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1 Inleiding en achtergrond 

1.1 Achtergrond 

MarktMonitor onderzoekt al geruime tijd wat de actuele ontwikkelingen in en rond de 

installatiesector zijn. De basis van dit onderzoek wordt gevormd door een jaarlijkse 

bevraging van een netwerk van deskundigen op nieuw gesignaleerde ontwikkelingen en 

aandachtspunten. Dit netwerk bestaat uit ongeveer 90 personen die alle disciplines en 

marktgebieden van de installatiesector beslaan. De signalen uit het netwerk worden 

aangevuld met deskresearch wat resulteert in een up-to-date overzicht en inzicht van 

relevante ontwikkelingen en aandachtspunten. 

Sinds 2010 is deze stevige basis uitgebreid met inventarisatie van intersectorale trends in de 

bouw, industrie, techniek en zorg als belangrijke omgeving van de technische 

installatiebranche, omdat ontwikkelingen zich steeds meer afspelen op de snijvlakken van 

traditionele sectoren. Belangrijkste conclusie hierbij is dat door samenwerking van 

organisaties in verschillende sectoren nieuwe kansen zullen ontstaan om ontwikkelingen op 

een hoger plan te brengen. 

Tot slot onderzoekt MarktMonitor sinds 2012 de toepassingsgraad van innovaties: welke 

innovaties worden snel, langzaam of niet opgepakt door de sector. Hierbij vragen wij ons af 

wat de kenmerken van de verschillende soorten innovaties zijn, en welke hindernissen er zijn 

om innovaties niet of weinig toe te passen.  

De resultaten van de afzonderlijke onderzoeken vinden zowel via publicatie in rapporten als 

via de website www.innovaties.otib.nl hun weg naar de bedrijven en medewerkers. Tot op 

heden echter zijn de verschillende en elkaar aanvullende invalshoeken nog niet in één werk 

samengebracht. Dat laatste gebeurt in deze publicatie. Doel is om installateurs een integrale 

kijk te geven op een aantal belangrijke en kansrijke innovatiethema’s vanuit de diverse 

onderzoekscontexten. Belangrijke aanvulling is dat onderzoeksresultaten worden verrijkt met 

praktische ervaringen van een aantal  vooroplopers binnen de sector. 

1.2 Wat komt aan bod en waarom 

Vanuit het MarktMonitor 2013 innovatie-onderzoek constateren we dat de meeste 

ontwikkelingen in de installatiesector zich op twee themagebieden afspelen, namelijk 

‘duurzaam en bestaande bouw’ en ‘digitalisering, ICT en communicatie’. 

Een derde bijkomend themagebied is ‘energieopwekking en transport’. De (inter)nationale 

productie en distributie van energie behoort niet direct tot het werkterrein van de 

installatiesector, maar de verschuivingen en veranderingen in de manier van 

energieproductie en distributie kennen een belangrijke spin-off naar het werk in de 

installatiebranche. Er gebeurt dus een hoop en gecombineerd met een zeer actuele politiek-

maatschappelijke belangstelling mag dit thema, en wat dit betekent qua (toepassing van) 

innovaties voor de installatiesector, in deze publicatie niet ontbreken.  

http://www.innovaties.otib.nl/
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In drie afzonderlijk hoofdtukken worden de themagebieden nader toegelicht te weten: 

 Gebouwde omgeving, duurzaamheid en comfort (hoofdstuk 2) 

 Digitalisering, ICT en communicatie (hoofdstuk 3) 

 Energieopwekking en energietransport (hoofdstuk 4) 

In elk hoofdstuk beschrijven we eerst de algemene context, daarna gaan we 

achtereenvolgens in op de bekendheid en toepassingsgraad van de bijbehorende innovaties 

en wat kansen en knelpunten zijn. Dan verruimen we het blikveld naar raakvlakken met 

omringende sectoren. Van daaruit benoemen we aan het eind van het hoofdstuk wat dit 

allemaal betekent voor het benodigde vakmanschap: welke impact op functies, taken en 

vaardigheden kan worden verwacht? 
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2 Gebouwde omgeving, duurzaamheid en comfort 

2.1 Inleiding 

Duurzaamheid en comfort zijn dé kernbegrippen van de installatietechnische ontwikkelingen 

in de gebouwde omgeving voor nu en in de toekomst. De maatschappelijke roep om 

duurzame, energiezuinige gebouwen en installaties gaat hand in hand met een toenemende 

individuele behoefte aan comfort en gebruiksgemak.  

Binnen het RADAR 1speerpunt Comfortabel leven [1] wordt het zo verwoordt: “In 2020 is de 

woning al lang niet meer de plek om alleen te wonen. Alles komt hier dan samen. Werk, 

wonen, recreatie en interactie met anderen. Er zijn allerlei termen voor, zoals domotica, 

personal climate, smart living en het nieuwe werken. Comfortabel wonen is ook veilig wonen 

en toegang hebben tot intelligente communicatiediensten.” 

Deze ontwikkelingen bieden de installateur veel kansen. Om die kansen te benutten moet hij 

echter wel in beweging blijven. Dit betekent bijvoorbeeld anders omgaan met de klant. 

Inspelen op de korte termijn economische ontwikkelingen en daarbij tegelijkertijd niet de 

langere termijn uit het oog verliezen. Werken vanuit nieuwe verdienmodellen. 

Samenwerkingen zoeken met nieuwe (branchevreemde) partners. Blijven investeren in 

kennis. En het toepassen van nieuwe technieken en innovaties.  

Kortom, de installateur heeft nogal wat te doen. Behalve op de korte termijn het hoofd boven 

water houden, tegelijkertijd borgen dat de bestaanszekerheid op de langere termijn wordt 

vergroot. De sleutel hiertoe is de veranderingen in de markt blijven volgen. In dit hoofdstuk 

beschrijven we voor de gebouwde omgeving voor de thema’s duurzaamheid en comfortabel 

leven welke ontwikkelingen er zijn, wat voor kansen dat geeft, wat dat betekent voor de 

manier van werken van de installateur en welke ervaringen installateurs hier zelf in hebben.  

2.2 Energiezuinig gebouw 

De noodzaak om als maatschappij te verduurzamen zorgt er al een aantal jaren voor dat 

energiezuinig (ver)bouwen volop in de belangstelling staat bij overheden, consumenten, 

fabrikanten, bouwers en installateurs. De trends die al bijna 10 jaar geleden zijn ingezet 

beginnen zich nu in praktische ervaringen met toepassing te manifesteren. In het rapport 

“Innovaties in de Technische Installatiebranche 2008, accenten voor de toekomst” 

(MarktMonitor 2008) zijn in het kader van duurzaamheid voor de gebouwde omgeving de 

thema’s Energiezuinige gebouwen en Integraal bouwen al als kansrijk benoemd. Dit blijkt 

ook uit “Radar – 2020” (Uneto-VNI 2010) waar Renovatie-Evolutie en Integraal installeren als 

kansrijke ontwikkelingsconcepten verder worden vertaald naar het perspectief van de markt 

en van de bedrijfsvoering van installatiebedrijven. Nu, in 2014, zijn deze thema’s nog steeds 

zeer actueel en kunnen we leren van de ervaringen van (vroege) toepassers. Na een korte 

                                                
1 RADAR 2020: Uneto-VNI, toekomstvisie installatiebranche 
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beschrijving van de thema’s presenteren we de resultaten uit de toepassingsgraad 

onderzoeken voor deze thema’s (MarktMonitor 2012, 2013).  

 

 

Figuur 1 : RADAR 2020, toekomstvisie gebouwde omgeving (bron: Uneto-VNI) 
 

Radarthema Themacluster Innovatiethema’s 

Renovatie-evolutie 
Duurzaamheid 

Energiezuinige gebouwen 

Integraal installeren Integraal bouwen 

 

Bij het innovatiethema Energiezuinige gebouwen gaat het over alle innovaties en 

ontwikkelingen die de gebouwschil, het energiegebruik, de opwekking en het management 

energiezuiniger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan toepassing van (drie)dubbel glas en 

isolatiematerialen, LED-verlichting, warmtepompinstallaties en zonnepanelen en smart 

applicaties voor woningautomatisering. Het op integrale wijze bouwen en installeren van 

deze technieken in een project biedt niet alleen duurzame oplossingen, maar biedt ook 

verduurzaming van het realisatieproces met reductie van faalkosten. Bij integraal bouwen of 

installeren wordt via ketenintegratie of samenwerking met andere partijen of disciplines het 
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bouwproces efficiënter ingericht. Om het proces beter te kunnen beheersen en de kwaliteit te 

bewaken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ICT-software. Dit wordt ook wel virtueel 

bouwen of ‘bimmen’ genoemd. Steeds meer bouw- en installatiebedrijven passen 

bijvoorbeeld het Bouw Informatie Model (BIM) als procesmanagement instrument toe. Echt 

energiezuinig (ver)bouwen of installeren gaat hand in hand met integraal bouwen.  

2.2.1 Bekendheid en toepassing 

In 2012 en 2013 heeft MarktMonitor door bevraging van een panel van circa 250 installateurs 

voor een groot aantal innovaties in beeld gebracht hoe bekend ze zijn, op welke 

vakgebieden de innovaties zich met name afspelen en in welke mate ze worden toegepast. 

Zie figuur 2. 

 

  
Figuur 2: Toepassing innovaties Energiezuinig gebouw naar vakgebied en totaal 
  

Vooral de vakgebieden Domotica, ICT en Beveiliging, Klimaattechniek en/of duurzaam, 

Management/bedrijfsvoering en Verlichtingstechniek krijgen te maken met de innovaties (en 

daarmee kansen en bedreigingen) rond het innovatiethema Energiezuinig gebouw. De mate 

van toepassing van deze innovaties verschilt behoorlijk tussen de vakgebieden. Waar de 

genoemde innovaties in het vakgebied Verlichtingstechniek al gemeengoed lijken te zijn 

(gemiddelde toepassing van ruim 60%), is er voor de ontwikkelingen op het gebied van 

management en bedrijfsvoering (gemiddelde toepassing van iets meer dan 30%) nog een 

wereld te winnen. Over het totaal kennen de innovaties uit het thema Energiezuinig gebouw 

een gemiddelde toepassing van 43%.  

In tabel 1 ziet u per innovatie en per vakgebied de mate waarin installateurs deze toepassen. 

De toepassingsgraad van vernieuwende verlichtingstechnieken met LED is hoog. Ditzelfde 

geldt voor de installatie van zonnepanelen, airconditioners en warmtepompen. Wat in het 

verleden als kansrijke innovaties werd bestempeld, blijkt nu in de markt daadwerkelijk al 

veelvuldig te worden toegepast. We zien nog wel een lage toepassingsgraad als het gaat om 

decentrale koeling en verwarming, smeltpuntkoeling en prefab badkamers.  
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70%

Toepassing innovaties Energiezuinig gebouw naar vakgebied  en totaal 
2012/2013
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Management/Bedrijfsvoering Verlichtingstechniek
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In interviews met installateurs is gevraagd naar hun motieven en ervaringen. Wat vormen 

knelpunten bij toepassing, wat zijn mogelijk redenen om innovaties nog niet te gaan 

toepassen en waar liggen de kansen? Aansluitend leest u meer hierover. 

 

Vakgebied Innovatie Toepassing Jaar 

Verlichtingstechniek 
Overgang van TL-verlichting naar LED-
lichtbronnen 

88% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Zonne-energie thermisch / PV - panelen 79% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Energiezuinige en geluidsarme 
airconditioners 

67% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Warmtepompconcepten met 
koelmogelijkheden meer geïnstalleerd in 
nieuwbouwwoningen 

64% 2012 

Verlichtingstechniek Hoogvermogen led's 63% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Waterzijdig inregelen 61% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Lucht warmtepompen 61% 2012 

Domotica, ICT en Beveiliging Individueel regelbare installaties 53% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename geïntegreerde 
warmtepompinstallaties 

48% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Betonkernactivering (voor 
vloerverwarming) 

42% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Energiedak 41% 2012 

Management/Bedrijfsvoering 
Installateurs kijken naar levenscyclus 
gebouwen 

39% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename warmteterugwinning uit 
afvalwater 

39% 2013 

Management/Bedrijfsvoering Total Cost of Ownership (TCO) 39% 2012 

Domotica, ICT en Beveiliging 
Intelligente 
klimaat/gebouwbeheersystemen 

33% 2012 

Management/Bedrijfsvoering 
Risicoanalyse en risicomanagement bij 
aanbestedingen 

32% 2012 

Verlichtingstechniek 
Lichtregelsystemen die onder meer 
zorgen voor integratie van dag- en 
kunstlicht 

31% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Warmte- en koudeopslag op bredere 
schaal toegepast 

30% 2012 

Management/Bedrijfsvoering 
Meer prefab voor reductie van 
faalkosten 

29% 2012 

Management/Bedrijfsvoering 3-d ontwerpen en tekenen (BIM) 29% 2012 

Management/Bedrijfsvoering 
Outsourcing van installaties in 
gebouwen 

23% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Decentrale koeling en verwarming wint 
aan terrein 

19% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Smeltpuntkoeling als integraal 
klimaatsysteem 

10% 2012 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Prefab badkamers 9% 2012 

Tabel 1: Mate van toepassing per innovatie en per vakgebied 
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2.2.2 Kansen en knelpunten 

In Radar – 2020 (Uneto-VNI 2010) worden de marktkansen voor het thema Renovatie-

Evolutie voorspeld: “Goede marktkansen lijken er vooral te zijn als het gaat om renoveren 

van woningen en gebouwen vanuit energie technisch opzicht. De markt voor renovatie zal 

groter worden, waarbij aanpassingen voor energiezuinigere gebouwen de nadruk hebben”. 

Paul Korthof, commerciële zaken en PR van Homij Technische Installaties BV, herkent dit 

beeld en verwoordt het als volgt: 

Ook in bestaande bouw is heel veel mogelijk om energiezuiniger te worden. Goed isoleren, 
zuinigere installaties, slimme oplossingen toepassen in de techniek. We merken in het huidige 
economische klimaat dat partijen sneller geneigd zijn tot renoveren met een energiezuinige 
doelstelling. Of dat gebouwen een andere functie krijgen. Herbestemming. Vooral de rijksoverheid 
of woningcorporaties zijn hier druk mee bezig. Bijvoorbeeld een verzorgingstehuis in Groningen dat 
is omgebouwd tot studentenhuis. 

 

Het is duidelijk dat de blijvende en toenemende behoefte aan energiezuinigere gebouwen en 

installaties marktkansen biedt aan installateurs. Vooral de toepassing van zonnepanelen, 

warmtepompen, LED-verlichting, airconditioners en monitoring van gebouwinstallaties lijken 

een hoge vlucht te nemen. Maar of het nu gaat om toepassing in bestaande bouw of 

nieuwbouw naast kansen voor installateurs, kent toepassing van deze innovatieve 

technieken ook praktische knelpunten. Door een combinatie van gebrek aan ervaring en 

(daarmee samenhangend) het nog niet gestandaardiseerd zijn van technische oplossingen 

kunnen de uitvoeringskosten voor de installateur in het begin hoger zijn dan vooraf gewenst 

of gedacht. Hierbij gaat het zowel om materiaal- als arbeidskosten, waarbij faalkosten nog 

buiten beschouwing worden gelaten.  

 

 
Foto: Eerste energienotanul-woningen op de locatie Sterrenberg in Huis ter Heide. 
(Bron: www.volkerwessels.com) 

 

Paul Korthof (Homij Technische Installaties) illustreert dit aan de hand van enkele 

voorbeelden van vraagstukken waar door het bedrijf tegenaan is gelopen bij de ontwikkeling 

van het woningbouwconcept ‘Energienota-nul-huis’.  
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Het Energienota-nulhuis is een standaard voor een eengezinswoning met een normaal 

leefpatroon en hoog comfort niveau tegen een concurrerende marktprijs waarin door 

toepassing van diverse relatief vernieuwende duurzame technieken over een 

heel jaar gezien evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Een aansluiting op het 

energienet is nog steeds nodig om pieken van bijvoorbeeld zomer of winter goed op te 

vangen, maar in zijn totaliteit over een jaar heen hebben dergelijke woningen een 

energienota van €0,00. Het Energienota-nulhuis is qua gebouwschil volgens de nieuwste 

technieken geïsoleerd, wordt verwarmd en gekoeld door een installatie van een 

luchtwaterwarmtepomp en elektriciteit wordt opgewekt door een dak dat volledig bestaat uit 

zonnepanelen. Bovendien is er een uitgebreid monitoringsysteem aanwezig, zodat 

gebruikers kunnen zien hoe zij hun energie gebruiken om daarmee hun gedrag te kunnen 

corrigeren. 

Twee aansprekende voorbeelden van knelpunten en uitdagingen waar men tijdens de 

ontwikkeling van dit concept bij Homij Technische Installaties tegenaan liep. 

Woningbouw is gestandaardiseerd. Wanneer je veranderingen in het proces 
gaat aanbrengen loop je tegen de investering aan voor het ontwikkelen van 
nieuwe standaarden. Om bijvoorbeeld het hele dak van een woning vol te 
leggen met zonnepanelen is een goed idee, waarbij je direct te maken krijgt met 
de situatie dat zonnepanelen een vaste maat hebben die net niet past bij het 
oppervlak van je dak. Even een stuk afzagen doe je niet. Dan ga je terug naar je 
leverancier, waar je te maken krijgt met zijn proces. Die is niet altijd in staat een 
aangepast formaat tegen een redelijke prijs te leveren. En moet je op zoek naar 
iemand die dat wel kan.   

 

Als je toch het hele dak vol legt met zonnepanelen, waarom zou je dan nog dakpannen 
gebruiken? Zonnepanelen als dakbedekking. Maar een dakpan is bedoeld als waterdicht, en hoe 
monteer je die zonnepanelen dan zo dat zij ook waterdicht zijn? Dat moet je dan toch even uit 
willen zoeken, als je dat eenmaal weet, biedt dat zeker kansen!   

 

Kortom, bij kansen horen ook mogelijke knelpunten. Als ondernemer is het de uitdaging om 

je daar niet alleen bewust van te zijn, maar ook om hierbij de kosten-baten analyse scherp in 

beeld te houden. De balans moet uiteindelijk kloppen.  

 

 

Figuur 3: Tekening volgens BIM model  (bron: Schoutentechniek Installatietecchniek) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
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Binnen het thema energiezuinig gebouw liggen er voor de installateur ook zeker kansen door 

een goede samenwerking met de andere partijen in de bouwketen.  

Dat zit hem in kostenreductie door efficiëntere uitvoering van het werk met minder 

faalkosten. Maar denk ook aan nauwere samenwerking met architect, aannemer en 

toeleverancier. Een steeds belangrijker wordend hulpmiddel wat kan helpen bij het bereiken 

van een betere samenwerking is het Bouw Informatie Model (BIM). Volgens Maarten van der 

Boon van Leertouwer BV (=systemintegrator in elektrotechniek, klimaat en ICT) ontkomt 

binnenkort geen enkele installateur, groot of klein, hier nog aan:  

 

In de kern gaat het om sociale innovatie, we zullen als partners in de keten anders met elkaar 
moeten omgaan, er breekt een nieuwe tijd aan. 

 

Los van de samenwerking met de partners in de keten biedt het innovatiethema 

energiezuinig gebouw legio mogelijkheden om via samenwerking met ‘branchevreemdere’ 

partners meerwaarde te bieden aan de klant. Het gaat er bijvoorbeeld om om via 

samenwerking die expertise aan te kunnen bieden aan de klant waardoor een vernieuwings- 

of veranderingstraject niet alleen technisch-functioneel goed verloopt, maar ook dat de 

(eind)gebruiker het vertrouwen heeft dat hij weet dat het werkt en wat hij er mee kan. 

Maarten van der Boon geeft een voorbeeld: 

Accepteer dat je bepaalde disciplines niet doet. Zoek daarbij collegapartijen op 
over de grenzen van de eigen branche heen die meerwaarde bieden bij het 
behalen van een goed eindresultaat bij de klant. Bij de invoering van een nieuwe 
zorgtechnologie bijvoorbeeld werken we samen met een communicatiebureau. 
Zij begeleiden de verpleegkundigen bij het gebruiken van de technologie in het 
werk. Waar ons werk ophoudt, maar het voor een klant echt spannend wordt, 
daar komen zij in beeld.  

 

2.2.3 Impact werkgebieden, kennis en vaardigheden 

Wat betekent de toepassing van innovaties rond het thema energiezuinig gebouw voor het 

benodigde vakmanschap? Welke werkgebieden (en daarvan afgeleid functies) veranderen 

hierdoor en in welke zin? Zie figuur 3 voor een overzicht van de belangrijkste veranderende 

kennis en vaardigheden voor de werkgebieden in de installatietechniek als gevolg van de 

opkomst van energiezuinige technieken. 

Kennis van de installatie van duurzame (klimaat)technieken valt nu al bijna niet meer weg te 

denken uit het beroepsprofiel van een monteur W of K. De verwachting is dat dit binnen 

vijftien jaar basis vakkennis zal zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwerp- en tekenfuncties.   

Ook de opmars van kennis van ICT, IT en regeltechniek is niet te stuiten. Een geïnterviewde 

verwoordt het heel treffend: 
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ICT is de aorta van de installatie 

 

Er zal veel veranderen qua technische vakkennis. Bijvoorbeeld in de verlichting: elke lamp 

kan worden opgenomen in het ICT netwerk van een organisatie. Dit heeft veel impact op de 

installatie. Het in bedrijf stellen zou op afstand kunnen gaan gebeuren. In de werkgebieden 

montage en ontwerpen en tekenen wordt het belang van kennis van ICT en IT steeds groter. 

Wat dit specifiek voor functies betekent daarover wisselt het beeld. Enerzijds bestaat de 

verwachting dat hierdoor het (seriematige) montagewerk minder complex zal worden, 

anderzijds toenemende complexiteit voor de regeltechnicus, het regelen van de software om 

de installaties in te stellen en bedienen. 
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Vakkennis duurzame (klimaat)technieken  +  + 

Kennis van ICT  ++  ++ 

Communicatie en adviesvaardigheden ++   +  

Proces en projectmanagement +  ++  

Figuur 3: Verandering op het gebied van kennis en vaardigheden  

Afgezien van de verschuivingen in gewenste vaktechnische kennis, blijft het belang van 

communicatie- en adviesvaardigheden en projectmanagement toenemen. De klant als 

kritische eigenaar (én vaak ook gebruiker) van energiezuinige toepassingen is mondig, wil 

betrokkenheid, keuzes en vooral ook high service tegen een gunstige prijs. Het begint bij het 

goede verkoop- en adviestraject. Achterhalen wat de klant wil en waarom. Er voor zorgen dat 

het ontwerp hier naadloos bij aansluit. Voortdurend blijven afstemmen. Vervolgens de bouw 

en uitvoering: bewaking van de kwaliteit, de planning en het eind resultaat.   

2.3 Comfortabel leven 

Bij comfortabel leven gaat het om integratie van innovaties uit verschillende disciplines in 

één leefomgeving. Leefomgeving kan dan gaan over de woonomgeving maar ook over de 

werkomgeving. Binnen het toepassingsgebied van de gebouwde omgeving is het naast het 
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energiezuinig gebouw een belangrijk thema om grip te krijgen op de relevante en 

veelbelovende innovaties die spelen binnen de gebouwde omgeving.   

Bij comfortabel leven wordt de leefomgeving steeds vaker voorzien van diverse producten en 

systemen waarmee de gebruiker zijn omgeving optimaal kan besturen om gewenste comfort- 

en kwaliteitsniveaus te bereiken. Voorbeelden zijn individueel regelbare installaties zoals 

vraaggestuurd ventileren, intelligent sanitair en slimme verlichting. Het gaat om innovaties 

rondom verwarmen, ventileren, koelen, verlichting, audio- en multimediasystemen, zorgen, 

thuiswerken, die steeds meer geïntegreerd en digitaal aanstuurbaar worden vanuit één 

systeem. Op deze manier kan de gebruiker zijn omgeving redelijk flexibel aanpassen op zijn 

behoefte en zo optimaal comfort ervaren. De koppeling van innovaties met het radarthema 

comfortabel leven ziet er als volgt uit. 

Radarthema   Themacluster Innovatiethema’s 

Comfortabel leven    Comfort 

Comfort in woningbouw en utiliteit 

Frequentere toepassing domotica 

Toename zorgtechnologie 

Figuur 4 

2.3.1 Bekendheid en toepassing 

In figuur 5 visualiseren wij voor 2012/2013 per vakgebied de gemiddelde toepassingsgraad 

van innovaties uit het thema comfortabel leven. Over welke innovaties dat specifiek gaat, 

leest u in figuur 6. 

 

Figuur 5: Gemiddelde toepassingsgraad per vakgebied, thema comfortabel leven   
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De gemiddelde toepassingsgraad verschilt behoorlijk tussen de vakgebieden. 

Klimaattechniek en/of duurzaam kent het hoogste percentage toepassers, gevolgd door 

elektrotechniek, Domotica, ICT en beveiliging. Niet verwonderlijk, dit zijn sterk 

samenhangende vakgebieden die met name binnen het thema van comfortabel leven elkaar 

(moeten) vinden.  Opvallen is dat het functionele gebied van de verlichting qua toepassing 

hierbij flink achterblijft. 
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Vakgebied Innovatie jaar Toepassingsgraad 

Domotica, ICT en Beveiliging Integratie communicatietechnieken 
en domotica 

2012 65% 

Domotica, ICT en Beveiliging Steeds meer toepassing van 
huisautomatiseringssystemen 

2013 64% 

Domotica, ICT en Beveiliging Opkomst van nieuwe 
beveiligingsinstallaties 

2013 61% 

Domotica, ICT en Beveiliging Toename van het gebruik van digitale 
hulpmiddelen 

2013 50% 

Domotica, ICT en Beveiliging Toename zorgtechnologie 2013 45% 

Domotica, ICT en Beveiliging Onderhoud op afstand 2012 40% 

Domotica, ICT en Beveiliging Duurzame noodverlichting 2012 38% 

Domotica, ICT en Beveiliging Domotica als dienstverleningproduct 2012 35% 

Domotica, ICT en Beveiliging Aansluitservice voor media-
entertainment (het aansluiten van 
apparatuur voor en bij de klant) 

2012 30% 

Domotica, ICT en Beveiliging Standaardisatie van de 
besturingstechnieken en 
systeemintegratie 

2012 30% 

Domotica, ICT en Beveiliging Opkomst Total Room Automation-
concept 

2013 18% 

Domotica, ICT en Beveiliging IP-techniek binnen de hotelsector 2013 17% 

Domotica, ICT en Beveiliging Geavanceerde security scans 2012 15% 

Elektrotechniek Flexibele e-installaties 2012 49% 

Elektrotechniek Flexibele spannings- en data 
aansluitingen 

2012 30% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Toenemende belangstelling voor 
duurzame oplossingen 

2013 63% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Meer aandacht voor binnencomfort, 
comfortabel wonen en 
gebruiksgemak door integratie van 
processen 

2012 61% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Individueel regelbare installaties 2012 53% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Vraaggestuurd ventileren 2012 52% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Intelligent sanitair 2012 50% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Intelligente 
klimaat/gebouwbeheersystemen 

2012 33% 

Klimaattechniek en/of duurzaam Steeds meer zelfstandige energie 
voorziening 

2013 31% 

Management/Bedrijfsvoering Flexibele indeling 
levensloopbestendige woningen 

2012 23% 

Verlichtingstechniek Lichtgevende wanden en plafonds 
door o.a. polymere verlichting 

2012 19% 

Verlichtingstechniek Controle van kleurtemperatuur van 
fluorescerentie lamp 

2012 19% 

Figuur 6: Innovaties en toepassingsgraad, thema comfortabel leven 
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2.3.2 Kansen en knelpunten 

Het thema comfortabel leven biedt veel kansen, immers er is een duidelijke behoefte bij de 

consument. De uitdaging voor de installateur zit hem er in om bij het (proberen) te 

verzilveren van deze kansen de juiste oplossingen te vinden voor mogelijke knelpunten. Dit 

kan meer tijd en daarmee kosten opleveren dan vooraf verwacht.  

Een belangrijke les zit in het laagdrempelig maken van je dienst voor de klant. Te vaak wordt 

in technische oplossingen gepraat, waarbij de klant of eindgebruiker onvoldoende beseft dat 

er over een oplossing van zijn behoefte wordt gepraat. Paul Korthof (Homij technische 

installaties) zegt het volgende over domotica: 

 

2.3.3 Impact taken, vaardigheden en functies 

Wat betekent de toepassing van innovaties rond het thema comfortabel leven voor het 

benodigde vakmanschap? Welke werkgebieden (en daarvan afgeleid functies) veranderen 

hierdoor en in welke zin? Zie figuur 7 voor een overzicht van de belangrijkste veranderende 

kennis en vaardigheden voor de werkgebieden in de installatietechniek als gevolg van de 

opkomst van domotica en gebouwautomatiseringssystemen. 
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Meet en regeltechniek  ++  ++ 

Domotica en gebouwautomatisering  ++  ++ 

Communicatie en adviesvaardigheden ++   +  

Proces en projectmanagement   ++  

Figuur 7: Verandering op het gebied van kennis en vaardigheden  

Domotica is een moeilijk woord. Dat noem ik liever 

gebouwautomatiseringssystemen. Wat je in wezen hierbij doet is 

gedragspatronen van mensen vastleggen in automatisering van apparaten en 

systemen met het doel comfort te verhogen en kosten te besparen. En dat 

laatste spreekt aan. 
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3 Digitalisering, ICT en communicatie 

3.1 Inleiding 

De afgelopen jaren heeft MarktMonitor de ontwikkelingen en opkomende innovaties in de 

installatiesector op de voet gevolgd en gemonitord. Daarbij is digitalisering een ontwikkeling 

die we terug zien in bijna elk aspect van de moderne maatschappij en daarom ook in de 

installatiesector. De letterlijke betekenis van digitalisering is het omzetten van informatie in 

een elektronische vorm en het raakt daarmee vele vlakken. Dit heeft invloed op onder 

andere werkprocessen, maar ook op de invulling en uitvoering van functies en de daarbij 

horende taken en vaardigheden.  

 

 

Figuur: RADAR 2020, toekomstvisie gebouwde omgeving (bron: Uneto-VNI) 
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MarktMonitor heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen de 

technische installatiesector voor OTIB, waaronder het innovatieonderzoek en het 

toepassingsgraad onderzoek. In paragraaf 3.2 beschrijven we op basis van deze 

onderzoeken voor de innovaties op het gebied van digitalisering, ICT en communicatie wat 

de bekendheid en mate van toepassing is.  

Daarnaast zijn er deskundigen binnen de installatiebranche geïnterviewd die expert zijn op 

het gebied van de digitalisering in de sector. In de onderzoeken en de interviews zijn vier 

kansrijke en belangrijke ontwikkelingsgebieden naar voren gekomen binnen het thema 

digitalisering in de installatiesector: 

 Toename gebruik informatie en communicatietechnologie (paragraaf 3.3) 

 Ontwikkeling van domotica systemen in de gezondheidszorg (paragraaf 3.4) 

 Integratie en optimalisering IT systemen (paragraaf 3.5) 

 Toenemend gebruik elektriciteit (paragraaf 3.6) 

Elk van deze vier ontwikkelingen wordt uitgebreid beschreven, waarbij we onder andere 

ingaan op kansen en knelpunten en raakvlakken met omringende sectoren en we sluiten per 

ontwikkelingsgebied af met een typering van de impact van de ontwikkelingen binnen het 

thema Digitalisering, ICT en communicatie op het werken in de branche.  

3.2 Bekendheid en toepassing 

 

Figuur 8: Bekendheid en toepassing innovaties op het gebied van digitalisering, ICT en 

beveiliging 
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Vakgebied Innovatie Jaar Bekendheid Toepassing 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Integratie van technieken voor technisch 
gebouwbeheer, veiligheids- en 
beveiligingstechnieken 

2012 69% 65% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Integratie communicatietechnieken en domotica 2012 70% 65% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toename invloed ICT 2013 62% 62% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Domotica als dienstverleningproduct 2012 70% 55% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toename van het gebruik van digitale 
hulpmiddelen 

2013 52% 50% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toename van Integratie en koppelingen IT 
systemen 

2013 49% 48% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toename zorgtechnologie 2013 49% 45% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toename cloud computing 2013 48% 37% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Draadloos testen en controleren van decentrale 
noodverlichting 

2012 35% 27% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Toekomst gericht op draadloos meten en 
apparatuur 

2013 33% 26% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Verschuiving omzet elektronische componenten 2013 21% 21% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Persoonsherkenningssystemen 2012 35% 19% 

Domotica, ICT en 
Beveiligingsinstallaties 

Het automatiseren van de interne 
bedrijfsprocessen en de processen met klant en 
leveranciers (zoals ketenmanagement) 

2012 15% 15% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Steeds meer geïntegreerde Plug & Play systemen 2013 56% 51% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Meet-en testinstrumenten complexer 2013 36% 33% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Toename automatisering tools monteurs 2013 29% 26% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Controle van kleurtemperatuur van 
fluorescerende lamp 

2013 29% 18% 

Infratechniek Smart Grids 2012 60% 60% 

Infratechniek Opkomst van brandveilige halogeenvrije 
elektriciteitskabels 

2013 57% 43% 

Infratechniek ICT netwerken en infrastructuur glasvezel 2013 71% 43% 

Infratechniek Installatie van glasvezelkabel zonder graven 2013 57% 29% 

Infratechniek Standaard voor verbindingsdozen voor 
geoptimaliseerde databekabeling 

2013 14% 14% 

Infratechniek Nieuwe buigbestendige kabel 2013 29% 14% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Ketelonderhoud op afstand voor gaswandketels 
beschikbaar 

2012 29% 23% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Decentrale koeling en verwarming wint aan 
terrein 

2012 29% 19% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Ontwikkelde software  levensduur van HVAC 
installaties 

2013 6% 3% 
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Management/bedrijfsvoering Opkomst gebruik social media 2013 77% 73% 

Management/Bedrijfsvoering Kostenbesparing door software-integratie 2012 58% 48% 

Management/Bedrijfsvoering Afname rol tussenhandel door toenemende 
internetverkopen 

2012 58% 48% 

Management/Bedrijfsvoering 3-d ontwerpen en tekenen in de BIM 2012 61% 29% 

Management/bedrijfsvoering Transsectorale innovaties 2013 18% 18% 

Figuur 9: Innovaties en toepassingsgraad, thema digitalisering, ICT en communicatie 

3.3 Toename gebruik informatie en communicatietechnologie 

De eerste ontwikkeling die door een van de experts is genoemd is de toename in gebruik 

van informatie en communicatietechnologie. In het dagelijks leven neemt het gebruik van 

deze technologie toe. Het gaat dan over technologie met betrekking tot internet en mobiele 

telefonie en andere manieren om digitaal te kunnen communiceren. Om een voorbeeld te 

noemen, in 2012 had 61 procent van de Nederlanders internettoegang via een mobiele 

telefoon en in 2010 was dat nog maar 36 procent, een stijging van 25%. Dit zien we ook 

terug in het bedrijfsleven. Bedrijven doen mee in deze trend door onder andere 

productieprocessen via technische mogelijkheden te optimaliseren. Meer dan de helft van 

alle bedrijven verstrekt aan werknemers inmiddels apparaten voor mobiel internet (CBS, ICT, 

Kennis en Economie 2013). 

In het bedrijfsleven zijn ze echter al weer bezig met de ontwikkeling van een hele andere 

toepassing van de informatie en communicatietechnologie. Prof.ir. Zeiler, hoogleraar aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, zegt dat deze technologie onder andere wordt gebruikt 

voor het ontwikkelen van nieuwe sensoren, netten van sensoren en smartgrids. “Op al die 

gebieden kijken we naar hoe we slimmer om kunnen gaan met de informatie die er in 

principe is en hoe we die kunnen gebruiken om zo efficiënt mogelijk processen te sturen en 

te beheersen, dat is een belangrijke trend”, aldus Professor ir. Zeiler. Dit wordt onder andere 

gebruikt voor de toepassing om gebouwen slimmer te maken. 

3.3.1 Kansen en knelpunten 

Het afgelopen decennia is er sprake geweest van een grote push markt met betrekking tot 

technologie. Volgens de experts is de installatiesector hier een voorloper in maar als de 

sector niet harder gaat lopen is de kans er dat andere sectoren de markt gaan overnemen. 

De ICT sector heeft natuurlijk veel raakvlakken op het gebied van innovatie en het gebruik 

van informatie en communicatietechnologie.  

3.3.2 Impact taken en vaardigheden 

De toename in gebruik van informatie en communicatietechnologie heeft als gevolg dat de 

medewerkers in de installatiesector over het algemeen een stukje meer kennis moeten 

hebben van softwaresystemen.  
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3.4 Domotica systemen in gezondheidszorg 

Als tweede ontwikkeling wordt de toename van domotica systemen en de betekenis van de 

installatiesector binnen de gezondheidszorg genoemd. Door de vergrijzing liggen hier 

kansen voor de installatiesector. Het gaat hierbij over het welzijn van de mens. Hierbij kan 

het gaan over automatiseringen in huis, bijvoorbeeld het besturen van verschillende 

onderdelen in huis met een afstandsbediening of tablet. Op die manier is het mogelijk voor 

iemand om langer thuis te blijven wonen.   

Ook in de verzorgingstehuizen speelt de ontwikkeling van domotica systemen een rol. 

Waarbij wel moet worden opgemerkt dat de toename in zorgtechnologie vaak eerder gaat 

over de reductie van het aantal medewerkers op de afdeling dan het verbeteren van de 

levenskwaliteit van de mensen.   

 
Figuur 10: bron: www.innovaties.otib.nl 

 

3.4.1 Kansen en knelpunten 

De voor de hand liggende sector die hier te maken heeft is de zorgsector en wederom de 

ICT sector. De ICT sector werkt ook aan ontwikkelingen van de domotica systemen en in de 

zorgsector worden die ontwikkelingen toegepast. 

3.4.2 Impact taken en vaardigheden 

De toename van domotica systemen zorgt voor een reductie in taken en / of functies in de 

zorgsector. Mensen kunnen steeds meer zelf doen door de automatisering waardoor het 

personeel minder hoeft te doen en dit kan er voor zorgen dat functies kleiner worden of 

misschien wel verdwijnen.  
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3.5 Integratie en optimalisering IT systemen  

Als derde ontwikkeling wordt de integratie en optimalisering van IT systemen genoemd. Dit 

heeft onder andere betrekking op de administratieve bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld het 

invullen van de uren op een tablet op de werkplaats in plaats van het achteraf urenbriefjes 

schrijven en inleveren. Door de uren meteen invullen kunnen deze ook direct worden 

verwerkt en komen hier geen extra mensen aan te pas. Dit heeft daarnaast ook betrekking 

op werkprocessen en functies. BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een daar een voorbeeld 

van. Hierbij worden verschillende werkprocessen geïntegreerd, waardoor ook de functies 

van de gebruikers veranderen.  

3.5.1 Kansen en knelpunten 

Een andere sector waar men natuurlijk mee te maken krijg is de ICT sector. Bedrijven als 

Microsoft en Google ontwikkelingen ook apparaten op het gebied van domotica en 

gebouwautomatisering en nemen daarmee in feite een marktaandeel van de installatiesector 

over. 

3.5.2 Impact taken, vaardigheden en functies 

De digitalisering betekent zoals eerder genoemd onder meer dat we voor steeds meer zaken 

de computer gebruiken. Voor bijhouden van de wensen van de klant, het invoeren van 

urenbriefjes en het ontwerpen en tekenen van elektrische schema’s. Daardoor moeten we 

ook steeds meer kennis hebben en krijgen van de computer en de programma’s waarmee 

we werken. Over het algemeen wordt er van iedereen verwacht dat hij/zij wat basis kennis 

heeft van computers.  

Binnen de installatiesector zijn er een aantal belangrijke computerprogramma’s die veel gebruikt 
worden en waardoor het steeds belangrijker wordt om hier kennis van te hebben. 
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Figuur 11: bron: www.innovaties.otib.nl 

De tekenaar maakt zijn tekeningen al jaren achter de pc. Naast de kennis van het 

gebruikelijke officepakket moet hij ook kennis hebben van AutoCAD. De technische tekenaar 

moest voornamelijk kennis hebben van CAD 2d en 3d. Echter, de opkomst van BIM in de 

installatiesector zorgt ervoor dat de tekenaar steeds meer kennis moet hebben van CAD 3d 

en daarbij ook andere processen in de gaten moet houden.  

De invloed van de digitalisering op functies vertaalt zich ten eerste door de integratie van 

bestaande functies en ten tweede doordat er compleet nieuwe functies ontstaan. 

De functies engineer en ontwerper worden steeds meer één functie volgens Dick 

Stoppelenburg, directeur van eL-Tec elektrotechnologie. De engineer is verantwoordelijk 

voor het opnemen en uitwerken van het tekenwerk voor complexere opdrachten. Voorheen 

zat de tekenaar achter een bord of een scherm en die werkte het kladje uit van de engineer. 

Tegenwoordig zit de engineer achter het scherm en maakt hij meteen die tekening.  

Dit komt mede door de opkomst van BIM in de installatiesector, hierdoor komen 

verschillende processen met elkaar in aanraking. De tekenaar/werkvoorbereider maakt niet 

alleen de tekening maar houdt zich ook meer bezig met de procesmatige kant. De planning 

en het kostenplaatje worden namelijk verbonden aan het te ontwikkelen model. Dit betekent 

dat de tekenaar/werkvoorbereider ook steeds meer taken van de calculator uitvoert. 

Naast de integratie van functies ontstaan er ook nieuwe functies in organisaties. De monteur 

moet over het algemeen al iets meer weten van digitale technieken om zijn functie uit te 

kunnen voeren. Bij eL-Tec elektrotechnologie betekent dit dat de functie service technicus is 

ontstaan. In de praktijk is dit een monteur die ook kennis heeft van de werking van de 
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software. Hij kan het programma niet zelf maken maar wel aansluiten en zorgen dat het 

inwerking wordt gesteld.     

3.6  Toenemend gebruik van elektriciteit 

De vierde en laatste ontwikkeling die wordt genoemd door de experts heeft betrekking op het 

toenemende gebruik van elektriciteit als gevolg van de digitalisering. Dit heeft gevolgen voor 

de manier waarop energie wordt aangeleverd maar ook op de verschillende alternatieve 

manieren van energieopwekking.   

3.6.1 Kansen en knelpunten 

De toenemende digitalisering heeft als gevolg dat we meer energie gebruiken en ook meer 

energie nodig hebben. Daarmee gezegd heeft dit onderwerp veel raakvlakken met de 

energiesector. De opwekking, het transport en de distributie van energie zijn allemaal 

onderwerpen waar de technische installatiesector de invloed van voelt en ook bezig is met 

ontwikkelingen en innovaties op dat gebied.   

Een van de onderwerpen op het gebied van energie waar de technische installatiesector zich 

mee bezig houdt is de ontwikkeling van de netwerken en het transport van de energie, met 

andere woorden de smartgrids. Smartgrids zijn elektriciteitsnetweken die in de toekomst de 

vraag en het aanbod van verschillende gebruikers moet reguleren. Het netwerk moet ‘smart’ 

worden en weten waar en wanneer energie is en nodig is. Op dit gebied worden onder 

andere nieuwe sensoren en routers ontwikkeld. 

De verwachting van Dick Stoppelenburg, is dat de distributie en de opwekking van energie in 

de toekomst ook drastisch gaat veranderen. Nu zijn er netwerkbeheerders in Nederland die 

leveren energie aan organisaties als Nuon en Essent. Deze logge energieleveranciers 

leveren de energie aan de consument. De verwachting is dat in de toekomst energie lokaal 

wordt gedistribueerd en niet meer via grote energieleveranciers wordt afgenomen. Op lokaal 

niveau is de vraag en  het aanbod beter te reguleren. Een hedendaags voorbeeld is de hoge 

school Windesheim in Zwolle en de woonwijk die er omheen ligt. In project ‘Zonnewijk 

Schellerbroek’ hebben in totaal 34 huishoudens meegedaan. Op de daken in de woonwijk en 

op het dak van Windesheim liggen zonnepanelen. Op de vier daken van Windesheim liggen 

750 panelen, die in totaal 2300 voerkante meter beslaan. 
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Figuur 13: Zonnepanelen. bron: www.innovaties.otib.nl 

 

Overdag (doordeweeks) heeft Windesheim veel energie nodig maar de woonwijk veel 

minder. Dus gebruikt Windesheim een deel van de energie die de woonwijk overdag niet 

gebruikt. De woonwijk heeft in het weekend juist veel energie nodig en Windesheim gebruikt 

in het weekend vrijwel geen energie, dus gebruikt de woonwijk de opgewekte energie van 

Windesheim. Op deze manier wekken ze met elkaar genoeg energie op om voor een deel in 

energie te voorzien (De Stentor, 6 april 2012).  

Ook op het gebied van energie distributie per woning wordt er in de nabije toekomst steeds 

meer mogelijk. Als men weet wanneer de energie beschikbaar is dan is het mogelijk daar op 

in te spelen binnen het huishouden. Bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten als je weet dat 

de aankomende vier uur de zon flink gaat schijnen. Op die manier hoeft de opgewekte 

energie ook niet een hele lange afstand af te leggen, waardoor het ook goedkoper wordt. 

Daarnaast wordt verwacht dat op steeds meer alternatieve wijzen energie wordt opgewekt, 

waardoor fossiele brandstof steeds minder belangrijk wordt. Tegenwoordig wordt energie 

opgewekt door onder andere zon, wind, golven en watervallen. De experts voorzien dat er 

steeds meer alternatieve vormen van energie wordt opgewekt.  

3.6.2 Impact taken, vaardigheden en functies 

De impact op taken, vaardigheden en functies is lastig in te schatten omdat nog niet exact 

duidelijk is om welke alternatieve vormen van energie het gaat en op welke manier energie 

dan wel gedistribueerd gaat worden.  
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4 Energieopwekking en energietransport 

4.1 Inleiding 

Onze moderne maatschappij heeft grote behoefte aan energie. We hebben het nodig voor 

allerlei apparaten, voor vervoer, verwarming, enzovoorts. In 2012 gebruikten huishoudens 

gemiddeld 3.310 kWh elektriciteit, en in totaal werd er in 2012 in Nederland zelfs 119.170 

GWh (Gigawattuur) verbruikt2. Al deze elektriciteit moet ergens worden opgewekt en 

vervolgens worden getransporteerd naar de gebruiker.  

Een belangrijke verschuiving op het gebied van energieopwekking, is energietransitie: we 

zijn energie op een andere manier gaan opwekken. Waar we vroeger eigenlijk alleen maar 

fossiele brandstoffen (zoals olie en aardgas) gebruikten, zijn duurzame energiebronnen de 

laatste jaren veel populairder geworden. Er zijn allerlei vormen van duurzame energie, zoals 

zonne-energie, windenergie, waterkracht, thermische energie en biomassa. Deze 

verduurzaming van energieopwekking leidt ook tot decentralisatie. Fossiele energie en 

kernenergie worden centraal, op grote schaal opgewekt, in enorme fabrieken. Duurzame 

energie kan echter op veel kleinere schaal worden opgewekt. Daarom vinden we 

tegenwoordig op allerlei plekken door het hele land windmolens, en steeds meer woningen 

en kantoren hebben zonnepanelen op het dak.  

Deze ontwikkelingen in energieopwekking en -transport, verduurzaming en decentralisatie, 

hebben voor de installateur ingrijpende gevolgen voor de kennis die zij nodig hebben. 

Daarnaast bieden de ontwikkelingen allerlei nieuwe kansen voor installateurs, zoals het 

aanbieden van nieuwe producten als zonnepanelen en windmolens, en het onderhouden van 

deze installaties. De kansen en bijbehorende knelpunten die deze ontwikkelingen 

installateurs bieden, en hun impact op taken, vaardigheden en bedrijfsvoering, worden in dit 

hoofdstuk besproken.  

 

                                                
2 CBS, Statline, 2014. 
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Figuur 15: RADAR 2020, toekomstvisie gebouwde omgeving (bron: Uneto-VNI) 

 

4.2 Duurzame energie 

Op korte en middellange termijn zijn zowel windenergie als zonne-energie erg kansrijk. 

Windenergie op land is al erg rendabel, en windenergie op zee is op dit moment rendabel 

door de SDE-stimulans (Stimulering Duurzame Energieproductie) van de rijksoverheid3. Ook 

zonne-energie wordt steeds populairder. In 2013 is de hoeveelheid zonne-energie die in 

Nederland is opgewekt bij particulieren en bedrijven zelfs bijna verdubbeld ten opzichte van 

het jaar ervoor. Dat komt mede doordat zonne-energie, opgewekt met zonnepanelen ofwel 

pv-panelen (photo-voltaïsch), op dit moment financieel erg rendabel zijn. Dit geldt zeker voor 

consumenten, omdat zij de overproductie van (zonne-)energie kunnen verrekenen met de 

stroom die zij van het energienetwerk hebben afgenomen (salderen). Omdat de overheid 

alleen belasting heft over het gesaldeerde verbruik (de afgenomen stroom verminderd met 

de terug geleverde stroom), levert dit extra voordeel op voor de thuisgebruiker.  Voor 

                                                
3 De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) uit in 
opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Zie www.rvo.nl 
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kantoren of utiliteitsgebouwen speelt dit financiële voordeel minder, maar ook hier is 

verduurzaming zichtbaar. Dit komt dan vooral door de trend richting maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO).  De negatieve rol van de economische crisis in deze 

duurzame transitie is erg meegevallen. Ondanks de financiële crisis is de verduurzaming van 

energieopwekking de afgelopen jaren namelijk doorgegaan. Dit beeld wordt ondersteund 

door publicaties van het CBS: in 1990 bestond 1,1% van het bruto energetisch eindverbruik 

uit hernieuwbare energie. In 2000 was dit nagenoeg hetzelfde, 1,4%. In 2010 is dit aandeel 

gestegen naar 3,7%, in 2011 naar 4,3% en in 2012 naar 4,4%4. Vanwege de economische 

recessie is er wel een duidelijke verlaging van de productie van nieuwbouw ontstaan. 

Hiermee is ook de groei van energiezuinigere woningen de afgelopen jaren afgenomen. 

 

Ten opzichte van wind- en zonne-energie blijft de groei van biomassa als duurzame 

energiebron duidelijk achter. In grote kolencentrales wordt biomassa bijvoorbeeld wel 

gebruikt, om op momenten dat dit nodig is bij te stoken. Dit heeft echter als nadeel, dat zo’n 

kolencentrale, omdat het kan uitdragen dat het (ook) duurzame energie gebruikt, langer in 

bedrijf kan blijven. Een kolencentrale is door dit langere gebruik juist vervuilender, 

constateert onder andere Dr. ir. A.J. De Graaf, lector van de Hogeschool Arnhem en 

Nijmegen. Wel is de industriesector continu bezig met energiebesparing, maar dit gebeurt 

eigenlijk alleen uit kostenoverwegingen, en daarom is er van verduurzaming weinig sprake. 

Op het gebied van energiebesparing in andere sectoren gebeurt momenteel te weinig. Onder 

andere schilisolatie en warmtepompen worden tot nu toe weinig gebruikt in woningen en 

kantoren. 

 

                                                
4 CBS, Hernieuwbare energie in Nederland 2012, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, 2013. 
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Figuur 16: Windenergie. Bron: www.innovaties.otib.nl 

4.3 Decentralisatie 

Zoals hiervoor beschreven is, leidt verduurzaming tot decentralisatie. Fossiele brandstoffen 

kunnen alleen op grote schaal worden omgezet in elektriciteit, terwijl wind- en zonne-energie 

op veel kleinere schaal kunnen worden opgewekt. De decentralisatie van energieopwekking 

leidt op deze manier tot nieuwe markten. Huiseigenaren kiezen steeds vaker voor 

zonnepanelen op het dak van hun huis. Ook voor utiliteitsgebouwen is deze trend om zelf 

(duurzame) energie op te wekken duidelijk zichtbaar. 

Deze decentralisatie leidt ook tot een verandering van de functie van het energienetwerk. 

Voorheen was het energienetwerk bedoeld om elektriciteit te transporteren van de 

elektriciteitscentrale naar de gebruiker, en was daarmee duidelijk eenrichtingverkeer. 

Wanneer gebruikers zelf ook steeds meer elektriciteit genereren, komt het vaker voor dat zij 

op sommige momenten meer produceren dan gebruiken. Een oplossing daarvoor is, dat zij 

dit overschot aanbieden aan het energienetwerk. Dit leidt tot tweerichtingsverkeer van het 

energienetwerk, energieconsumenten worden hierdoor ook energieproducenten. Deze 

ontwikkeling leidt tot nieuwe eisen aan het energienetwerk. Van oudsher waren de 

elektriciteitskabels vanuit de centrale robuust en stevig, en werden naar de eindgebruiker toe 

steeds dunner. Omdat consumenten nu ook energie gaan produceren, moeten de kabels 

rond de eindgebruiker meer energie kunnen dragen. Daarnaast moet het netwerk slimmer 

worden, om dit tweerichtingsverkeer te faciliteren: energienetwerken worden ‘smart grids’. 

4.4 Toenemende fluctuaties in energieopwekking 

De verduurzaming heeft ook een ander belangrijk gevolg. Duurzame energiebronnen 

kunnen, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen en kernenergie, niet altijd aangesproken 

worden. De zon schijnt bijvoorbeeld niet altijd en ook de wind waait niet altijd. Door de 

transitie naar duurzame energieopwekking wordt het daarom ingewikkelder om een continue 

energieaanvoer te kunnen garanderen. Deze onbalans in vraag en aanbod is de afgelopen 

jaren, door de toenemende duurzame opwekking, steeds groter geworden. Dit is 

bijvoorbeeld te merken aan de prijs die gevraagd wordt voor energie op de energiemarkt. 

Deze fluctueert steeds sterker, zo zijn er ook momenten geweest waarop de energieprijs 

negatief was (de afnemer kreeg geld toe wanneer hij energie van het netwerk haalde). Om 

de vraag van energie beter aan te laten sluiten op het meer fluctuerende aanbod van 

energie, is het betrekken van de consument essentieel, zo stelt bijvoorbeeld dhr. Van 

Buitenen (innovator bij Enexis). Het doorberekenen van de actuele energieprijzen aan de 

consument  in flexibele tarieven, en op die manier het sturen van de energievraag, is een 

belangrijk instrument van de energieleverancier om de vraag aan te sluiten op het 

energieaanbod. 

Dit sluit aan, en is een vervolgstap, op de ‘slimme’ energiemeters die de afgelopen jaren zijn 

geïntroduceerd. Hier worden al diverse proeven mee uitgevoerd, bijvoorbeeld door 

netbeheerders. 
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Dit zou zelfs kunnen betekenen dat in de toekomst op deze meter aangesloten apparaten 

(de wasmachine en droger, en straks ook de elektrische auto) automatisch kunnen worden 

bediend, aan- en uitgezet, op basis van de huidige tarieven van de elektriciteit. Op deze 

manier kan domotica (huisautomatisering) ingezet worden om de energievraag te laten 

aansluiten op het energieaanbod. 

4.5 Energieopslag 

Een alternatieve oplossing voor de groter wordende verschillen in energievraag en -aanbod 

is het opslaan van energie-overschotten, voor momenten waarop de energievraag groter is 

dan het aanbod. Vooralsnog is de opslag van energie echter zeer beperkt, en krijgt veel te 

weinig aandacht. Aart-Jan de Graaf (HAN), geeft aan dat we op dit moment hooguit een 

dagvoorraad energie kunnen opslaan. Wanneer een groter deel van onze energie duurzaam 

wordt gewonnen, bijvoorbeeld als zonne- of windenergie, is een grotere opslag echter 

noodzakelijk. Daarom spreekt dr. De Graaf de hoop uit, dat op middellange termijn deze 

opslag vergroot kan worden tot een voorraad voor een week. Of dit genoeg is, is echter de 

vraag. Zo zijn er grote verschillen tussen seizoenen in het energieaanbod en de 

energievraag. Eigenlijk moet de opslag daarom toereikend zijn om een energie-overschot in 

de zomer op te kunnen slaan tot de winter. 

In de loop der jaren zijn allerlei manieren bedacht om energie op te slaan. Initiatieven op 

grote schaal, zoals het IJsselmeer gebruiken als stuwmeer, waarbij bij een energieoverschot 

de waterspiegel van het IJsselmeer kunstmatig verhoogd wordt, blijken financieel niet 

haalbaar, zeggen verschillende experts. Een belangrijke buffer zou wel gevormd kunnen 

worden door ons wagenpark, wanneer genoeg auto’s elektrisch gaan rijden. De accu’s van 

de elektrische auto’s vormen dan de buffer van het energienetwerk: bij een energieoverschot 

worden accu’s opgeladen, en bij een tekort kunnen deze accu’s zelfs weer energie leveren 

aan het netwerk. Elektrische auto’s kunnen op deze manier, vanwege hun capaciteit, een 

dagbuffer vormen voor het netwerk. Wanneer buffers groter moeten zijn, zijn echter andere 

manieren van energieopslag noodzakelijk. 

Aart-Jan de Graaf (HAN) ziet goede mogelijkheden voor energieopslag in ons wagenpark5. 

Hij stelt echter wel, dat de belangrijkste reden voor het kopen van een elektrische auto nu 

vooral de grote subsidie is, die de overheid beschikbaar stelt. Geschikter dan elektrische 

auto’s vindt hij daarom auto’s die rijden op (duurzame) brandstoffen, zoals waterstof en 

methanol. Deze brandstoffen zijn op dit moment veel efficiëntere energiedragers dan een 

elektrische accu. Wanneer het energieaanbod groot is, kan waterstof gemaakt worden, dat 

als buffer kan dienen voor perioden waarop het energieaanbod te laag is. Duurzame 

brandstoffen als waterstof en methanol hebben vooralsnog wel de publieke opinie tegen 

zich. Enerzijds komt dit, omdat het niet energie-efficiënt is om met bijvoorbeeld wind 

gecreëerde elektriciteit eerst om te moeten zetten naar een duurzame brandstof, wat niet 

energie-efficiënt is, omdat er in de conversie energie verloren gaat. Een voordeel van 

                                                
5 A.J. de Graaf, Energie en mobiliteit in een control crisis?, HAN University op Applied Sciences Press, 
Arnhem, 2013. 
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bijvoorbeeld waterstof ten opzichte van accu’s is wel, dat waterstof een veel efficiëntere 

energiedrager is dan een elektrische accu. Een ander voordeel van waterstofauto’s is dat 

tanken van waterstof vele malen sneller gaat dan het opladen van elektrische auto’s.  

Verder wordt als nadeel van waterstof genoemd, dat het erg gevaarlijk is vanwege de kans 

op exploderen. Daartegenover stellen voorstanders dat benzine en LPG net zo goed licht 

ontvlambaar zijn, en op deze manier ook een risico vormen. De gevaren van benzine en 

LPG zijn inmiddels echter al wel maatschappelijk geaccepteerd. 

Jan Willem van de Groep, programmamanager van Innovatieprogramma Energiesprong6, 

geeft aan dat hij energienetwerken op kleine schaal, op buurtniveau, het meest kansrijk 

vindt. Hier sluit energieopslag op buurtniveau bij aan. Innovatieprogramma Energiesprong is 

daarvoor op dit moment al met projecten bezig met een zogenaamde ‘buurtbatterij’: een 

batterij die voldoende energie op kan slaan voor de wijk of buurt. 

Slimme energienetwerken moeten daarom lokaal worden aangestuurd, en op deze manier 

worden Smart Grids ‘micro-grids’: slimme energienetwerken op lokaal niveau. Hierop kunnen 

bijvoorbeeld elektrische auto’s worden aangesloten, die als dat nodig is, op momenten van 

hoog verbruik of weinig energieopwekking, weer energie terug leveren aan het micro-grid. 

Een ontwikkeling die hieruit volgt, is het veranderen van de energietoevoer van wisselstroom 

naar gelijkstroom. De omslag van wisselstroom (stroom op het elektriciteitsnet, dus de 

stroom uit het stopcontact) naar gelijkstroom (dit gebruiken de meeste apparaten) bij de 

gebruiker, vraagt nu 30% meer energie. Jan Willem van de Groep stelt, dat lokale 

elektriciteitsnetten, met lokale opwekking, echter ook gelijkstroom-netwerken mogelijk 

maken. Dit wordt bijvoorbeeld al veel gebruikt in de scheepsbouw, en kan tot een 

aanzienlijke stroombesparingen leiden. 

                                                
6 Energiesprong is een innovatieprogramma van Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke 
en regionale ontwikkeling. In opdracht van de overheid (het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) heeft dit programma tot doel om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor 
gebouwen zonder energienota. Zie voor meer informatie de website van Innovatieprogramma Energiesprong, 
www.energiesprong.nl 
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4.6 Bekendheid en toepassing 

 

Figuur 18: Bekendheid en toepassing innovatie op het gebied energieopwekking en 

energietransport 

Vakgebied Innovatie Jaar Bekendheid Toepassing 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Toename oplaadpunten voor elektrisch 
vervoer 

2013 64% 57% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Uitfasering van gloeilampen 2013 52% 49% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Installatie pv-panelen sneller 2013 54% 46% 

Elektrotechniek en 
Verlichtingstechniek (incl. 
lichtreclame) 

Flexibele spannings- en data aansluitingen 2012 0% 30% 

Infratechniek Smart Grids 2012 60% 60% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Koelinstallaties met natuurlijke 
koudemiddelen 

2012 100% 91% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Reductie koudemiddeleninhoud in 
installaties 

2012 91% 91% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Zonne-energie thermisch (zonneboiler) 2012 82% 79% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Warmtepomp utiliteit 2012 81% 71% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Warmtepomptoepassingen in de 
woningbouw 

2012 73% 65% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toenemende belangstelling voor duurzame 
oplossingen 

2013 77% 63% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Ontwikkeling vakmanschap voor 
water/water + lucht/water warmtepompen 

2013 56% 47% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename warmteterugwinning uit 
afvalwater 

2013 67% 39% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename integrale duurzaamheid 2013 43% 34% 
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Vakgebied Innovatie Jaar Bekendheid Toepassing 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Koudeopwekking met restwarmte 2013 61% 33% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Steeds meer zelfstandige energie 
voorziening 

2013 42% 31% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Warmte- en koudeopslag op bredere 
schaal toegepast 

2012 35% 30% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename gebruik hybride warmtepomp 2013 41% 30% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Zonne-energiesector NL gaat niet goed 2013 42% 28% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename warmte-/koude-opslag (WKO) 2013 38% 27% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Hoge temperatuur warmtepomp met hoog 
rendement 

2012 30% 26% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Industrieel energiemanagement voor 
energiebesparing en energiezuinige 
processen 

2012 21% 21% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Decentrale koeling en verwarming wint aan 
terrein 

2012 29% 19% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename GeoThermic (GT) 2013 28% 14% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Toename industrieel energiemanagement 2013 16% 13% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Opkomst adiabatisch koelen 2013 21% 12% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Opslag van koude en warmte met behulp 
van PCM (Phase Change Materials) 

2012 20% 11% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Betonkernactivering met lucht 2012 19% 10% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Slim glas blokkeert licht en warmte 2013 13% 7% 

Klimaattechniek en/of 
duurzaam 

Koeltechniek op basis van luchtexpansie 2012 55% 0% 

Management/bedrijfsvoering Opkomst van One stop shop 2013 50% 45% 

Management/Bedrijfsvoering Nieuwe businessmodellen 2012 55% 45% 

Management/bedrijfsvoering Toename duurzame toepassingen (MVI) 2013 41% 41% 

Management/bedrijfsvoering Opkomst Total Cost of Ownership (TCO) 2013 41% 36% 

Management/bedrijfsvoering Afname investeringen duurzame energie 2013 41% 36% 

Management/Bedrijfsvoering Van onderhoud naar beheer / asset 
management 

2012 32% 23% 

Management/Bedrijfsvoering Drijvende bouwconcepten 2012 0% 3% 

Figuur 19: Innovaties en toepassingsgraad, thema energieopwekking en energietransport 

4.7 Betere en goedkopere duurzame installaties leiden tot een grotere vraag 

Op korte en middellange termijn worden geen belangrijke nieuwe duurzame technieken 

verwacht. Innovaties als energieopwekking door planten op het dak, en ontwikkelingen op 

het gebied van nano-technologie, worden wel onderzocht, maar zullen vooral op langere 

termijn relevant worden. De komende jaren zullen er hoofdzakelijk productverbeteringen voor 

bestaande producten op de markt komen, en prijsverlagingen van duurzame installaties. 

Deze prijsverlagingen ontstaan dan met name door de globalisering van de markt. In China 
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worden steeds goedkopere duurzame installaties geproduceerd, zoals zonnepanelen. 

Duurzame installaties worden daarnaast kwalitatief steeds beter. Het rendement wordt 

hoger, en ze gaan langer mee. Ook sluiten de duurzame installaties steeds beter aan op de 

behoefte van de klant. Zo zijn zonnepanelen in een toenemend aantal maten en kleuren 

verkrijgbaar. Deze ontwikkelingen maken de stap naar eigen (duurzame) energieopwekking 

steeds aantrekkelijker.  

Jan Willem van de Groep (Energiesprong) merkt echter wel op, dat deze verbeteringen en 

prijsverlagingen van duurzame installaties eindig zijn: “op een gegeven moment zal er een 

grens worden bereikt waarop verbetering (praktisch) niet meer mogelijk is”. 

Naast de prijsverlaging van duurzame installaties, wordt ook het onderhoud van installaties 

goedkoper. Zo worden windmolens op zee steeds gemakkelijker, en daarmee goedkoper, te 

onderhouden. Door deze ontwikkelingen zal de markt voor duurzame energieopwekking de 

komende jaren blijven groeien. Ook de elektrische auto zal de komende jaren steeds 

populairder worden. Dit vergroot eveneens de markt voor bijbehorende producten, zoals 

elektrische oplaadpunten. 

4.7.1 Kansen en knelpunten 

Zoals hiervoor al beschreven, is de verwachting dat de markt voor duurzame 

energieopwekking de komende jaren blijft groeien. Dit geldt met name voor de 

consumentenmarkt, onder meer vanwege het salderen van te veel geproduceerde 

elektriciteit. Voor kantoren of utiliteitsgebouwen speelt dit financiële voordeel minder, maar 

ook hier is verduurzaming zichtbaar, vanwege de trend richting maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Ook zijn er overheidssubsidies waar het bedrijfsleven gebruik van kan maken 

om over te stappen op duurzame energieopwekking, zoals Stimulering Duurzame Energie 

(SDE). SDE+-subsidie kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor de productie van 

duurzame elektriciteit, duurzame warmte of groen gas. De industrie blijft op het gebied van 

verduurzaming echter achter op de consumenten- en utiliteitsmarkt. 

Duurzame projecten zijn soms erg grootschalig. Deze grootschaligheid leidt vaak 

automatisch tot een grote complexiteit van het project, en veel afhankelijkheden. Hier vallen 

soms ook afhankelijkheden met andere landen onder, die het project nog ingewikkelder 

maken. Deze grootschaligheid en complexiteit betekenen dat een dergelijk project veel 

raakvlakken kent: wanneer een windmolenpark aangelegd moet worden, moet met veel 

eisen rekening gehouden worden, zoals bodemeigenschappen, fundering, infrastructuur, 

elektriciteitsdistributie, maar ook wettelijke normen op het gebied van geluid, slagschaduw en 

veiligheid. 

 

Een doorlopende trend is de steeds ingewikkelder wordende technische installatie. Dit geldt 

ook voor ‘duurzame’ installaties, zoals WKK, warmtepompen en HRe-ketels. Hoewel de 

grotere installatiebedrijven vaak wel beschikken over voldoende kennis van deze duurzame 
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technieken, is dit bij kleinere bedrijven niet altijd het geval. Het niveau van de installateur, die 

opgeleid is op het mbo, blijkt dan niet altijd toereikend voor het goed installeren en 

onderhouden van dergelijke apparatuur.  

Fabrikanten zien dit kennistekort steeds vaker: Jan Willem van de Groep (Energiesprong) 

merkt op, dat fabrikanten soms erg lastig nieuwe (duurzame) installaties op de markt kunnen 

brengen. Installateurs zijn dan namelijk niet in staat om deze installatie aan te sluiten, door 

een gebrek aan productkennis. Dit vormt natuurlijk een knelpunt voor de 

duurzaamheidstransitie. Als consequentie van het kennistekort, ziet dhr. Van de Weg dat 

fabrikanten steeds vaker hun installaties plug-and-play aanbieden: Tijdens de constructie 

van een huis of kantoor worden de installaties in één keer automatisch aangesloten. Een 

gevolg hiervan is wel, dat de installateur uiteindelijk buitenspel wordt gezet. 

Langere opleidingen, certificeringen of kwaliteitsregisters lossen dit probleem niet direct op. 

Aart-Jan de Graaf (lector HAN Hogeschool) ziet hier vooral een taak weggelegd voor de 

systeemontwerpers: installaties zouden intuïtief moeten werken en ook intuïtief moeten zijn 

geconstrueerd. Waar de installateur vroeger alle CV-ketels zelf gemakkelijk kon 

onderhouden en repareren, zou dit ook voor moderne installaties moeten gelden. Een 

intuïtief ontwerp kan bijvoorbeeld gecreëerd worden op basis van het ontwerp en de 

inrichting van historische installaties. Dit verhoogt het begrip van de installatie bij de 

installateur. 

 

 
Bron: duurzame opleiders 

 

Een ander belangrijk knelpunt is de financiële haalbaarheid van duurzame installaties. Zeker 

grote projecten hebben een  hoge aanschafwaarde, terwijl de terugverdientijd van dergelijke 

installaties lang is. Vaak duurt het 10 jaar voordat de installatie terugverdiend is. En voor 

duurzame installaties geldt bij uitstek dat de kosten voor de baten uitgaan. Zo kost de 

aanschaf van zonnepanelen geld, en dit verdient zich pas tijdens het gebruik terug. En 

voordat elektrische auto’s kunnen rijden, moeten er al wel laadpalen zijn, om de accu’s op te 

laden. Deze kosten kunnen een drempel vormen om voor duurzame alternatieven te kiezen.  

Verder zijn samenwerkingsverbanden onmisbaar in de transitie naar hernieuwbare energie 

en de duurzaamheidstransitie. Duurzame installaties zijn complex, vragen een brede blik, en 

zijn soms erg grootschalig. Daarom is samenwerking essentieel. Tot nu toe wordt er tussen 

installateurs en andere partijen weinig samengewerkt, maar er is gelukkig een stijgende 

trend naar meer samenwerkingen te zien. Het gaat dan niet alleen om samenwerking tussen 
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overheid en bedrijven, maar ook tussen commerciële bedrijven onderling. Rob Van Buitenen 

(teammanager AEI bij Enexis) concludeert hierop: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je 

verder.’ 

Ook de overheid heeft een grote invloed op markt voor duurzame installaties. De overheid 

speelt op deze manier een belangrijke rol in de transitie naar duurzame energie. De effecten 

van de maatregelen die de overheid neemt, zoals diverse subsidies op bijvoorbeeld 

zonnepanelen, zijn echter lastig te voorspellen. 

Aart-Jan de Graaf (HAN) is van mening, dat het belangrijk is dat initiatieven om tot meer 

duurzaam opgewekte energie te komen, worden ondersteund. Hij vindt echter wel dat de 

huidige wet- en regelgeving vaak veel te gedetailleerd is, en door alle ontwikkelingen op het 

gebied van duurzame energie, constant achterhaald. Dit werkt een transitie naar duurzame 

energieopwekking tegen. Verder stellen verschillende experts, dat  stimuleringsmaatregelen 

niet te vaak zouden moeten veranderen. Een transitie naar duurzame energieopwekking 

vraagt  investeringen op lange termijn, en hebben een lange terugverdientijd. Wanneer de 

overheid echter te vaak de stimuleringsmaatregelen verandert, levert dit onzekerheid op bij 

de consument. 

Wat vroeger nog wel een knelpunt was, onwetendheid bij klanten op het gebied van 

duurzame installaties, lijkt nu geen probleem meer te zijn. Klanten lijken op dit moment een 

goed beeld hebben van de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Ze zijn goed 

op de hoogte van de kosten en baten van duurzame installaties. Daar komt bij, dat alle 

informatie tegenwoordig snel en gemakkelijk te vinden is op het internet. Aart-Jan de Graaf 

vindt zelfs, dat (potentiële) gebruikers soms zelfs iets te optimistisch lijken over de 

mogelijkheden.  

4.7.2 Impact op taken, vaardigheden, functies 

De groeiende markt van duurzame installaties, zoals zonnepanelen en windmolens, leiden 

ertoe dat kennis op dit gebied steeds belangrijker wordt. Zo kiezen steeds meer 

consumenten voor zonnepanelen op het dak. Om als installateur hiervan gebruik te kunnen 

maken, is vakkennis essentieel. Er is kennis nodig voor het installeren, maar ook van het 

onderhouden van dergelijke installaties. 

Vanwege de raakvlakken die grootschalige duurzame projecten hebben, worden goede 

communicatie- en projectleidingvaardigheden ook belangrijker. In dergelijke grootschalige 

projecten is samenwerking met andere partijen namelijk onvermijdelijk. 

4.8 Klanten zijn op zoek naar totaalconcepten 

Op dit moment is de installatiebranche vaak nog erg ouderwets. Nu is het voornaamste doel 

meestal om een zo laag mogelijke aanschafprijs van de installatie te kunnen aanbieden, via 

het traditionele aanbesteden. Vaak wordt er op deze manier volledig voorbijgegaan aan de 

totale kosten van de installatie door de jaren heen (TCO: Total Cost of Ownership). Op deze 

totale kosten voor gebruik zouden installateurs meer moeten inspelen. Hier zijn klanten ook 
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steeds meer naar op zoek. Klanten zijn niet alleen geïnteresseerd in de aanschafkosten, 

maar willen graag weten wat het gebruik van dergelijke installaties kost. Bij TCO-concepten 

vindt aanbesteding daarom plaats op basis van functionaliteit en kwaliteit, in combinatie met 

de kosten. Hogere initiële investeringen verdienen zich op deze manier terug door lagere 

energie- en onderhoudskosten. 

 

 

Figuur 20: TCO cyclus  

Op kleine schaal worden TCO-concepten al toegepast, maar vooralsnog nog niet voldoende. 

In dergelijke vormen betaalt de klant niet meer voor de aanschaf van een installatie, maar 

worden de installaties gehuurd of geleased en betaalt de klant bijvoorbeeld voor de garantie 

dat het de hele dag tussen de 20 en 25 graden Celsius is in een bepaalde ruimte. Wanneer 

deze garantie niet behaald wordt, kan hier bijvoorbeeld een financiële compensatie 

tegenover staan van de aanbieder. 

Hierop aansluitend, geeft Dhr. Van de Groep (Innovatieprogramma Energiesprong) aan, dat 

de consument juist geen kennis van duurzame technieken zou moeten hebben, of dat dat in 

ieder geval niet nodig zou moeten zijn. Hij stelt dat consumenten vooral op zoek zijn naar 

services: ze willen bijvoorbeeld minder stookkosten, of een lagere energierekening. 

Consumenten zijn op zoek naar comfort, gezondheid, of minder kosten, en willen geen 

technische details horen, of keuzes hoeven maken, hoe dit doel bereikt moet worden. 

