
Seminarreeks NoM

Woensdag 9 november - Zaltbommel

Medemogelijk gemaakt 

door:



WELKOM!

Medemogelijk gemaakt 

door:



Duurzaam Gebouwd
Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform voor de 

bouw- en vastgoedsector. Haar missie: communiceren, 

verbinden en activeren met als doel co-making en business 

te ontwikkelen.

 24/7 communicatie op de nieuwssite

 Uitgave van diverse magazines

 60 kleine & grote (van 10 tot 900p.) evenementen per 

jaar

 Building Holland van 11 t/m 13 april 2017

 Meer weten? Vraag het Dave Refoealoe!





Programma
09.40 uur ‘All-electric in de Praktijk’– Rudy Grevers

10.00 uur ‘Creëer een nieuwe wereld’ – Hans Mascini

10.20 uur 'Renovatie of onderhoud: Een mooi moment voor een tevreden 

klant‘ – Hans van Vucht 

10.40 uur Pauze

11.10 uur ‘Nul op de Meter - waarom we groter moeten denken’ – Onno 

Dwars

11.40 uur ‘Visie: Financiering en NoM’ – Rob Konings

12.00 uur Lunch

13.00 uur Einde



Klik om een titel te 
maken.

• Klik om tekst toe te voegen



Nul op de Meter



All-electric in de Praktijk

Rudy Grevers – Adviseur bij Alklima



ALL-ELECTRIC  

IN DE PRAKTIJK
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Het “nieuws”

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1MnHlvjPAhUCthQKHd_lARYQjRwIBw&url=http://nos.nl/&psig=AFQjCNFSbbpr2N7bAgusdSQyA8GoZzpujw&ust=1477560925905269
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG1MnHlvjPAhUCthQKHd_lARYQjRwIBw&url=http://nos.nl/&psig=AFQjCNFSbbpr2N7bAgusdSQyA8GoZzpujw&ust=1477560925905269


Klimaattop Parijs



Mitsubishi Electric

Een mening……



Gewoon doen!



De praktijk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix38GwiebMAhVLwBQKHV-vACQQjRwIBw&url=http://www.detechniekachternederland.nl/algemeen/pikante-nonnen-in-hotel-nassau-breda/&psig=AFQjCNE1RUtdusi8_Nxz5wTgevefDYPaag&ust=1463745044633897
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Communicatie naar de markt 



Samenwerking met Meerwaarde:



OP WELKE WIJZE NAAR 

NUL-OP-DE-METER



Werking warmtepomp

Verdamper

neemt warmte op

Condensor

Geeft warmte af

Expansieventiel

Zorgt voor drukverlaging

Compressor 

Zorgt voor drukverhoging en verplaatsen energie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijwP3trILNAhWJuBQKHZZEDooQjRwIBw&url=http://degrotekeukengids.be/home/inbouwapparaten/koelkasten/de-werking-van-de-koelkast/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNH6CMoNN1D2faTB6J2XHx6BwTTwRw&ust=1464716645015199
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwijwP3trILNAhWJuBQKHZZEDooQjRwIBw&url=http://degrotekeukengids.be/home/inbouwapparaten/koelkasten/de-werking-van-de-koelkast/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNH6CMoNN1D2faTB6J2XHx6BwTTwRw&ust=1464716645015199


Principe Lucht - Water Warmtepomp

Buiten warmte onttrekken

Via leiding wordt warmte 

naar binnen gebracht

Binnen wordt de warmte 

afgegeven zodat warm water 

gemaakt kan worden

Via leiding terug naar 

buiten om wederom 

warmte te ontrekken

LUCHT

WATER



Ecodan concepten (Cilinderunit)

