aardgas naar zo 
goed-als-nieuw, comfortabel en non-fossiel. De voorlopers van de proeftuinwijken.  
 
De ervaringen uit die projecten leren: de wijkaanpak werkt en kan tot enthousiaste bewoners en een 
positieve impuls leiden. Maar alleen als het vraagstuk integraal en vanaf het begin in samenspraak 
met de bewoners wordt opgepakt. De energietransitie van een woonwijk is een opgave waarin 
sociale, technische en ruimtelijke thema’s evenveel aandacht nodig hebben. 
 
Het ministerie van BZK heeft onlangs een subsidie toegekend aan 27 wijken door heel Nederland die 
de komende jaren proeftuinen vormen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Leden van 
Stroomversnelling zijn in uiteenlopende rollen in deze 27 wijken actief. Vijf gemeenten die 
rechtstreeks subsidie ontvangen zijn al lid van Stroomversnelling, met veel andere gemeenten is 
contact over samenwerking op het gebied van de wijkaanpak. Met het CVW en de gemeenten in 
Groningen – waar 6 proeftuinen liggen - is reeds een nauwe samenwerking voor het combineren van 
versterken en verduurzamen.  
 
Stroomversnelling stelt zich ten doel om de wijkopgave in de naoorlogse woningvoorraad de  
komende jaren te versnellen en daarmee de aantallen energieneutrale renovaties sterk te vergroten. 
We richten ons primair, in lijn met waar onze kennis en ervaring ligt, op de naoorlogse wijken waar 
een all-electric oplossing, soms in combinatie met collectieve warmtebronnen op lage temperatuur, 
voor de hand ligt. Dit doen we door onze kennis, netwerk en onafhankelijke positie in te zetten om 
volgers te stimuleren op te starten (versnellen wat al kan) en koplopers te ondersteunen bij het 
wegnemen van knelpunten (ontwikkelen wat nog niet kan). Dat doen we zowel voor de proeftuinen 
als daarbuiten, in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders aan 
de vraagkant én in nauwe afstemming met de aanbodzijde. We verwachten van deze partijen dat ze 
de lokale procesrol zelf vervullen en de kosten daarvoor zelf bekostigen. We vragen van deze partijen 
ook een bijdrage in tijd en geld om onze overkoepelende kennis- en ontwikkelrol goed te kunnen 
vervullen.  
 

Versnellen wat kan (kennisprogramma) 
Aan de hand van nul-op-de-meter projecten is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld over 
succesfactoren van verduurzaming van naoorlogse wijken. Er zijn online databases met openbare 

Centrale doelstelling bij Wijken met Nieuwe Energie is: de creatie van een stabiele vraag naar 
woningconcepten en -maatregelen, zoals NOM(-ready) producten, waarmee woningen en 
wijken spijtvrij aardgasvrij gemaakt kunnen worden, af te meten aan het feit dat verhuurders – 
in hun vastgoedstrategie – gemeenten in hun warmtetransitieplannen – en particulieren/VVE’s 
in hun investeringsbeslissingen – in 25% van de gevallen aantonen voor dergelijke 
concepten/maatregelen kiezen.  

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: 15 gemeenten die middels de wijkaanpak de vraag 
naar NOM-(ready) producten concreet articuleren en 15 woningcorporaties die in hun 
vastgoedstrategie een stabiele vraag naar NOM(-ready) producten vast hebben gelegd 



 

kennis ontwikkeld (e.g. energielinq.nl, bewonerscommunicatie.com, stroomversnelling.nl). In 2018 
zijn masterclasses ontwikkeld rondom de EPV, Bewonersinteractie bij NOM renovaties en een 
training rondom no-regret aanpak in de particuliere en VVE sectoren. Hiermee is,  o.a. via 
kennisversnellingsdagen, een netwerk van experts in opbouw die gemeenten, woningcorporaties en 
VvE’s/particulieren kunnen ondersteunen bij het realiseren van projecten. Door onze inspanningen 
de afgelopen jaren is deze kennis al bij veel koplopers geland, maar bij het merendeel van de 
gemeenten en woningcorporaties nog niet. Er is meer, en voorspelbare, vraag nodig om 
industrialisatie van het aanbod verder op gang te krijgen, en dat vraagt om het stimuleren, oplijnen 
en ondersteunen van partijen aan de vraagkant. 
 