Wanneer een consument zijn huis wil isoleren, stelt  Jan Willem van de Groep, zou de 

installateur niet moeten vragen hoeveel millimeter de muurisolatie dan moet worden. Dit zou 

de installateur zelf moeten bepalen, aan de hand van de service, of het doel, waar de 

consument naar op zoek is. 
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Hierdoor ontstaat er een kans voor de ‘one stop shop’: het aanbieden van service (via 

Service Level Agreements) in plaats van producten. Het aanbieden van deze services en de 

‘one stop shop’ vragen om een geïntegreerde aanpak. De installateur kan dit niet alleen 

aanbieden. Daarom zijn samenwerkingen of coalities nodig tussen verschillende 

marktpartijen. Uiteindelijk lukt het niet één partij om de verduurzamingstransitie te 

bewerkstelligen, maar moeten alle betrokken partij tegelijkertijd bewegen. 

 

4.8.1 Kansen en knelpunten 

Om TCO-concepten aan te kunnen bieden, is ketenintegratie noodzakelijk. Het werk van de 

installateur bestaat niet meer alleen uit het installeren, of een onderhoudsbeurt van een 

installatie, maar wordt een langdurige service, met vele raakvlakken. Om de klant een 

totaalconcept voor de installatie aan te kunnen bieden, is het daarom noodzakelijk om het 

ontwerp van installaties, de realisatie en het onderhoud van de installaties te integreren. 

 

 
Figuur 21: Ketensamenwerking   
 

Omdat klanten vaak op zoek zijn naar de kosten voor het gebruik van een installatie, de 

kosten tijdens de totale levensduur, worden totaalconcepten steeds populairder. Daarom 

bieden deze concepten voor installateurs belangrijke kansen.  

Voor kleinere installatiebedrijven is het aanbieden van dergelijke totaalconcepten duidelijk 

lastiger dan voor grotere bedrijven. Hier is namelijk kennis van de hele technische keten 

noodzakelijk. Kleine installateurs zijn meestal goed op de hoogte van de goedkoopste 

installatie, maar hebben daarentegen regelmatig onvoldoende zicht op de context en 

randvoorwaarden waarin deze bij de klant geplaatst moet worden, en welke eisen dit stelt 

aan een installatie. Kleinere installateurs zouden hiervoor bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan 

naar partnerships. Dit zou met andere installatiebedrijven kunnen, maar als het alleen om 

bedrijfsinvesteringen gaat, zouden ook partnerships gevormd kunnen worden met 

bijvoorbeeld pensioenfondsen. 
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Als uitbreiden op deze totaalconcepten, ziet Dr. De Graaf (HAN) een belangrijke rol 

weggelegd voor de lokale installateur: Wanneer een wijk of buurt op energiegebied 

bijvoorbeeld zelfvoorzienend wil zijn, en een eigen energienetwerk zou willen hebben, is 

maatwerk nodig. Vanwege zijn kennis van de omgeving, lijkt de lokale installateur hiervoor 

het meest geschikt. 

Naast het gebrek aan productkennis dat kleine installatiebedrijven vaak hebben, is er over 

het algemeen ook te weinig ontwerpkennis en kennis op het gebied van meet- en 

regeltechniek bij kleine installateurs. Daarom lijken op dit gebied samenwerkingsverbanden 

ook onmisbaar. Verder ontbreekt het kleine installateurs, voor het aanbieden van zulke 

totaalconcepten, meestal ook aan marketingkennis, ofwel kennis over business-concepten. 

Ten slotte ziet Aart-Jan de Graaf (HAN) een belangrijk knelpunt voor het aanbieden van 

totaalconcepten in de lange terugverdientijd van duurzame installaties. Zo duurt het vaak 

meer dan 10 jaar voor een dergelijke installatie terugverdiend is. Tegelijkertijd is de 

levensduur van installatiebedrijven, mede door de huidige economische crisis, steeds korter 

geworden, en daarmee vaak korter dan de terugverdientijd van de installatie. Dit maakt het 

lastig om met de klant een langdurige relatie op te bouwen, wat noodzakelijk is voor TCO-

concepten, en schept op deze manier onzekerheid bij de klant. Een mogelijke oplossing 

hiervoor zou kunnen zijn, om de klant garantievoorzieningen aan te bieden op bijvoorbeeld 

brancheniveau.  

 

4.8.2 Impact taken, vaardigheden, functies 

Zoals hierboven al beschreven, is het doel van de installateur nu vaak nog om een zo laag 

mogelijke aanschafprijs te kunnen bieden van de installatie. Bij het aanbieden van TCO-

concepten spelen echter alle aspecten een rol, in de fase van ontwerp tot en met de sloop. 

Het gevolg hiervan is, dat werknemers in engineering, werkvoorbereiding en 

projectmanagement zich een andere denkwijze eigen te maken: niet alleen de 

aanschafkosten zijn belangrijk, maar ook functionaliteit en kwaliteit. Op deze manier worden 

de totale kosten van de installatie, door de  jaren heen, het uitganspunt. 

Het aanbieden van totaal- en serviceconcepten vraagt vervolgens ook om andere 

vaardigheden: marketingkennis, kennis over business-concepten, ontwerpkennis en kennis 

op het gebied van meet- en regeltechniek. Dit leidt ertoe dat installatiebedrijven, of hun 

installateurs, over bredere of all-round kennis moeten beschikken van de techniek. 

Daarnaast vraagt het aanbieden van totaalconcepten om meer marketingkennis, omdat het 

hiervoor nog belangrijker is om goed aan te sluiten op de wensen van de klant. Via TCO-

concepten wordt namelijk een langdurige relatie met de klant opgebouwd. 

4.9 Slimme meters en slimme aansturing van apparaten 

Omdat het aanbod van duurzame energie inherent onvoorspelbaar is en deze markt de 

komende jaren zal blijven groeien, wordt het steeds belangrijker om met een wisselend 
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aanbod van elektriciteit rekening te houden. Dit kan op diverse manieren, zoals het gebruik 

van energiebuffers (energieopslag zoals batterijen), maar ook het flexibel gebruiken van 

installaties. Wanneer er weinig aanbod van energie is, zouden installaties, zoals de 

wasmachine en de elektrische auto, geen elektriciteit van het net moeten halen, en als het 

aanbod groot is, kunnen deze installaties weer aan worden gezet. 

Dit vraagt om de invoer van variabele energietarieven: op momenten dat er veel energie 

wordt afgenomen (’s avonds tussen 6 en 9) wordt het tarief verhoogt, en op andere 

momenten, waarin de elektriciteitsvraag lager is, wordt het tarief verlaagd. Op deze manier 

ontvangen consumenten financiële prikkels om energie op bepaalde momenten wel, en op 

andere momenten niet af te nemen.  

Installateurs kunnen hierop inspelen door deze flexibiliteit van energiegebruik mogelijk te 

maken, en apparaten automatisch aan- en uit te laten schakelen op basis van de 

energieprijs. Dit sluit aan, en is een vervolgstap, op de ‘slimme’ energiemeters die de 

afgelopen jaren zijn geïntroduceerd. Dit zal uiteindelijk ertoe leiden, dat op deze meter 

aangesloten apparaten (de wasmachine en droger, en straks ook de auto) automatisch 

kunnen worden bediend, aan- en uitgezet, op basis van de huidige tarieven van de 

elektriciteit. Op deze manier kan domotica (huisautomatisering) ingezet worden om de 

energievraag te laten aansluiten op het energieaanbod. 

Op dit moment zijn netbeheerders met diverse proeven bezig. Ook Enexis, netbeheerder in 

met name in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en 

Limburg, is met diverse pilots bezig op dit gebied. Ter voorbereiding op een verdere groei 

van (hernieuwbare) decentrale energieproductie en een toename van de benodigde 

hoeveelheid elektriciteit, ontwikkelt en realiseert Enexis bijvoorbeeld energienetwerken met 

meer intelligentie, de zogenaamde ‘smart grids’. In de pilot ‘Jouw energie moment’ betrekt 

Enexis hier ook haar klanten bij: in deze pilot bepalen klanten zelf de optimale afstemming 

van opwekken en afnemen. Verder bevordert Enexis de inpassing van elektrisch vervoer in 

de distributienetten door het ontwikkelen van een systeem voor gestuurd opladen (‘mobile 

smart grid’) en het stimuleren van de realisatie van een infrastructuur van laadpalen. 
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Figuur 23: Slimme meter. Bron: www.innovaties.otib.nl 

 

4.9.1 Kansen en knelpunten 

Om de ‘slimme’ meters en hun opvolgers mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van 

ICT. Zo kan de huidige slimme meter op afstand worden bediend en uitgelezen. Vooralsnog 

mag een slimme meter maximaal 1 keer per 15 minuten de meterstanden doorgeven aan de 

netbeheerder. Ook bevat de slimme meter poorten waarmee op afstand andere apparatuur 

bediend kan worden. 

Voor energieaanbieders biedt de slimme meter vele voordelen: meterstanden kunnen 

automatisch op afstand afgelezen worden, en de energietoevoer kan ook op afstand worden 

aan- en afgesloten, bijvoorbeeld bij calamiteiten en wanbetaling. 

Een kans die deze ontwikkeling kan bieden voor installateurs, is het installeren van deze 

slimme meters in huizen en kantoren, en het (draadloos) verbinden van deze meter met de 

verschillende apparaten die energie verbruiken. Dit zullen vooral de grote energieverbruikers 

zijn, zoals de wasmachine, droger, en elektrische auto. 

Om de elektriciteitsprijs als middel te gebruiken om de elektriciteitsvraag aan te laten sluiten 

op het aanbod, is flexibilisering van de tarieven nodig. Hiervoor is echter wel een verandering 

van wetgeving nodig. Op dit moment is er namelijk alleen een piek- en daltarief, en zijn 

meerdere tarieven wettelijk niet toegestaan. Ook bestaan voor de invoering van slimme 

meters diverse privacywetten, die bepalen welke gegevens de meter wél en welke níet mag 

versturen en bewaren. 
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In Nederland geldt dat de wettelijke voorwaarden waaraan een slimme meter moet voldoen 

beschreven zijn in het 30 april 2007 tot stand gekomen rapport NTA 8130 van het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Het geeft vooral een technische beschrijving van 

de functies van de slimme meter. Eén van die regels is bijvoorbeeld, dat de meter op afstand 

uitleesbaar moet zijn. De gebruiker moet op afstand kunnen worden aan- of afgesloten van 

stroom en gas. De maximale doorlaatwaarde kan zowel collectief als individueel worden 

aangepast, waardoor bij gebrek aan opwekcapaciteit gemakkelijk beperkende maatregelen 

kunnen worden genomen, maar ook wanbetalers makkelijker stroom kan worden ontzegd. In 

2009 is wel vast komen te staan, dat een ‘slimme’ meter alleen op vrijwillige basis mag 

worden geplaatst. 

4.9.2 Impact taken, vaardigheden, functies 

Zoals hierboven beschreven, maken slimme meters gebruik van ICT. Via draadloze 

verbindingen kunnen deze meters, en hun opvolgers, verbinding maken met diverse 

apparaten in huis. Op deze manier kunnen wasmachines, drogers en elektrische auto’s 

automatisch aangezet worden, of uitgeschakeld, als dit nodig is. Wanneer installateurs van 

deze ontwikkeling gebruik willen maken, zijn ICT-vaardigheden onvermijdelijk. 
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