Warm tapwater

buffervat

vloerverwarming

Buitenunit

Cilinderunit

koeltechnisch

leidingwerk



Ecodan concepten (Hydrobox)

afgifte

systeem

koeltechnisch

leidingwerk

Hydroboxbuitenunit

3 wegklep

boilervat

buffervat



+ Isoleren 

Hoe maakt je een woning energieneutraal



+ Isoleren

+ Ventilatie WTW

Hoe maakt je een woning energieneutraal

Voorbehandelde 

verse buitenlucht

Afgevoerde 

binnenlucht

Vervuilde 

binnenlucht

Verse 

buitenlucht

-10°C

15°C

21°C



+ Isoleren

+ Ventilatie WTW

+ Lage temperatuur verwarming

Hoe maakt je een woning energieneutraal



+ Isoleren

+ Ventilatie WTW

+ Lage temperatuur verwarming

+ Elektrisch verwarmen en warm tapwater bereiden

Hoe maakt je een woning energieneutraal



+ Isoleren

+ Ventilatie WTW

+ Lage temperatuur verwarming

+ Elektrisch verwarmen en warm tapwater bereiden

+ Elektriciteit duurzaam opwekken

Hoe maakt je een woning energieneutraal



Hoe maakt je een woning energieneutraal

80%

20%



All-Electric woningbouw



Innovaties



All-Electric woningbouw

http://media.alklima.nl/pages/view.php?ref=5476&search=molen&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=&
http://media.alklima.nl/pages/view.php?ref=5476&search=molen&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=&


Stroomversnelling resultaten BAM



Ecodan Prestatietool

Project Friso Aannemingsmaatschappij B.V in opdracht van CVW

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.duurzaan.nl/nul-op-de-meter-maak-woning-energieneutraal/&psig=AFQjCNFmvWERaVjDxR1UPkH9k_U3XBCU8g&ust=1466258046004212
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.duurzaan.nl/nul-op-de-meter-maak-woning-energieneutraal/&psig=AFQjCNFmvWERaVjDxR1UPkH9k_U3XBCU8g&ust=1466258046004212


Smart Energy Solutions Printscreen voor oplevering



Smart Energy Solutions

Geel is opwekking PV

Grijs is opname uit net

Grijs is teruggeleverd aan het

net en overige is het verbruik

Printscreen voor oplevering



Smart Grid

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjorPK3q-TPAhWKPRQKHYVcDDkQjRwIBw&url=http://www.idm-energie.at/en/idm-smart-grid.html&psig=AFQjCNFRl3Bap1V4X6tL2fYsV-kL6MxL1Q&ust=1476879608344991
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjorPK3q-TPAhWKPRQKHYVcDDkQjRwIBw&url=http://www.idm-energie.at/en/idm-smart-grid.html&psig=AFQjCNFRl3Bap1V4X6tL2fYsV-kL6MxL1Q&ust=1476879608344991
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BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT!



Creëer een nieuwe 
wereld 

Hans Mascini – Algemeen Directeur van 

Strikolith



Creëer een nieuwe wereld. 



Renovatie of onderhoud: 
Een mooi moment voor 

een tevreden klant

Hans van Vucht – Centrum voor 

Woononderzoek



Hoe ervaart de bewoner de NOM woning?

Hans van Vucht

06 55 755 321

Markt 1

3961 BC  Wijk bij Duurstede

0343 593394

www.cvwoononderzoek.nl
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Belangrijkste bevindingen

43



De woning

Pluspunten Aandachtspunten

Uitstraling

- Trots 

- Modern

Comfort

Isolatie

Afwerking 
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De installatie

Pluspunten Aandachtspunten

Geen omkijken naar Geluidsniveau

Zelf onderhoud niet mogelijk

Filter schoonmaken

Plaatsing 
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Comfort

Pluspunten Aandachtspunten

Overal comfortabel warm Snel warm krijgen niet mogelijk

Bewoner blijft oude gebruiken 

houden
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45 promotors

25 passief tevreden

30 criticasters
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binnenklimaat is verbeterd 

hoge isolatiewaarde 

uitstraling van de woning 

vanwege het proces



Knelpunten
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Opleverpunten 
niet goed 
oppakken

Te veel 
opleverpunten

Afspraken niet 
nakomen

Communicatie

Planning
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Wat is klanttevredenheid?
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Verwachtingspatroon >
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Hoe laat

komen

ze?

Wat gaan

ze doen?