Om te versnellen wat kan, zet Stroomversnelling zich de komende jaren op de volgende onderdelen 
in om kennis te verspreiden en partijen aan te jagen aan de slag te gaan: 

A. Een kennisprogramma voor medewerkers van gemeenten en woningcorporaties om up-to-
speed gebracht te worden met alle thema’s die een rol spelen bij grootschalige 
verduurzaming en de wijkaanpak. Onderdelen van zo’n kennisprogramma zijn bijvoorbeeld: 

• Introductie in het marktaanbod: NOM, NOM-ready, no-regret 

• Van initiatie tot realisatie: tools en kennis voor (1) woningcorporaties, (2) VvE’s, (3) 
gemeenten. 

• Bewonerscommunicatie bij grootschalige projecten 

• Integrale aanpak en meekoppelkansen: natuurinclusief, klimaatadaptief, asbest 

• EPV, woningwaarde en financiering 
Het kennisprogramma krijgt invulling via workshops en cursussen die afgestemd zijn op de 
doelgroep. We geven dit programma vorm in samenwerking met Aedes, waarmee de 
afgelopen jaren kennisversnellingsdagen werden georganiseerd, VNG en BouwendNL, met 
wie samengewerkt is op het gebied van de innovatieve aanpakken en in afstemming met 
kennisinstellingen zoals BOB, ECN/TNO en het BTIC. Voor deelname aan een 
kennisprogramma vragen we van partijen een vergoeding van +/- 5.000 -10.000 euro.  

B. Een expertpool opzetten die de doelgroepen intensiever kunnen begeleiden. Het 
kennisprogramma is bedoeld om partijen op hoofdlijnen te informeren over de kennis en 
tools die er zijn. Wanneer partijen aan de slag gaan met projecten is vaak additionele 
ondersteuning nodig van experts. Stroomversnelling ziet voor zichzelf geen rol als adviseur, 
maar kan wel een belangrijke rol vervullen in het opzetten van een expertpool met 
kennisinstellingen, adviseurs en bureaus die bij deze volgende stap kunnen ondersteunen.   

C. Investeren in het laagdrempeliger online beschikbaar maken van ontwikkelde kennis en tools 
en de kennis die ook de komende jaren nog wordt ontwikkeld. Dit doen we op 
samenwerkdagen van Stroomversnelling maar eveneens via onze online kanalen zoals 
energielinq.nl. We zorgen dat tools en papers begrijpelijk zijn, up=to=date, en 
handelingsperspectief bieden voor zowel werknemers van de doelgroepen als voor 
adviseurs. 

 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan (ontwikkelprogramma) 
Er is al veel ontwikkeld door Stroomversnelling waarmee de wijkaanpak een vliegende start kan 
krijgen. Op bewonerscommunicatie.com staan tools en ervaringen voor het proces met bewoners, de 
gedragscode natuurinclusief renoveren versnelt de vergunningprocedure, voorbeeldcontracten voor 
een afnameovereenkomst helpen woningcorporaties en particulieren bij afspraken met de markt. 
Met smart energy cities wordt gekeken hoe hun sociaal-technische model benut kan worden bij een 
professionele wijkaanpak. Met de kennis die er is kan de puzzel al voor een belangrijk deel gelegd 
worden. Waar stukjes ontbreken en waar we op knelpunten stuiten zetten we ontwikkeltafels op 
met relevante stakeholders.  
 



 

Op korte termijn starten we met een ontwikkeltraject met een aantal gemeenten – in ieder geval 
Zoetermeer, Tilburg en Assen - die subsidie hebben gekregen voor de proeftuin, een aantal 
woningcorporaties die grootschalige opgaven hebben en netbeheerders Alliander en Enexis. We 
brengen deze partijen en experts bij elkaar, testen samen met hen de oplossingen in de praktijk en 
stellen bij op basis van de ervaringen; learning by doing. De focus ligt hierin op het wegnemen van 
knelpunten voor opschaling naar andere wijken en gemeenten. De overige leden en koploper-
gemeenten en - corporaties betrekken we in het leerproces om te borgen dat oplossingen ook voor 
hen werken. Resultaten van het ontwikkeltraject ‘verhuizen’ we naar ‘versnellen wat kan’ en stellen 
we niet alleen openbaar beschikbaar maar zullen we ook actief verspreiden. 
 

