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180 Innovaties over de sectorgrenzen 2010-2020 

1 Energetisch renoveren 
Het speerpunt in de energiezuinige gebouwde omgeving zal de komende jaren ver-
schuiven van nieuwbouw naar bestaande bouw. Door zich bij renovatie te richten op 
energiebesparing, kan het energiegebruik van deze woningen flink omlaag. Doel is 
daarbij om de bestaande woningvoorraad op een steeds hoger energieprestatieniveau 
te brengen. In dit verband kunnen we spreken van passief ofwel duurzaam renove-
ren. 
 
2 Materiaalschaarste 
Vrijwel alle duurzame technieken - zoals zonnecellen, windmolens, elektrische auto’s 
- bevatten significante hoeveelheden van de zogenaamde ‘rare earth’-elementen. Op 
termijn is dus een materiaalschaarste te verwachten, waardoor men steeds nadrukke-
lijker zal moeten zoeken naar vervangende materialen (zoals glas in plaats van koper) 
en samenhangende installatietechnologieën zal moeten ontwikkelen. 
 
3 Hergebruik van gebouwen 
Het accent in de bouwproductie verschuift van nieuwbouw naar aanpassing van de 
bestaande voorraad. De nieuwbouwwoningmarkt kent sinds 2008 een ernstige terug-
val. Particulieren focussen nu vooral op woningaanpassingen, niet op verhuizen. 
In de utiliteit is sprake van een grote leegstand. Hierdoor staan de vierkante meter-
prijzen onder druk. Vastgoedbeheerders verhogen het kwaliteitsniveau van de ge-
bouwvoorraad om eerst deze leegstand te verminderen. Pas wanneer het aanbod is 
afgenomen, komt er weer ruimte voor nieuwbouw. Dit betekent eveneens een ver-
schuiving richting kleinere opdrachtgevers. 
 
4 Energie opslag 
Warmte - en koudeopslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte 
of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te ver-
warmen en/of te koelen. Vooral kantoorgebouwen hebben zomers een koudevraag 
die ongeveer gelijk is aan de warmtevraag in de winter. Door warmteopslag kan 
warmte die in de zomer over is, opgeslagen worden voor gebruik in de winter. Hier-
door is een aanmerkelijke energiebesparing te realiseren. In de praktijk zijn besparin-
gen van 40 tot 80% bereikt. 
 
5 Energieopwekking 
Het bedrijfsleven is niet alleen de partij die technische oplossingen realiseert, maar 
ook de partij die stimuleert om te komen tot technische oplossingen. Belangrijk is 
wel dat de ontwikkelingen waar de bedrijven mee te maken hebben, veelal niet om 
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flatgebouwen. De energie wordt dus opgewekt op de plaats waar het ook weer ver-
bruikt wordt. In plaats van enkele centrales die voor het gehele land grote hoeveel-
heden elektriciteit produceren, zorgen in het decentrale systeem vele duizenden units 
elk voor een klein deel van de energiebehoefte. 
 
9 Sturen elektriciteitsvraag 
Dit concept gaat er vanuit dat het in de toekomst mogelijk moet zijn de vraag naar 
energie actief te volgen en aan te sturen. Een slimme aansturing van de elektriciteits-
vraag is noodzakelijk met de komst van decentrale energietechnologieën zoals warm-
tepompen, elektrische auto’s en energie uit duurzame bronnen als wind en zon. Bin-
nen de woonomgeving is de functionaliteit van de slimme meter verder uit te breiden 
met bijvoorbeeld vraagsturing. Het is echter nog onbekend of en wanneer dit moge-
lijk zal zijn. 
 
10 Nieuwe financieringsmodellen 
Het voorbeeld van de artiest die zijn DVD financierde door via internet een groot 
aantal kleine ‘investeerders’ te werven en hen in ruil voor hun (mini)investering een 
exemplaar te leveren èn een aandeel in de eventuele winst te geven, zal navolging 
krijgen. Dit fenomeen heet ‘crowd-sourcing’. 
 
11 Plug & play 
Miniaturisering zal een steeds grotere invloed krijgen op de installatieprocedures en 
steeds meer mogelijkheden bieden tot ‘onzichtbare installatie'. De kortere levenscycli 
van producten en de snellere wisseling in wensen en behoeften van opdrachtgevers, 
leiden tot een frequenter contact tussen opdrachtgever en installateur. 
 
12 Augmented reality 
In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, 
worden bij augmented reality de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de ge-
bruiker. Dit kan door middel van een display (een soort bril) op het hoofd of het dis-
play van een mobiele telefoon. Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de 
virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en gebruikersvrien-
delijkere interfaces, maar ook voor complexere toepassingen. Voor de installateur be-
tekent dit dat gebruikers door deze nieuwe vorm van dataprojectie bijvoorbeeld bete-
re instructies kunnen krijgen om klussen zelf te doen. Ook de monteur zelf kan de 
techniek gebruiken om een bepaald type klussen nu zelf te doen, geholpen door ex-
tra informatie. 
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13. TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepaste natuurwetenschappelijk onder-
zoek. Doet onderzoek naar (innovaties in) de bouwnijverheid, en doet kwantita-
tieve voorspellingen voor de bouw van bijvoorbeeld woningen 

14. Vernieuwing Bouw, vernieuwingsplatform voor de bouwsector. Opvolger van de 
Regieraad Bouw. Stimuleert de gezamenlijke ambitie om te vernieuwen bij be-
trokken partijen aan vraag- en aanbodzijde van de bouwsector 

 
Industrie 
 
Hout- en meubel: 
15. CBM: Centrale Bond Meubelfabrikanten met ruim zeshonderd leden binnen de 

Meubelindustrie en Meubileringbedrijven. Aangesloten zijn interieurbouwers, 
woonmeubelfabrikanten en producenten van grafkisten, matrassen sen schei-
dingswanden en bedrijven die halffabricaten maken, inclusief loonstoffeerderijen 
en meubelspuiterijen 

16. FNV Bouw 

17. Hout- en Bouwbond CNV 

18. SH&M, Stichting Hout & Meubel, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven 
voor de timmer- en meubelindustrie, houthandel en parketbranche 

19. VVNH, Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen 

 
Metaalbewerkingsindustrie en Machine-industrie: 
20. Federatie Metaalplaat 

21. FPT, Federatie Productie technologie 

22. FME-CWM, De Federatie voor de Metaal en de Elektrotechnische industrie 

23. Koninklijk Metaal Unie 

24. NEVAT, Nederlandse Vereniging van Algemene Toelevering 

25. VIMAG, Vereniging van Importeurs van Machines en Gereedschappen 

 
Elektrotechnische groothandel: 
26. EIB: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 

27. NVG: Nederlandse Verbond van de Groothandel 

28. OVP: Opleidingsfonds van en voor de procesindustrie. 
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Onderwijs- en kennis organisatie: 
49. Kenteq: Kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap 

50. TVVL: ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden 
voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren 

 
 
Zorgsector 
 
Branche- en sectororganisaties: 
51. Actiz: Organisatie van zorgondernemers  

52. BTSG: innovatie in ouderenzorg 

53. Brainport Health innovation 

54. CBO: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 

55. Domotica Platform 

56. FWG: FunctieWaardering Gezondheidszorg 

57. Innovatie Anders 

58. NFU: Nederlandse Federatie van Universitair medische centra 

59. NPHF: Nederlandse Public Health Federatie 

60. NVZ : Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

61. Prismant: kennis- en expertisecentrum in de zorg 

62. Scriptieprijs Innovaties in de Zorg 

63. Trimbos instituut 

64. VGN: Vereniging Gehandicapten Nederland 

65. ZIP: Zorg Innovatie Platform 

 
Onderwijs en kennisorganisaties: 
66. Aedes-Actiz: kenniscentrum voor zorg en wonen 

67. Vilans: kenniscentrum voor langdurende zorg 
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