Ik moet

boodschappen

doen

Eerst dit

klusje

nog even

Vandaag

weer lekker

opgeschoten

Once in a life time experience Day to day business



Continu meten en verbeteren

leidt tot een hogere klanttevredenheid
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Renovatiemonitor

Het basisprincipe
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Just-in-time monitoren



Renovatiemonitor
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Inzicht in klanttevredenheid

Gegarandeerd hogere

klanttevredenheid

Beheersing klachtenprocessen

Lagere faalkosten

werkzaam-
heden

renovatie

meting

tijdens werk-
zaamheden

direct actie 
werklieden

meting na 
oplevering

feedbacklus

data analyse 
proces-

verbeteringen
Verbeter

cyclus



Realtime dashboard en 

directe terugkoppeling
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Van elke service call een 

e-mailverslag

- Overall beeld van 

tevredenheid

- Achtergrondinfo

- To-do-list



Ondersteunen bij verbeteren
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Belangrijkste bevindingen

56



PAUZE
tot 11.10 uur



Nul op de Meter 
Waarom we groter moeten 

denken

Onno Dwars – Hoofd Acquisitie & Innovatie bij 

VolkerWessels Vastgoed

































































Visie: Financiering en 
NoM

Rob Konings

Commercieel Directeur van ING REF Zuid-

Oost Nederland



ING Real Estate Finance

Rob Konings

Transformatie / renovatie /sustainability

Zaltbommel, 9 november 2016

There are only two days in the year that nothing can be done …

One is called yestersday and the other is called tomorrow ….

Today is the right day to act!

Daila Lama



ING Real Estate Finance Nederland
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Marktleider in Nederland & 
In de Top 5 van Europese CRE 
banken

Commercieel verhuurd 

vastgoed
Klanten

• Nieuwbouw financiering (woningen / 

logistiek)

• Herfinanciering

• Financiering van verduurzaming

ING REF Duurzaam

• Kantoren

• Retail 

• Woningen

• Logistiek

• Private investeerders / DGA

• Private/publieke vastgoedfondsen 

• Corporate Clients (nationaal en 
internationaal)

Totale Lening Portfolio ING REF NL: 

€14 miljard 

Ca. 28.000 assets



Klimaatakkoord Parijs 2015

• 2030 / 2°

• Versnellen verduurzaming noodzakelijk huidige CO2 uitstoot van vastgoed 40% dat moet sterk 

omlaag!

In 2030 een reductie van 50% van de CO2 vastgoeduitstoot in vastgoed wanneer alle onze 

assets ‘groen’ zijn

KPI 2017

• Target KPI 15% geregistreerde groei van alle assets

We gaan in gesprek met onze klanten

• Vijf Stappenplan / maken het bespreekbaar / aan het begin van het traject aanhaken, daar kunnen 

we veel toegevoegde waarde leveren

• Inzicht krijgen in labels van door ons gefinancierde panden (labelverplichting voor alle 

(her)financieringen vanaf 2017)

Doelstelling Duurzaamheid
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Ook DNB analyseert
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• DNB vraagt banken vastgoedportefeuilles

inzichtelijk te maken op energielabels.

• DNB vraagt inzicht in financiële risico’s van 

niet groene panden



Panden en labels in onze portfolio
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Labels kenbaar maken verplicht

Op dit moment geldt de labelverplichting bij verkoop, 

nieuwe verhuur of oplevering van een pand, maar wij 

gaan nu een stap verder. 

Wij gaan onze klanten vragen bij (her)financiering de labels van 

hun kantoor- en bedrijfspanden aan ons bekend te maken. 

Niet alleen om voor ons beiden de bedrijfs- en 

kredietrisico’s in kaart te kunnen brengen, 

maar ook vooral om te kijken waar wij de klant kunnen helpen 

bij de eventuele verduurzaming van uw portfolio. 



Wij willen onze relaties graag helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Wij 

geven inzicht in de kansen en mogelijkheden die verduurzaming biedt en helpen 

graag met een aanbod van mogelijkheden om de investering rendabel te maken. 

ING REF Duurzaam adviseert, investeert en waardeert. 