Activiteiten en begroting 
Voor het programma ‘van woning naar wijk’ verwachten we op hoofdlijnen de volgende activiteiten 
uit te voeren: 

Kennisverspreiding naar de markt door middel van expertsessies 
en trainingen met partners, voor leden en niet-leden 

€ 250.000 

Opzetten van expertpool voor ondersteuning van specifieke 
doelgroepen op specifieke thema’s 

€ 50.000 

Kennis vertalen naar handzame tools en kennispapers, 
laagdrempelig online beschikbaar maken en consequent updaten 

€ 50.000 

Ontwikkelprogramma rondom de wijkaanpak in ontwikkeltafels en 
CoP’s aan de hand van concrete cases 

€ 150.000 

Totaal € 500.000 
 
We vragen gemeenten en corporaties actief bij te dragen aan het kennis- en ontwikkelprogramma, 
zowel qua tijd als qua financiën. We vragen tussen de 5k-10k per partij (niet-leden) voor deelname 
aan het kennisprogramma. In het ontwikkelprogramma staan gemeenten aan de lat om hun eigen 
proceskosten te financiering. Onze inschatting is dat we hiermee in inkomstenstroom hebben van 
200k per jaar. 
 

Integrale aanpak 

Huidige situatie 
In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat de energietransitie in de gebouwde omgeving alleen 
slaagt als het gezien wordt als een integrale opgave. Als gerelateerde opgaven in de bestaande 
gebouwen zoals natuur, asbest en ruimtelijke kwaliteit niet worden meegenomen bij de wijkaanpak, 
leidt dat tot grote vertraging in vergunning- en bouwprocessen. Bovendien draagt het meenemen 
van deze opgaven uiteindelijk bij aan toekomstbestendige en leefbare wijken. 
 
Stroomversnelling heeft de afgelopen jaren aan verschillende meekoppelkansen gewerkt. Zo is de 
gedragscode ‘natuurinclusief renoveren’ ontwikkeld die borgt dat nul-op-de-meter projecten 
gepaard gaan met nestgelegenheden voor beschermde dieren en de vergunningplicht wegneemt 
voor bouwers. Samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit is een werkwijze ontwikkeld voor het 
stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit bij verduurzaming en het versnellen van het 
vergunningenproces. Met waterschappen, gemeenten en de toeleverende industrie is een standaard 
ontwikkeld voor klimaatadaptieve maatregelen. En in samenwerking met de zorgsector zijn de eerste 
concepten voor levensloopbestendige NOM-woningen ontwikkeld en gerealiseerd (meer informatie 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: proceskosten voor realisatie van NOM(-ready) 
concepten met 10% verlaagd door standaardisatie in werkwijzen o.h.g.v. natuur, asbest, 
circulariteit en klimaatadaptatie 



 

hier). De resultaten van de trajecten op deze thema’s zijn gekoppeld aan NOM-keur via harde eisen 
of themabladen. 
 

Versnellen wat kan 
De komende jaren blijft Stroomversnelling zich inzetten voor een goede uitrol en doorontwikkeling 
van de gedragscode natuurinclusief renoveren, zodat dit de standaard kan worden bij verduurzaming 
van bestaande woningen. Dit doet Stroomversnelling samen met het kennisplatform waarin het 
ministerie van LNV, soortenorganisaties zoals de vogelbescherming en zoogdiervereniging en de 
bouwers in deelnemen. Om te toetsen of de gedragscode werkt, zal deze uitgebreid gemonitord 
moeten worden. Stroomversnelling stelt zich bereid de coördinatie van de monitoring in de komende 
jaren in opdracht van het ministerie van LNV op zich te nemen. 
 
Stroomversnelling zal zich tevens inzetten om verduurzaming gepaard te laten gaan met ruimtelijke 
kwaliteit en, waar relevant, met klimaatadaptieve en levensloopbestendige maatregelen. Dit doen 
we door kennis hierover in te brengen in concrete wijkaanpakken en breed te verspreiden onder 
woningcorporaties, bouwers, gemeenten en anders stakeholders. De kennis die hierover ontwikkeld 
is wordt meegenomen in het kennisprogramma ‘van woning naar wijk’ en vanuit daar actief 
verspreid. 
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
Er liggen meer opgaven die gecombineerd moeten worden met het verduurzamen van wijken en 
woningen. De komende jaren blijft Stroomversnelling werken aan oplossingen om deze combinaties 
te maken. Dat doen we door stakeholders en experts uit de betreffende sector bij elkaar te brengen 
en vanuit een belangen-overstijgend perspectief aan opschaalbare oplossingen te werken. 
 
Asbestsanering is bij veel bestaande woningen noodzakelijk, maar momenteel vaak kostenverhogend 
en vertragend voor het proces van verduurzaming. Stroomversnelling is al langer met het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over dit thema. Er 
ligt momenteel een voorstel bij de ministeries voor het ontwikkelen van een slimmere en 
goedkopere methodiek voor asbestsanering bij verduurzaming. Dit wordt samen met de sector 
ontwikkeld en vastgelegd in een handzaam werkprotocol. Het protocol krijgt een koppeling met het 
NOM-keur.  
 
Een tweede thema dat we de komende jaren oppakken is circulair en biobased bouwen, waarbij het 
verlagen van de ‘embodied energy’ en het verhogen van de herbruikbaarheid van renovatie-
concepten centraal staat. De relatie met het MPG wordt daarbij expliciet gelegd. Hierbij werken we 
samen met innovatieve partijen zoals delta development group, het Madaster en leden die 
vooroplopen op het gebied van circulariteit. Dat op steeds meer plekken sloop-nieuwbouw wordt 
overwogen bij verduurzaming van wijken maakt circulariteit nog een belangrijker thema. 
 
Samen met de watersector (onder meer RIONED), bouwers, gemeenten en woningcorporaties is 
handelingsperspectief ontwikkeld voor het combineren van klimaatadaptatie met verduurzaming op 
woningniveau (meer informatie is hier te vinden). De verbreding naar wijkniveau maakt nieuwe 
oplossingen mogelijk, waarbij vergroening en vernieuwing van de openbare ruimte de wijk 
klimaatadaptiever kunnen maken. Zowel klimaatadaptief bouwen en circulair bouwen zouden we 
graag in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oppakken. 
 

Activiteiten en begroting  
Voor het programma ‘integrale aanpak’ verwachten we op hoofdlijnen de volgende activiteiten uit te 
voeren: 

https://www.energielinq.nl/onderwerp/nul-op-de-meter-combinaties/langer-thuis/
https://stroomversnelling.nl/wp-content/uploads/2016/10/231016_Klimaatadaptie-in-een-stroomversnelling.pdf


 

Doorontwikkeling bestaande aanpakken en protocollen zoals, 
momenteel, de gedragscode natuurinclusief renoveren en richtlijnen 
welstand.  

€ 50.000 

Monitoring van de gedragscode (gemiddeld per jaar). € 300.000 
Ontwikkeltafel asbestsanering € 50.000 
Ontwikkeltafel circulariteit € 50.000 
Ontwikkeltafel klimaatadaptatie € 50.000 

Totaal €500.000 
 
Voor de kosten van de gedragscode verwachten we een bijdrage van het ministerie van LNV van 
300k in 2018. Voor de ontwikkeltafel asbestsanering ontvangen we naar verwachting een bijdrage 
van 50k van het ministerie van SZW.  
 

Financiering en waardering 

Huidige situatie 
Voor de huursector zijn, met de introductie van de energieprestatievergoeding (EPV), de condities 
gecreëerd waarmee verhuurders woningen rendabel en woonlastenneutraal naar het niveau nul-op-
de-meter kunnen (laten) brengen. De NOM-concepten, die voor de laagbouw ontwikkeld zijn en 
toegepast worden, bewijzen dat economie hier niet meer belemmerend hoeft te zijn. 
Stroomversnelling heeft instrumentarium ontwikkeld (e.g. monitoring-norm, standaardpresentaties, 
bewonerscommunicatie-tools) om het voor woningcorporaties zo makkelijk mogelijk te maken aan 
de EPV-wetgeving te voldoen. Toch zijn er nog veel woningcorporaties die hier voorzichtig mee zijn. 
Het blijft belangrijk om deze kennis en instrumenten bij deze doelgroep onder de aandacht te 
brengen.  
 
Kennis omtrent de Total Cost of Ownership van verschillende opties blijkt bij veel partijen wel 
gewenst maar nog niet aanwezig en eenvoudige tools om deze in te schatten ontbreken. Daarnaast 
blijkt dat de fiscale behandeling van renovaties (en breder de woningcorporaties), eerder sloop-
nieuwbouw in de hand werkt, zelfs als renovatie minder investeringen met zich meebrengt voor 
hetzelfde kwaliteitsniveau.  
 
Voor de koopsector geldt dat de producten (voor woningen vergelijkbaar met huurmarkt) er 
technisch zijn, maar dat kostprijs in veel gevallen nog te hoog is voor een woonlasten neutrale 
aanpak en dat met name de financiering een groot struikelblok is. Stroomversnelling heeft 
meegewerkt aan regelgeving rond de extra hypothecaire ruimte. Het is duidelijk dat dit versnelling 
brengt, met name in de nieuwbouw. Voor de bestaande bouw en al helemaal bij gemengd bezit zijn 
meer financieringsmogelijkheden nodig. Met het regeerakkoord is aangegeven dat een 
gebouwgebonden financiering wettelijk mogelijk gemaakt gaat worden. In het Klimaatakkoord is een 
aanpassing van de kwalitatieve verplichting hiervoor aangewezen. 
 
Daar waar kennis en tools voor de economie van de aanpak van woningen redelijk voor handen zijn, 
zijn kennis, rekenmodellen en/of voorbeelden voor de behandeling van de economische aspecten 
van een wijkrenovatie slechts zeer beperkt aanwezig en onvolledig.  
 

Voor 2019 is de belangrijkste doelstelling: Ontwikkelde beslissingsondersteuning tools rond 
financiering en waardering in gebruik bij minimaal 40 organisaties (Woningcorporaties, 
Gemeenten, VVE’s, Energiecooperaties, Bouwpartijen, Financiers) 



 

Versnellen wat kan 
In de huursector zal, o.a. door middel van een in 2018 ontwikkelde masterclass EPV en de inzet van 
een beslissingsondersteuningsmodel, de komende periode vol ingezet worden op kennisdisseminatie 
omtrent de (haalbaarheid van de) business case van NOM renovaties bij toepassing van de EPV, 
inclusief de aandachtspunten die toepassing van de EPV met zich meebrengt voor verhuurder, 
huurder en aanbieder.  
 
In de particuliere sector zal met name de in recente jaren ontwikkelde kennis omtrent de relatie 
tussen de energieprestatie van woningen, de integrale woonlasten en de potentiele 
(geobjectiveerde) waardeimpact gecombineerd met andere economische kennisthema’s 
(financieringsconstructies, TCO, etc.) verspreid worden. Hierbij zal de samenwerking gezocht worden 
met o.a. de VNG en Platform31 voor de concrete wijkaanpakken die nu in ontwikkeling zijn voor het 
aardgasvrij maken van bestaande wijken. 
 

Doen ontwikkelen wat nog niet kan 
Voor de huursector zal de nadruk komen te leggen op het onderzoek naar de financiering condities 
voor die delen van de gebouwvoorraad waarvoor het huidige instrumentarium ontoereikend is. 
Daarbij zal zowel gekeken worden naar de EPV als zodanig en financieringsinstrumenten die NOM-
Ready en Nul-op-de-Rekening (NOR) aanpakken economisch verantwoord financierbaar maken.  
 
Met de aankondiging dat het juridisch kader voor een gebouwgebonden financiering nu ontwikkeld 
zal worden door het BZK, is het van belang om al op korte termijn met relevante stakeholders te 
gaan werken aan uitvoeringsvormen die hiervan gebruik kunnen maken zodra de wetswijzigingen 
van kracht zullen zijn. Voorbeelden van uitvoeringsvormen zullen waar mogelijk getoetst worden aan 
de behoefte van bewoners en de impact op financieringsrisico’s, kosten en baten voor alle relevante 
stakeholders. Een eerste versie van een business case rekenmodel, dat hiervoor in 2018 is 
ontwikkeld, zal daartoe aangepast worden.  
 
Naast de gebouwgebonden financiering voor de separate particuliere eigenaar/bewoners zal samen 
met het NIA en (vertegenwoordigers van) financiers (waaronder het NEF) gewerkt worden aan 
instrumentarium voor financiering van VVE’s.   
 
Tot slot zal gewerkt worden aan voorbeelden en tooling om de economische mogelijkheden van een 
‘wijkrenovatie’ in kaart te brengen.  
 

Activiteiten en begroting 

Voor het programma ‘financiering en waardering’ verwachten we op hoofdlijnen de volgende 
activiteiten uit te voeren: 

Kennisverspreiding over de EPV, business cases, woningwaarde en 
andere financiële thema’s naar woningcorporaties, particuliere 
verhuurders, VvE’s en gemeenten 

€ 50.000 

Bijdrage aan ontwikkeling langjarige financiering voor particulieren en 
VvE’s in samenwerking met NEF, NIA en de banken gekoppeld aan 
concrete experimenten 

€ 50.000 

Taskforce TCO van de wijk in samenwerking met proeftuinwijken en 
koploper-gemeenten 

€ 50.000 

Totaal € 150.000 
 



 

We werken samen met NIA aan langjarige financiering. Hiervoor verwachten we een bijdrage in 2019 
van 50k. 
 

Ondersteuning met marketing & communicatie 
 
Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en behoeftes in de markt, zet Stroomversnelling 
marketing en communicatie op twee manieren in: “Versnellen wat kan”, stimuleren van de adoptie 
van en het gebruiken van nieuw ontwikkelde kennis en tools. En “Doen ontwikkelen wat nog niet 
kan”, het aantrekkelijk van de juiste partijen die bij kunnen dragen aan nieuwe kennis en tools. De 
marketing en communicatie inspanningen worden daarbij veelal gekoppeld aan de inhoud van de 
gekozen thema’s. Dit doen we op verschillende manieren die we hieronder toelichten plus 
budgetten. 

 

Kennis en tools ontsluiten via thematisch ingestoken, fysieke bijeenkomsten, masterclasses en 
workshops voor leden en niet-leden 
Om de ontwikkelde thematische kennis en tools te ontsluiten gebruikt Stroomversnelling 
verschillende formats voor fysieke bijeenkomsten, in 2018 waren dat vier samenwerkdagen, vier 
kennisversnellingsdagen, diverse masterclasses, workshops en hackathons. Op basis van behoeftes 
en doelgroep ontwikkelen we daarnaast steeds nieuwe, effectievere formats die oude vervangen. 
Het uitgangspunt is hierbij altijd om kennis te delen en op te halen, een podium te bieden aan onze 
leden en een verbindende schakel te zijn tussen de diverse ketenpartners. Ook niet leden kunnen 
vaak deelnemen tegen een kostendekkende vergoeding. Hiernaast worden specifieke trainingen die 
in de thema’s aangeboden worden, bekend gemaakt onder de doelgroep. 
 
Energy-Up! 
Op donderdag 8 februari 2018 vond de tweede editie van Energy-Up plaats! Een inspirerende dag 
waarop alle leden en partners van Stroomversnelling plus andere gemeenten, woningcorporaties, 
aanbieders en toeleveranciers samenkomen. Met de energieneutrale woningvoorraad in 2050 als 
stip op de horizon gaan we, veranderen, samenwerken, beslissen, vragen stellen en antwoorden 
geven, innoveren, een blik in de toekomst werpen. Zowel in 2018 en 2017 waren alle beschikbare 
plaatsen van Energy-Up (350 deelnemers) volledig gevuld en een daverend succes. Met Energy-Up 
laat Stroomversnelling een bijzonder en waardevol visitekaartje achter in de sector. 

 

Monitoring marktontwikkeling NOM 
Stroomversnelling zal halfjaarlijks bij haar leden de concrete ontwikkelingen op het gebied van 
planvorming en realisatie van NOM/EPV projecten inventariseren en analyseren. Aanvullend hierop 
zal Stroomversnelling ook data verzamelen van NOM/EPV ontwikkelingen buiten de ledengroep. De 
resultaten en inzichten hieruit zullen geanonimiseerd gedeeld worden binnen en buiten 
Stroomversnelling ter duiding van de status die NOM/EPV krijgt, mede als indicator van de voortgang 
van de energietransitie in de woningsector.   
 

Opinie toetsen en verspreiden  
Stroomversnelling beïnvloed met de ontwikkelde kennis het publieke debat over de energietransitie 
in de gebouwde omgeving. Afgelopen jaar door deelname aan klimaattafels, publiceren van 
whitepapers, deelname aan een groot aantal debatten extern en actieve aanwezigheid in relevante 
online communities. Energielinq, de externe online kennisdatabase van Stroomversnelling zal een 
prominentere rol gaan spelen om de kennis en tools te verspreiden via digitale kanalen.  



 

 

Co-creatie met leden en relevante marktpartijen 
Stroomversnelling zoekt op onderwerpen steeds de samenwerking met andere partijen om samen 
sterker te staan. Een voorbeeld hiervan is een fabriekstour voor corporaties samen met Aedes en 
Woonbond. Co-creatie kan in tal van vormen gerealiseerd worden en gaat altijd over het versterken 
van de verbinding van experts van Stroomversnelling met de markt. 

 

Positioneren Stroomversnelling en andere merken 
Ondanks dat Stroomversnelling een begrip is in de markt, weten we dat hier meer te behalen is. Een 
duidelijke en aanwezige identiteit is essentieel voor autoriteit in de markt. Het doel is om verder aan 
te scherpen waar Stroomversnelling voor staat en waarvoor niet. Dit zorgt ervoor dat we steeds de 
juiste leden aantrekken die zichzelf herkennen in Stroomversnelling. Ook komt Stroomversnelling 
aan de voorkant van trajecten dan sneller in beeld als de partij die het verschil kan helpen maken. 
Stroomversnelling is een vereniging die te boek moet staan als een partij met alle know-how en 
expertise die je op zijn minst aan tafel moet hebben gehad bij het opstarten van NOM projecten. 
Hierbij zullen de mensen die zich dagelijks inzetten voor Stroomversnelling ook meer een gezicht in 
de markt krijgen. Stroomversnelling zet ook producten onder andere merken in de markt waaronder 
NOM Keur (via www.nomkeur.nl) en de monitoring norm voor energieprestatie (via 
www.monitoringnorm.nl) die daarmee een eigen onafhankelijk imago krijgen, belangrijk voor de 
herkenbaarheid en adoptie in de markt. 

 

Activiteiten en begroting 
Fysieke bijeenkomsten1, masterclasses en workshops voor leden en niet-leden  € 125.000 
Energy-Up!          € 125.000 
Monitoring marktontwikkeling NOM         € 30.000 
Opinie toetsen en verspreiden inclusief Energielinq.nl       € 45.000 
Co-creatie met leden en relevante marktpartijen       € 50.000 
Positioneren Stroomversnelling en sub-brands        € 50.000 
        Totaal   € 425.000 
 

  

                                                             
1 Kosten voor organisatie, werving van deelnemers, locatiekosten en catering en communicatie materiaal. Het 
zelfde geldt voor de kosten voor Energy-up! 

http://www.nomkeur.nl/
http://www.monitoringnorm.nl/


 

Begroting 2019 
 

Inkomsten 
BZK – Institutionele bijdrage (incl. I&W/EZK):  € 1.250.000 
LNV – bijdrage monitoring gedragscode :  €    300.000 
Ledenbijdrage:      €    825.000 
Europese subsidies:     €    150.000 
Opdrachten en inkomsten kennisverspreiding:  €    400.000 
 
Totaal       € 2.925.000 
 

Uitgaven 
Bureaukosten (voorzitter2, directeur, secretaris, 
accountant, secretariaat, huisvesting)   €    275.000 
Thema Aanbodontwikkeling    € 1.075.000 
Thema Wijken Met Nieuwe Energie   € 1.150.000 
Marketing & Communicatie    €    425.000 
 
Totaal       € 2.925.000 
 

                                                             
2 De inzet van de voorzitter en de directeur van Stroomversnelling is niet allen beperkt tot bestuurlijke 
vertegenwoordiging en het leiding geven aan de organisatie maar is ook gekoppeld aan ondersteuning van 
leden met (opzet van) NOM activiteiten en verspreiding van basiskennis naar niet-leden.  