Wij werken samen met partners ING Groenbank, Corporate Facility Partners en Van 
Draeckeburgh.
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ING REF Duurzaam

Adviseert
ING REF Duurzaam App

Labelsprong zichtbaar in App

Gratis BREEAM/Energie 

Scan Subsidieadvies

Investeert
100% financiering en 0,5% 

rentekorting op 

Groeninvesteringen

Waardeert
Gratis EPA-U label bij 

labelsprong naar A, B of C.

ING de meest duurzame bank ter wereld volgens Sustainalytics

https://www.ing.com/Newsroom/Nieuws/ING-de-meest-duurzame-bank-ter-wereld-volgens-Sustainalytics.htm


ING REF Duurzaam stappenplan
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ING REF Duurzaam app, BREEAM / 

Energie scan
Wij bieden u de ING REF Duurzaam app aan met 

hierin besparingsmogelijkheden, te nemen 

maatregelen en verwacht rendement. Tevens krijgt 

u inzicht welke labelsprong u kunt maken met elke 

maatregel. Komen uit deze APP besparingen van 

meer dan € 15.000 voort, dan krijgt u van ons en 

Corporate Facility Partners (CFP) een gratis 

BREEAM / Energie scan.

De juiste lening via ING Groenbank
ING Groenbank adviseert u samen met uw relatiemanager hoe 

u een 100% groenlening van ING kunt krijgen op 

verduurzamingsinvestering volgens de Regeling 

groenprojecten (www.rvo.nl). Indien u voldoet, bieden wij u een 

financiering met 0,5% korting om deze te realiseren. Deze 

financiering is o.a. mogelijk voor nieuwbouw van woningen en 

verduurzaming van utiliteitsbouw, woningen en monumenten. 

Tevens is er financiering van specifieke verbeteringen zoals 

zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en 

energiezuinige buitenverlichting mogelijk.

Gratis EPA-U-labels
Indien uw pand met de 

verduurzamingsinvestering een hoger 

energielabel (labelsprong A, B, of C) 

verdient, dan wordt het certificaat door ons 

betaald. Hiermee tonen wij u onze 

waardering dat u deze stap samen met 

ons neemt.

100% financiering van uw

verduurzamingsmaatregel
Door gedifferentieerd 

financieringsbeleid is ING REF in 

staat een 5% hogere LTV te 

verschaffen op uw duurzame pand. 

Dit geeft ruimte om uw 

verduurzamingsinvestering voor 

100% te financieren.

Subsidieadvies Van Draeckeburgh
Wij helpen u graag met het verkrijgen van subsidie voor

energiebesparende maatregelen en investeringen in een duurzaam 

gebouw. ING REF is een exclusief partnerschap aangegaan met een 

professionele partij die u hierbij kan helpen, te weten Van Draeckeburgh, 

een van de grootste intermediairs voor subsidieregelingen en de 

Nederlandse specialist voor het verduurzamen van vastgoed. Zij 

begeleiden u om een maximaal subsidieresultaat te behalen voor 

energiereductie en verduurzamingsprojecten bij vastgoed. De 

terugverdientijd en het rendement van de investering worden 

substantieel beïnvloed door het effectief aanwenden van subsidies.

ING REF Duurzaam

app & BREEAM / 

Energie scan

100% 

Investerin

g

0,5% 

korting
Subsidie 

advies

ING REF adviseert ING REF investeert ING REF waardeert1

2

3

4

5

http://www.rvo.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzJ_zyL3NAhVWF8AKHcMjAkkQjRwIBw&url=https://www.smitsvanburgst.nl/getpage.aspx?pageid%3D204&psig=AFQjCNE-aBmiswJ4HEJQCZiOzX_Rq_bfhQ&ust=1466751395752815
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzJ_zyL3NAhVWF8AKHcMjAkkQjRwIBw&url=https://www.smitsvanburgst.nl/getpage.aspx?pageid%3D204&psig=AFQjCNE-aBmiswJ4HEJQCZiOzX_Rq_bfhQ&ust=1466751395752815
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Bereikt tot nu toe:

- 14.500 panden geadviseerd in de app

- 400 gratis Breeam / Energie scans 

(panden > 3.500 m2)



Film app www.ingrefduurzaam.nl
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http://www.ingrefduurzaam.nl/
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Door interne policy en proceswijziging zijn wij 

nu in staat de verduurzamingsmaatregelen te 

financieren, ook omdat wij geloven in een 

waardestijging van “groen” vastgoed.



Stap 3 Groenbank / groenregeling
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De juiste lening via ING Groenbank

ING Groenbank adviseert u samen met uw relatiemanager hoe u een 100% groenlening van ING kunt krijgen op 

verduurzamingsinvestering volgens de Regeling groenprojecten (www.rvo.nl). Indien u voldoet, bieden wij u een 

financiering met 0,5% korting om deze te realiseren. Deze financiering is o.a. mogelijk voor nieuwbouw van woningen 

en verduurzaming van utiliteitsbouw, woningen en monumenten. Tevens is er financiering van specifieke verbeteringen 

zoals zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en energiezuinige buitenverlichting mogelijk.

ING REF investeert3

Bereikt tot nu toe:

- 7 lopende groenverklaringen

- 95 besprekingen over mogelijke ‘Groenbank’-leningen. 

+/- € 250 mio (enkel het groene deel van de 

financiering).

http://www.rvo.nl/


Stap 4 Subsidieadvies
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4 ING REF adviseert

Subsidieadvies Van Draeckeburgh

Wij helpen u graag met het verkrijgen van subsidie voor energiebesparende maatregelen en investeringen in een 

duurzaam gebouw. ING REF is een exclusief partnerschap aangegaan met een professionele partij die u hierbij 

kan helpen, te weten Van Draeckeburgh, een van de grootste intermediairs voor subsidieregelingen en de 

Nederlandse specialist voor het verduurzamen van vastgoed. Zij begeleiden u om een maximaal subsidieresultaat 

te behalen voor energiereductie en verduurzamingsprojecten bij vastgoed. De terugverdientijd en het rendement 

van de investering worden substantieel beïnvloed door het effectief aanwenden van subsidies.

Bereikt tot nu toe:

- 57 gesprekken

- 34 mogelijke subsidieaanvragen

- 8 afgeronde subsidieaanvragen



Stap 5
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Gratis EPA-U-labels

Indien uw pand met de verduurzamingsinvestering een hoger energielabel (labelsprong A, B, of C) verdient, dan wordt 

het certificaat door ons betaald. Hiermee tonen wij u onze waardering dat u deze stap samen met ons neemt.

ING REF waardeert5

Labels verstrekt door CFP: 30



• Split incentive:

- Ons meest gehoorde commentaar waarom men niet investeert; de verhuurder investeert, 

de huurder heeft het voordeel.

- Onze relaties zijn weinig bekend met ‘energieprestatie componenten’ in hun 

huurcontracten. Educatie, ondersteuning of automatisering? 

• De klant voelt geen druk, daarom zijn wij blij met de labelplicht van label C voor kantoren 

per 2023)

• Duurzaamheid is nog niet terug te zien in de waardering van gebouwen

Uitdagingen 
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Transformatie van kantoor naar luxe 

appartementen in Rotterdam

Voorbeelden van transformatie / renovatie panden
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Transformatie Riva in Den Bosch

Gebaseerd op energiescan van CFP

Transformatie oud politiebureau Leeuwarden

met ‘groenverklaring’ naar appartementen

Transformatie kantoor naar studentenwoningen 

in Delft

Renovatie Zuidas Amsterdam / Atrium

Verduurzaming, er vindt tevens 

nieuwbouw plaats

Oude Wal Eindhoven, het oude kantoorgebouw 

is volledig gesloopt en herbouwd (energielabel 

A) en fungeert als het nieuwe hoofdkantoor van 

Woonbedrijf (woningcorporatie). 



Dank voor uw aandacht
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LUNCH

Medemogelijk gemaakt 

door:



BEDANKT VOOR UW 
KOMST

Medemogelijk gemaakt 

door:


