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Abstract
This report describes the results of a graduation project that has been carried out for Nuon Tecno in
Duiven, The Netherlands. In this project a desirable future involvement of Tecno within sustainable
energy in housing is investigated. The desirable future is achieved with a backcasting approach and
results in a scenario for 2020. Based on this scenario a possible implementation process is given.
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Management summary
This report is the result of a graduation project at Nuon at the department Tecno in Duiven, The
Netherlands. This management summary brietly describes the contents of the project. In the following the
company description will be given. The assignment will all so be presented. After the assignment is
described the background of the internship is given. Then the design phase is described, this is done by
describing the used methodology (backcasting), presenting a future scenario and giving goals for the
implementation of that scenario. The management summary will be concluded by giving the most
important conclusions & recommendations. This report is a confidential version, therefore some of the
original text is left out because it can reveal the future strategy of Nuon. When text is left out it will be
represented by ( .. . ).

Company description
Nuon is an energy company which was founded in 1999 with the merger of four regional energy
companies. Nuon is active in The Netherlands, Belgium and Germany and it is one of the largest energy
suppliers in The Netherlands. Besides energy supply they also construct and maintain apart of the energy
infrastructure network in The Netherlands. According to their company mission their goal is to:

In the European energy sector, Nuon is aiming for a leading position in the field of sustainable
entrepreneurship. As energy is essential for consumers and businesses alike, Nuon is working to achieve
balanced growth for all its stakeholders: shareholders, staff, customers, the environment and society at
large. Our operations are always geared to the important role that energy plays for the millions of
households and organisations we serve [a}.
Tecno is the internal engineering agency of Nuon. Within Tecno there is a lot of (technica)) knowledge
about all the products and services of Nuon, however the majority of knowledge is aimed at Electra
problems, like high voltage transport or transformer buildings. At Tecno about 580 people are employed.
Besides the activities in the Electra, they also construct the buildings around the electricity networks and
they give advice to the bui Id area about the use of sustainable energy. This report focuses on the activities
of Tecno within sustainable energy in housing. At this moment 2 people are directly working in this area.
Most of the projects for sustainable energy in housing are obtained by other departments or divisions
within Nuon. Therefore Tecno is dependent on ethers for the acquisition of projects. The employee who
obtains the order is responsible for the completion of the project and the communication towards the
customer. Within Tecno a project responsible is assigned for that part of the project that will be carried
out by Tecno.

Assignment:
Sustainable buildings are getting more important, as well as the importance of using sustainable energy in
housing projects [4, 31]. The products and services of Tecno can contribute to the usage of sustainable
energy in housing and this market is closely related to the core business of Nuon. Therefore Tecno wants
to be a player in the market of sustainable energy for housing. However how they can be an established
player and how their (future) involvement would look like is unclear for Tecno. This problem has resulted
in the following assignment;

Sustainable housing is an upcoming market and energy plays an important role, for Tecno it is
important to become a player in this market. It is unclear for Tecno how they should approach the
market. Therefore an investigation is needed to answer the following questions:
1. How wil/ the role of energy in housing develop in the nextfew years?
2. How can Tecno influence the future role of energy within housing?
3. How can Tecno become an active player in thatfuture market, when the results of the analysis
are taken into account?

Analysis of sustainable housing
In the text below first a description is given of the overall importance of sustainable housing. Then a short
description is given of the importance of energy within sustainable housing will be given. lt is concluded
with the importance of sustainable energy in housing for Nuon and Tecno.

According to Elkington (1997), in order to achieve sustainability the "triple bottom line" should be taken
into account. The triple bottom line stands for people, planet and profit.
• People deals with the human needs within houses. In the definition of sustainable housing (§2.4)
it is described that the goal of sustainable housing is to meet the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs [4, d]. Besides the needs
of people in terms of comfort and safety, the price of (electric) energy is also making
sustainability interesting. The last years the prices of energy increased quickl y. During the period
of 1996 to 2005 the energy prices increased with more than 60% while the intlation over the same
period was 17,8% O]. However the end-users do not ask for sustainable houses, mainly because
of the image of sustainability and past failures [24, 25].
• The Planet deals with the environmental quality. The usage of fossil fuels for our energy
consumption can endanger the environmental quality for this generation but also for future
generations [1, 2, 4, 5]. Firstly, the availability of fossil fuels is limited, it is unclear when the
stock of fossil fuels will be empty but at this time the consumption of fossil fuels is larger than
the 'production ' by our ecological system [l , 2, 3] . Secondly, when fossil fuels are bumed C0 2 is
produced and enters the atmosphere, which contributes to the global heating [18, 19, g] .
• Profit has to been generated in order to make things interesting from a business point of view .
Since the sixties issues like safety, environment and sustainability have become important
strategically aspects in business. By anticipating on future environmental consequences
organizations have realized a competitor's advantage [20, 21, 22]. In the Netherlands the national
net sustainable electricity production increased in 2004 to 4,3% of the total electricity production,
compared to 3,3% in 2003. In Germany the tumover in the windmill industry was € 4 billion in
2005 compared to 1.4 billion in 2004 [C].
Sustainable housing activities involve more than just looking at the possible to use sustainable energy
systems. Within sustainable housing there are more themes, namely; Energy, Materials, Drinking water,
Health & intemal living quality and living environment [31]. Of these themes, energy has the most impact
on the quality of the environment. Between 60% and 85% of the environmental impact of housing project
is caused by energy [35, 36].
Sustainable housing fits the company miss ion of N uon, to create value for all stakeholders. However the
overall interest in sustainable energy for housing projects is limited. This is mainly due to the small
interest that Nuon and Tecno have in the current market. The tumover and profit from sustainable energy
in housing projects is relatively low compared to the corebusiness ofNuon and Tecno.
This interest could grow in the near future, because the core business of Nuon and Tecno might decline
while the market for sustainable housing is growing.
Backcasting:
In this report a participatory backcasting approach has been used to determine how the future can look
like. According to Quist and Yergragt (2006) backcasting can be described like [15] :

Backcasting can be defined as first creating a desirable (sustainable) future vision or
normative scenario, followed by looking back at how this desirable future can be achieved,
before defining and planning follow-up activities and developing strategies leading towards
that desirable future
VI

The following characteristics indicate when backcasting is favored, according to Dreborg ( 1996) [ 14]:
• When the problem to be studied is complex, affecting many sectors and levels of society;
• When there is a need for major change, i.e. when marginal changes within the prevailing order
wil! not be sufficient;
• When dominant trends are part of the problem- these trends are often the comerstones of
forecasts;
• When the problem to a great extent is a matter of extemalities, which the market cannot treat
satisfactori ly;
• When the time horizon is long enough to allow considerable scope for deliberate choice.
These characteristics are applicable to the problem in this report. In order to also make the last point valid,
a time interval of 14 years, until 2020 was chosen.
Scenario 2020:
In this research a participatory backcasting approach is used, which means that multiple stakeholders
where involved in the investigation to create a scenario for 2020. Different stakeholders where asked to
give their opinion about how the desirable future would look like with respect to the role of Tecno in
sustainable energy for housing projects. Among the stakeholders were several local authorities and
employees ofNuon and Tecno. During the conversations with Tecno employees it became clear that there
was no clear vision about the future involvement of Tecno within sustainable energy in housing projects.
The scenario for 2020 answers to the first sub guestion; How will the role of energy in housing develop in
the next few years?
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In 2020 the interest in sustainable energy in housing projects has
increased. Due to the high prices for energy made of fossil fuels, the
financial liabi lity of sustainable energy in housing project has
increased. Customers have become more aware of the advantages of
sustainable energy in houses . Some progressive communities are really
involved in create houses or even cities that are energy-neutral, which
means that the decentralized sustainable generated energy is equal to
the consumed energy.
Because the market is growing the options for customers are
increasing, when people are buying a new house they can choose their
own personalized energy concept.
( .. .)

In order to become a leading knowledge center and be able to intluence
the future role of energy in housing (second sub guestion) an active market approach has been used for
the last couple of years. This approach is appreciated by Tecno as well as by the local authorities and
other parties involved.
Goals for scenario:
( .. .)
Conclusions & recommendations:
The future for sustainable energy in housing can still go in very different directions. During the internship
evidence was found for renewable energy realization on large scale, for example with windmills. But
decentralized renewable energy is also growing. However, by getting involved in projects in an early
stage, Tecno can intluence these projects and therefore they can also partly intluence the future.

VII

In order to achieve this, an active market approach is necessary and the project structure needs to be
changed.
Before this can be achieved it is important that it is clear for all people involved what Tecno wants to
realize within sustainable energy in housing projects. Therefore the most important recommendation
towards Tecno is to realize a clear vision for the future. In this report a vision for 2020 is given. Because
it is important that a vision is shared by all the people that have to realize that vision, the final vision
should be constructed by the people involved. The vision given in this report can be a guideline or starting
point for the creation of a Tecno vision.
In this report a backcasting approach has been used. Therefore it is assumed that there are no major
changes from outside of Tecno between now and the realization of the vision. However it is possible, for
example with the new possible laws concerning energy companies that the situation might change. It is
important to adjust the vision to the current situation. This does not mean that a vision is not necessary
because it can still change. It remains important for Tecno to work towards a common vision and goal, if
they want to remain competitive now and in the future.

VIII

Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van een 9 maanden durende afstudeerstage, met deze stage hoop ik mijn studie
af te ronden en daarmee mijn studententijd afte sluiten. Net als tijdens mijn studie heb ik veel geleerd van
deze ervaring en heb ik ook de nodige steun gekregen die nodig was om de stage af te kunnen ronden.
Daarvoor wil ik graag nog een aantal mensen bedanken.
Als eerste wil ik graag de mensen bedanken die mij de nodige inzichten in de bouwwereld hebben
gegeven om een goed beeld van de situatie te kunnen scheppen. Hiervoor hebben verschillende
gemeentes mee gewerkt, maar zeker niet in de laatste plaats mijn zus Nanda en mijn vader. Doordat ze
zelf al in 'het wereldje' zitten hebben ze me vaak op weg geholpen en de nodige inzichten gegeven.
Maar dit verslag was er niet gekomen zonder de nodige begeleiding. Vanuit de TU/e hebben meneer de
Ron en meneer Kastelein mij verder geholpen door kritisch naar mijn verslag te kijken en me te helpen bij
de moeilijke vraagstukken. De feedback die ik heb gekregen tijdens de verschillende contactmomenten
was voor mij behulpzaam en heeft me altijd verder geholpen. Naast begeleiding vanuit de TU/e heb ik
ook begeleiding gekregen vanuit Tecno. De begeleiding van Jan van Lijden heb ik altijd erg fijn
gevonden en ik waardeer zijn geïnteresseerde houding en medewerking richting mijn onderzoek zeer.
Wanneer ik vragen had, of stukken om door te lezen kwam daar altijd snel en goed antwoord op. Naast
Jan van Lijden heb ik binnen Tecno veel hulp gekregen van Martijn Arets, dankzij zijn kritische houding
ten opzichte van mijn onderzoek ben ik gedurende de stage scherper gebleven op de bevindingen en
resultaten van mijn stage. Martijn Arets heeft mij altijd geprobeerd te stimuleren en verder te denken en
zoeken naar oplossingen. Hier heb ik erg veel van geleerd en ik weet ook zeker dat het mijn rapport ten
goede is gekomen.
Naast begeleiding heb ik binnen Nuon ook veel input gekregen van verschillende mensen, tijdens de
interviews en workshops werd steeds weer de tijd gemaakt om naar mijn vraagstuk te kijken. Ik wil
iedereen bedanken voor deze medewerking. Met alleen medewerking kom je een heel eind, maar de tijd
bij Tecno was ook vaak erg leuk en plezierig. Daar heb ik vooral de mensen voor te danken die bij mij in
de kamer zaten; Arjan, Mike, Geert, Chantal, Zita, Bruno en Thomas. Zo werd de maandag al snel de
uitsmijterdag en waren er vele leuke discussies. Vooral Thomas en Chantal hebben mij erg geholpen
tijdens de stage en waren ook altijd bereid om even te praten over dingen binnen en buiten Tecno.
Gelukkig heb ik tijdens mijn stage en studie ook de nodige afleiding nodig gehad, om soms juist even
afstand te kunnen nemen van mijn onderzoek. Met deze stage sluit ik een mooie en leuke
studentenperiode af en daarom wil ik ook graag hiervoor een aantal mensen bedanken.
Mijn dispuut I'Attaque Attique, die er gezamenlijk voor zorgde dat ik zelfs tijdens mijn stage ook de
nodige afleiding had en vooral student bleef. Maar ook Esther en Joost hebben ervoor gezorgd dat ik ook
af en toe even de nodige afstudeerstress van me af kon zetten en ze waren altijd bereid om naar mijn
problemen te luisteren en me verder te helpen.
Tijdens mijn hele studie maar ook tijdens het afstuderen is mijn familie er voor mij geweest. Het is altijd
fijn om te weten dat er een geweldige familie achter je staat. Als laatste wil ik nog Rogier Berben
bedanken. Van alle mensen om me heen heb ik van hem de meeste steun gekregen en heeft hij het meest
te maken gehad met mijn afstudeerperikelen. Op de momenten dat ik het even niet meer zo zag zitten
heeft hij me er doorheen geholpen en ervoor gezorgd dat ik weer helemaal positief werd. Rogier ik wil je
bedanken voor je steun, je energie, je relativeringsvermogen maar vooral voor de momenten dat je ervoor
zorgde dat ik even niet aan mijn stage hoefde te denken.
Judith Schenk
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Inleiding
Dit rapport is geschreven in het jaar 2006. Al jaren is duidelijk dat fossiele brandstoffen eindig zijn, de
meningen verschillen nog over wanneer de voorraden op zijn, maar het belang van alternatieven is
duidelijk [1 , 2, 3]. De maatschappij is voor een groot deel afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen
en wanneer deze niet meer beschikbaar zijn kan dit tot grote gevolgen hebben. Naast de beperkte
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, het gebruik ervan heeft ook nadelige effecten op het milieu.
Het verbranden van deze fossiele brandstoffen levert een bijdrage aan het broeikaseffect [4, 5, 6, 7, 8].
Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt ingezet om consumenten te voorzien van energie, in de
vorm van elektriciteit en gas. Er zijn al methodes en technieken bekend die het energieverbruik van
woningen duurzamer kunnen maken. Binnen Nuon Tecno is er veel kennis aanwezig om hier een bijdrage
aan te leveren, tevens kunnen producten en diensten van Nuon in worden gezet om woningen duurzamer
te maken. In dit rapport wordt gekeken hoe Nuon Tecno, in de toekomst, een bijdrage kan leveren aan de
duurzaamheid van woningen.
Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerstage bij Nuon Tecno. Met dit verslag sluit ik mijn studie
Technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) af. Het doel van het
afstuderen is om de kennis, opgedaan tijdens mijn studie, in de praktijk te brengen om een reëel probleem
op te lossen. Om het probleem goed op te kunnen lossen is er gebruik gemaakt van de projectaanpak van
Kempen en Keizer (2000) [9], in deze aanpak wordt het project onderverdeeld in drie delen, te weten
analyse, ontwerp en implementatie.
Inleiding en analyse

Ontwerp

Bedrijfsbeschrijving en
opdrachtformulering
(Hfd 1 en 2)
_l

"

Analyse van duurzaam
bouwen
(Hfd 3)

Beschrijving van
backcasting
(Hfd 4)

f---+

_l

"

Implementatie

r+

Doelen voor
scenario
(Hfd 6)

➔

Conclusies &
Aanbevelingen
(Hfd 7)

Ontwikkeling van
Scenario
(Hfd 5)

Figuur 1, Leeswijzer

Omdat het in dit rapport gaat over een mogelijke strategie van Nuon en Tecno zijn er een aantal delen uit
de tekst gehaald die vertrouwelijke informatie weergeven. De stukken waar tekst is weggelaten zal als
volgt weergegeven worden;( ... ).
Ik wens u veel plezier bij het doorlezen van mijn verslag.

Judith Schenk
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1. Bedrijfsbeschrijving
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van Nuon, het bedrijf waar het afstudeerproject is uitgevoerd. De
opdracht vond plaats binnen Nuon Tecno bij de afdeling Bouwkunde, Verbindingen en Milieu, deze zal
ook kort besproken worden.

1.1 Nuon
Het huidige Nuon 1s m 1999 ontstaan uit het samengaan van vier regionale energieondernemingen
namelijk, Nuon, Energie Noord West, Energie- en Watervoorziening Rijnland en GAMOG, in 2000
kwam Gasvoorziening Gelders Rivierengebied (GGR) er ook bij. De drinkwateractiviteiten werden in
2001 ondergebracht bij waterbedrijf Vitens, waar Nuon medio 2006 geen belang meer in heeft. De
provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland en de gemeente Amsterdam zijn de grootste
aandeelhouders van Nuon. Aan het eind van 2005 had Nuon 9.665 FTE's in dienst en bedroeg de netto
omzet over dat jaar €5 miljard met een winst van ruim €1 miljard, waarvan €715 miljoen afkomstig uit
gewone bedrijfsvoering en de rest is afkomstig uit de verkoop van bedrijfsonderdelen zoals het
windmolenpark in Spanje [a].
Nuon produceert, verkoopt en transporteert energie in de vorm van elektriciteit, gas en warmte in
Nederland, België en Duitsland. Daarnaast beheert het bedrijf een deel van het energienet en bieden ze
aanverwante producten aan. Het bedrijf is onderverdeeld in zes divisies: Energy Sourcing, Netwerk
Services, Business Customers, Retail Customers, België en Duitsland, zie Appendix I. Met ruim 2,4
miljoen klanten is Nuon één van de grootste energieleveranciers van Nederland.
Volgens haar visie en strategie streeft Nuon "naar een vooraanstaande positie op het gebied van
duurzaam ondernemen (in de Europese energiesector). Vanuit het besef dat energie een onmisbare rol
vervult voor consumenten, bedrijven en maatschappij werkt Nuon aan evenwichtige groei voor alle
belanghebbenden: klanten, aandeelhouders, medewerkers, milieu en maatschappij. Het handelen van
Nuon sluit te allen tijde aan op het belang dat energie heeft voor de milj'oenen huishoudens en
organisaties waaraan zij diensten levert."[ a]

1.2 Continuon, Netwerk Services en Tecno
Continuon beheert het energienetwerk van Nuon. Als netbeheerder zijn ze verantwoordelijk voor de
aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk. Daarnaast distribueren en transporteren ze
elektriciteit en gas voor iedereen die dit wil produceren of afuemen in het Nuon gebied. Voor het
uitvoeren van deze taken schakelt Continuon vooral Tecno in [b]. Netwerk services (NWS) is op haar
beurt weer verantwoordelijk voor het ontwerpen van de infrastructuur op het gebied van elektriciteit, gas,
water, warmte & koude en openbare verlichting. NWS telt in totaal 3.250 medewerkers en is daarmee de
grootste divisie van Nuon. Netwerk Services bestaat uit de onderdelen: Staf, Informatiemanagement,
Aanleg, Storingen & Onderhoud, Tecno, Warmte, Assetmanagement, Dynamicom en Inkoop &
Logistiek, zie Appendix II.
Tecno is het interne ingenieursbureau van Nuon. Ze ondersteunen andere afdelingen binnen Nuon met het
realiseren van hun werkzaamheden. Binnen Tecno is er veel (technische) kennis aanwezig op
verschillende gebieden, maar vooral over elektriciteit en het transport daarvan.
Het doel van Tecno is om technische kennis om te zetten in commerciële toepassingen. De daarbij
horende filosofie is: "Tecno wil haar klanten succesvol laten zijn door als vakkundig, ervaren en

vernieuwende partner, advies, ontwerp en projectmanagement te leveren op het gebied van energie
opwekken, transport, distributie en opslag, waterinfrastructuur en industriële installaties alsmede totaal
ontzorging in de vorm van beheer, onderhoud en het verhelpen van storingen [b]". Bij Nuon Tecno
werken ongeveer 580 mensen.
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1.3 Bouwkunde, Verbindingen en Milieu (BVM)
De opdracht is uitgevoerd bij BVM, vooral bij Milieu. In Appendix III is het organogram van Tecno
gegeven. BVM is betrokken bij de huisvesting van mensen en middelen vanaf het "Programma van eisen"
tot en met de realisatie van bedrijfshuisvesting, onderstations, schakelhuizen, warmtekrachtcentrales,
waterkelders, pompgebouwen en andere specifieke procesgebouwen voor energie- en waterlevering.
Naast de huisvesting ontwikkelt BVM ook nieuwe standaarden voor compacte behuizingen van
installaties voor elektriciteit en warmtelevering en aan de totstandkoming van tracés voor
kabelverbindingen en leidingen.
Als helpdesk voor de milieuwet- en regelgeving, adviseert en/of verzorgt het bedrijfsonderdeel Milieu
projecten op het gebied van vergunningen, bodemsanering, PV cellen, windmolenparken, milieu-audits,
advies in subsidie aanvragen en het opstellen van ontruimingsplannen.
Daarnaast zit er een kenniscentrum voor duurzaam bouwen (DuBo) met betrekking tot advies over Nuon
gerelateerde diensten en producten, waarin twee medewerkers werkzaam zijn. Hier wordt onder andere
advies gegeven voor projecten in de (nieuw)bouw die gericht zijn op het behalen van een lager
energieverbruik dan de standaardwoning. Vanuit deze doelstelling is er ook meegewerkt aan de
ontwikkeling van GreenCalc+. GreenCalc+ is een rekenprogramma dat de milieubelasting uitdrukt in
(milieu)kosten. Op deze manier kan een referentiewoning, -wijk of -gebouw vergeleken worden met
andere concepten. Er kan vanuit BVM ook een GreenCalc+ berekening uitgevoerd worden voor complete
wijken. De activiteiten die plaats vinden op het gebied van DuBo vinden plaats in nauwe samenwerking
met de verkoopafdeling van NWS.

1.4 Procesbeschrijving
Zoals hierboven beschreven, is Tecno het interne ingenieursbureau van Nuon. Voor het verkrijgen van
opdrachten zijn ze afhankelijk van andere divisies en bedrijfsonderdelen. De meeste opdrachten komen
binnen via Continuon, dit zijn de opdrachten die Tecno uit kan voeren in het concessiegebied (eigen
gebied) van Nuon met betrekking op het aanleggen van het energienet. Daarnaast komen er ook
opdrachten binnen van Warmte, voor het aanleggen van een warmte- of koudenet. Tecno heeft ook nog
een eigen sales afdeling, deze afdeling haalt voornamelijk opdrachten binnen in de energie-intensieve
industrie. Voor die bedrijven legt Tecno de energievoorziening aan op het bedrijfsterrein van die
bedrijven. De opdrachten die betrekking hebben op duurzame energie in de woningbouw komen voor een
groot deel van verkoop-NWS. De afdeling verkoop-NWS haalt externe opdrachten binnen voor Nuon, via
een projectmanager, voor onder andere het aanleggen van infrastructuren binnen de gebouwde omgeving
in het vrije domein. De projectmanager onderzoekt wat de klant wil en geeft aan wat Nuon kan bieden en
brengt een offerte uit. Gedurende het project blijft de projectmanager het aanspreekpunt voor de klant en
is hij verantwoordelijk voor de voortgang en de interne aansturing van het project.
Voor het uitbrengen van een offerte vindt er eerst overleg met de klant plaats. Het doel is om een helder
beeld te krijgen wat de klant wil. Dit wordt ook vastgelegd in de offerte. Hiervoor kan er advies worden
gevraagd bij Tecno. Met het product GreenCalc+ kunnen de milieueffecten van bepaalde beslissingen
voor de gebouwde omgeving in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen de ambities van de klant
zichtbaar gemaakt worden en worden de gevolgen voor het milieu van bepaalde keuzes duidelijk. Dit is
een product dat Nuon verkoopt, er moet dus wel vraag naar het product zijn.
De formele interne routing van een (externe) opdracht bij Nuon is weergegeven in figuur 2. Nadat de
projectmanager van NWS een klantvraag heeft ontvangen, wordt deze in verschillende delen gesplitst en
onder gebracht bij de bedrijfsonderdelen Tecno, Warmte en/of Dynamicom. Wanneer Tecno een
(gedeeltelijke) klantvraag moet oplossen, dan komt de klantvraag binnen bij een portefeuillehouder van
Tecno. De portefeuillehouder overlegt met de teamleiders van de verschillende afdelingen. Gezamenlijk
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bepalen ze welke afdeling de projectverantwoordelijke levert. De teamleiders van de afdelingen zijn
verantwoordelijk voor de capaciteit en kwaliteit van de mensen, de portefeuillehouder is financieel
verantwoordelijk en de projectverantwoordelijke is inhoudelijk verantwoordelijk. De projecten worden
uitgevoerd door andere mensen dan de mensen die de projecten binnenhalen.
Een externe opdracht verloopt echter niet altijd via de officiële weg. Wanneer een verkoper bij NWS of
een klant goede ervaringen hebben met een medewerker van een vorig project kan het gebeuren dat de
klantvraag direct bij de projectverantwoordelijke terechtkomt. Het project moet nog wel bij een
portefeuillehouder onder gebracht worden, zodat ook de financiële aansprakelijkheid geregeld is.

Klant

i-----

VerkoopNWS

l
Offerte

.

l

.

.

Warmte

Tecno

Dynamicom

i
Portefeuillehouder
Teamleider

-.,
Projectverantwoordelijke

Figuur 2, Projectorganisatie

Naast de projecten die door NWS binnengehaald worden, kan Continuon ook voor opdrachten zorgen.
Deze opdrachten worden direct onderverdeeld onder Aanleg, Tecno en Onderhoud & Storingen zonder
tussenkomst van verkoop-NWS. Daarna komen de projecten via de portefeuillehouder en teamleider bij
de projectverantwoordelijke terecht.
( ... ) Wanneer een offerte uit meerdere delen bestaat van meerdere businessunits binnen Nuon dan zorgt,
bij voorkeur verkoop-NWS, ervoor dat alles samengevoegd wordt.
( . .. )
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2. Opdrachtformulering en projectontwerp
In dit hoofdstuk zal de opdrachtformulering gegeven worden. Om tot een definitieve opdrachtformulering
te komen is er eerst een initiële opdracht door het bedrijf gegeven, deze zal besproken worden in §2.1.
Naar aanleiding van de initiële opdracht wordt in §2.2 de definitieve opdracht beschreven, inclusief de
probleemstelling en afbakening. In §2.3 wordt de methodologie van het onderzoek beschreven. Als laatste
worden de belangrijkste definities voor dit onderzoek gegeven in §2.4.

2. 1 Initiële opdracht
Nuon streeft ernaar om binnen de Europese markt een vooraanstaande positie in te nemen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen [a]. De betrokkenheid binnen DuBo sluit goed aan op dit
streven. De producten en diensten van Nuon Tecno kunnen een bijdrage leveren aan DuBo, hierbij kan
gedacht worden aan bijvoorbeeld een warmtepomp, warmtelevering en duurzame verlichting maar ook de
energieadviezen en de GreenCalc+ berekeningen. Voor een compleet overzicht van de producten en
diensten van Nuon, zie Appendix IV.
De oorspronkelijke producten en diensten van Nuon en Tecno, zoals het verkopen van elektriciteit en het
aanleggen van kabels is inmiddels 'standaard' werk geworden en daar is het bedrijf goed in. Nuon merkt
dat de markt aan het veranderen is en dat er, mede door DuBo, steeds meer vraag is naar andere producten
zoals warmtepompen. DuBo wordt door de overheid aangemoedigd, er zijn bijvoorbeeld doelstellingen
vastgelegd ten opzichte van het energieverbruik van nieuwe gebouwen [c), zie ook Appendix V.
Opdrachten voor het aanleggen van een energievoorziening voor bouwprojecten kunnen via tenders
verkregen worden. In deze opdrachten worden onder andere producten, zoals warmtepompen verkocht.
Nuon bleek commercieel niet sterk genoeg om zich goed in de markt te positioneren terwijl de gevraagde
producten en diensten erg dicht bij de corebusiness van Nuon en andere energiebedrijven liggen. De
energiebedrijven lijken een logische partner voor dergelijke opdrachten, maar er komen ook nieuwe
spelers op de markt. Naar aanleiding van deze constatering is er intern onderzoek gedaan naar DuBo en
zijn er verschillende businesscases uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben nog niet het gewenste resultaat
gehad, namelijk een betere marktpositie voor Nuon binnen DuBo projecten. Nuon en Tecno merken dat
ze nog steeds moeilijk aan opdrachten komen en dat alles intern moeilijk te regelen is.
Bij Tecno heerst het gevoel dat ze, doordat ze pas laat bij projecten betrokken worden, weinig invloed uit
kunnen oefenen op de (DuBo)projecten. Hierdoor is het moeilijk om de producten van Nuon goed te
integreren in het ontwerp. Bij de meeste bedrijfssectoren liggen ontwerp en uitvoering gezamenlijk in één
organisatie. Binnen een bouwproject is dit vaak niet het geval, waardoor er extra communicatie nodig is
tussen de verschillende actoren [10). De producten van Nuon kunnen een positieve bijdrage leveren aan
DuBo maar dan moet er tijdens het ontwerp wel goed geïntegreerd worden met andere onderdelen om het
gewenste effect te bereiken.
De aanleidingen voor de initiële opdracht zijn in te delen in de volgende drie categorieën:
1. Nuon is altijd op zoek naar manieren om maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen
realiseren.
2. De beperkte beïnvloedingsmogelijkheden bij bouwprojecten.
3. Het stijgende belang van DuBo binnen Nederland, mede aangemoedigd door de Nederlandse
overheid.

2.2 Probleemformulering
Nu de aanleiding van het onderzoek bekend is wordt in deze paragraaf de definitieve probleemstelling en
opdracht geformuleerd.

Judith Schenk

7

NtlJII

2020: Duurzame energie in de woningbouw en de rol van Nuon Tecno

Uit de aanleiding kan worden afgeleid dat de positie, die Tecno inneemt binnen DuBo projecten,
verbeterd kan worden. Hoe komt het dat het moeilijk is voor Tecno om zich te positioneren binnen DuBo,
terwijl de producten en diensten dicht bij de corebusiness van Nuon liggen? Hoe kan het dat Tecno deze
positie nog niet heeft weten te verbeteren? Hiervoor is een aantal redenen voor te benoemen.
Ten eerste heerst binnen Tecno het gevoel dat wanneer ze eerder bij projecten betrokken worden dat ze
meer invloed kunnen uitoefenen en meer producten kunnen verkopen. Hoe ze dit kunnen realiseren is nog
onduidelijk.
Ten tweede is de marktpotentie van energie binnen DuBo 1 onduidelijk binnen Tecno. De meeste
werkzaamheden van Tecno richten zich op producten en diensten rondom elektra, hierbij kan gedacht
worden aan werkzaamheden binnen hoog- en middenspanning, alsmede aan transformatorhuizen en
overslagstations. De werkzaamheden voor duurzame energie in de woningbouw hebben wel raakvlakken
met de traditionele werkzaamheden van Nuon, het is echter voor Tecno nog een relatief nieuwe en
onbekende markt.
Tot slot wordt duurzame energie binnen bouwprojecten op dit moment nog aangepakt door meerdere
bedrijfsonderdelen binnen Nuon. Voor de projecten in duurzame energie in de woningbouw werkt Tecno
onder andere samen met Retail, NWS en Warmte. Dit heeft als gevolg dat de rol van Nuon binnen deze
projecten niet alleen door Tecno bepaald wordt, maar in samenspraak met andere afdelingen gerealiseerd
wordt. Hieruit is de volgende probleemdefinitie afgeleidt:

Tecno heeft moeite om zich goed in de markt voor duurzame energie in de gebouwde omgeving te
positioneren. Dit komt mede doordat de (toekomstige) marktpotentie van duurzame energie in de
gebouwde omgeving onduidelijk is, evenals de rol die Tecno in de markt van duurzame energie in de
gebouwde omgeving in wil nemen.

Opdrachtformulering en deelvragen
De probleemdefinitie kan op verschillende manieren benaderd worden, er is echter gekozen voor een
verkennend onderzoek [11]. Hiervoor is gekozen omdat de probleemdefinitie nog geen duidelijke richting
aangeeft. Dit heeft wel tot gevolg dat er een verbredend onderzoek is waarbij het probleem globaal wordt
aangepakt en waarbij niet een specifiek deelaspect tot in details wordt uitgewerkt. DuBo is een breed
begrip, met meerdere thema's, waarvan energie er één is, zie hoofdstuk 3. Omdat Tecno vooral veel
energie gerelateerde activiteiten heeft wordt er bij het ontwerp alleen gekeken naar de rol van duurzame
energie binnen de woningbouw.
Het is van belang dat er eerst duidelijk wordt wat de marktpotentie is en hoe Tecno zich in die markt wil
positioneren. Voordat Tecno zich 'beter' kan positioneren in de markt moeten de doelstellingen van
Tecno duidelijk zijn. Wat wil het bedrijf in de toekomst bereiken binnen duurzame energie voor
bouwprojecten en hoe willen ze dat doen? Het doel van dit onderzoek is het leveren van input voor een
beleid van Tecno voor duurzame energie in de woningbouw. Voordat er een beleid geschreven kan
worden zal er eerst een visie ontwikkeld moeten worden over wat Tecno wil bereiken. Hoe ziet Tecno de
toekomst in, hoe willen ze in de markt staan, welke meerwaarde creëren ze voor hun klanten?
Om in kaart te brengen wat Tecno wil bereiken met duurzame energie in bouwprojecten is er besloten om
te kijken hoe de markt zich in de toekomst kan ontwikkelen. Daarvoor zal een toekomstscenario
ontwikkeld worden. Om ervoor te zorgen dat deze toekomstige markt voor Tecno gunstig is zal er tevens
gekeken worden hoe Tecno invloed kan uitoefenen op deze markt. Daarbij wordt er gekeken hoe ze dat in
1

Vanaf nu zal voor de rol van energie binnen DuBo gerefereerd worden naar duurzame energie in de bouw
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de toekomst kunnen realiseren op basis van uitkomsten uit de analyse. Dit zal resulteren in een
implementatie voorstel voor het realiseren van de visie. Hiervoor zullen enkele voorbeeld doelen op
worden gesteld, op basis van die doelen en de bijbehorende strategie kan Tecno de visie in de toekomst
realiseren. De definitieve opdrachtformulering is als volgt gedefinieerd:

DuBo is een opkomende markt en energie speelt daarin een belangrijke rol, voor Tecno is het
van belang om in deze markt een speler te worden. Het is onduidelijk hoe Tecno zich binnen
duurzam e energie voor de woningbouw op moet stellen. Er zal dan ook onderzocht moeten
worden:
1. Hoe het thema energie binnen de woningbouw zich kan gaan ontwikkelen
2. Hoe Nuon Tecno invloed uit kan oefenen op de toekomstige rol van energie binnen de
woningbouw
3. Hoe Nuon Tecno die rol in kan nemen, gelet op de uitkomsten van de analyse

Afbakening
Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen haalbaar zijn, is het onderzoek afgebakend ten opzichte van de
initiële opdracht. Binnen Nuon zijn er meerdere bedrijfsonderdelen die zich bezig houden met duurzame
energie binnen bouwprojecten. De opdracht vindt echter plaats bij Tecno, er is daarom geen invloed op
andere bedrijfsonderdelen zoals NWS. Daarom is er besloten om bij het uiteindelijke ontwerp alleen te
kijken naar Tecno en geen uitspraken te doen over andere bedrijfsonderdelen. Er bestaat wel een bepaalde
relatie tussen Tecno en NWS, daarom is er wel rekening gehouden met het type werkzaamheden dat
Tecno nu uitvoert voor de andere bedrijfsonderdelen.

Er zijn binnen DuBo verschillende type markten. Tecno is actief in zowel de woningbouw als de
utiliteitsbouw. Echter de meeste activiteiten vinden plaats in de woningbouw en daarom zal in dit
onderzoek de utiliteitsbouw buiten beschouwing worden gelaten, zie §3.1 en §3.3. Het onderzoek zal zich
vooral richten op de professionele woningbouw, dit is de woningbouw die wordt uitgevoerd door
professionele opdrachtgevers. De opdrachtgevers binnen bouwprocessen kunnen onderverdeeld worden in
incidentele en professionele opdrachtgevers [l O]. De professionele opdrachtgevers bestaan uit de eigen
huisvester, belegger, sociale woningbouwer en projectontwikkelaars. Het kan hierbij om zowel
nieuwbouw als om renovatie projecten gaan.
Verder zal het onderzoek zich richten op de Nederlandse markt. Nuon is vooral actief op de Nederlandse
markt en zal daarom het meest hebben aan een onderzoek dat gericht is op Nederland. Nuon is ook actief
in de Belgische en Duitse markt, maar dit zal in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten worden.

2.3 Projectontwerp en methodologie
Nu de opdracht is geformuleerd kan er een oen onderzoek worden gestart om middels een verkenning van
de problematiek en analyse van verschillende theorieën tot het formuleren van aandachtspunten voor het
model te komen. Kempen en Keizer (2000) beschrijven een 10-stappenplan voor het inrichten van een
onderzoek, deze 10 stappen zijn onderverdeeld in drie fasen ; analyse, ontwerp en implementatie [9). Op
basis van Kempen en Keizer is er een tijdsplanning gemaakt voor de inrichting van dit onderzoek, zie
Appendix VI. Naast Kempen en Keizer beschrijven Verschuren en Doorewaard (2004) ook een project
aanpak [11). Het onderzoeksmodel is gebaseerd op de aanpak van Verschuren en Doorewaard (2004) en
opgebouwd uit drie fase namelijk oriëntatie-, analyse- en ontwerpfase Het onderzoeksmodel is een
globale wijze waarop het onderzoek is gestructureerd, dit model vormt de basis voor dit rapport, zie
figuur 3.
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Oriëntatiefase

Analyse- en onderzoeksfase

Ontwerpfase

Implementatie
voorstel

Figuur 3, Onderzoeksmodel

Oriëntatiefase:
Tijdens deze fase is er een eerste oriëntatie van het onderzoeksgebied uitgevoerd. In dit geval betreft het
vooral de DuBo markt en de verschillende partijen die daarin een rol spelen. Tijdens deze oriëntatie is er
gebruik gemaakt van (DuBo) literatuur om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en de lopende
projecten. Uit de literatuur bleek naast de projectmogelijkheden, die er voor DuBo zijn, ook het belang
van DuBo en duurzame energie. Daarnaast zijn er oriënterende interviews gehouden, zowel met
medewerkers van gemeenten als met Nuon medewerkers en een DuBo-adviseur. Een compleet overzicht
van de geïnterviewden is te vinden in Appendix VII. De interviews zijn gehouden op basis van
vertrouwelijkheid, deze kunnen daarom niet letterlijk in dit verslag opgenomen worden. Wanneer de
resultaten wel worden gebruikt in dit onderzoek wordt dit duidelijk vermeld. Op basis van deze
gesprekken kon een beeld worden gevormd van de processen en actoren binnen DuBo. Zoals al bleek uit
de initiële opdracht waren er al interne onderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken kon het belang van
duurzame energie in de woningbouw op worden gemaakt, daarnaast gaf het een beeld over het belang van
duurzame energie in de woningbouw voor Nuon. Met overige bronnen worden onder andere de
verschillende websites en de Uaar)verslagen van Nuon bedoeld, deze bronnen werden voornamelijk
gebruikt om de huidige situatie in kaart te kunnen brengen.
De resultaten uit de oriëntatiefase zijn gebruikt als basis voor de analyse- en onderzoeksfase.
Analyse- en onderzoeksfase:
Tijdens deze fase is de markt onderzocht. Zowel de huidige markt als een mogelijke toekomstige markt is
bekeken. In hoofdstuk 3 wordt de huidige markt beschreven, dit gebeurd in drie stappen. Als eerste wordt
DuBo als geheel beschreven. Welke actoren en type projecten er zijn, maar ook het belang van DuBo
komt aan bod. Deze beschrijving is voornamelijk gebaseerd op literatuur.
Energie is een DuBo thema, om meer inzicht te krijgen wat het mogelijke belang van een energiebedrijf is
voor DuBo wordt er gekeken naar het thema energie binnen DuBo. Op basis van literatuur wordt
aangetoond welke rol energie inneemt binnen DuBo.
Nu de rol van energie binnen DuBo bekend is wordt er in dit hoofdstuk als laatste gekeken naar het
belang dat duurzame energie in de woningbouw voor Nuon heeft. Dit gebeurt voornamelijk op basis van
jaarverslagen en interviews uit de oriëntatiefase.
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In hoofdstuk 5 wordt de toekomstige markt beschreven. In eerste instantie gebeurt dit op basis van
literatuur over mogelijke toekomstscenario's. Op basis van deze literatuur worden er drie verschillende
scenario's opgesteld. Deze scenario's geven een antwoord op de eerste deelvraag, namelijk hoe de markt
zich kan gaan ontwikkelen. De scenario's vormen de basis voor interviews met gemeenten en Nuon
medewerkers, tevens is er binnen Tecno een workshop gehouden om te kijken wat de toekomstvisie van
Tecno is. De reacties op de drie scenario's en de visies van de stakeholders die aan het woord zijn
geweest zijn, samen met de literatuur, verwerkt in een scenario voor 2020. Dit scenario voor 2020 vormt
de basis voor het verdere ontwerp. Doordat het scenario gebaseerd is op visies van zowel medewerkers
binnen Nuon en Tecno als erbuiten, is er een visie ontstaan die een gunstige situatie voor alle betrokkenen
beschrijft. Door hier op in te spelen kan Tecno de markt beïnvloeden en wordt de tweede deelvraag
beantwoord.
Door op deze manier naar de toekomst te kijken wordt er gebruik gemaakt van (participatief) backcasten.
Wat (participatief) backcasting inhoudt en waarom voor deze methode is gekozen wordt uitgelegd in
hoofdstuk 4. De motivatie voor backcasting is voornamelijk gebaseerd op beschrijvingen uit de literatuur
over backcasting.

Ontwerpfase:
Tijdens de ontwerpfase worden de resultaten uit de analysefase samengebracht. Dit betekend dat er naar
de huidige situatie wordt gekeken. Met behulp van een Ishikawa diagram [12] wordt de huidige situatie
weergegeven. De huidige situatie wordt vergeleken met het gewenste scenario voor 2020. Uit deze
vergelijking kunnen enkele doelen afgeleid worden. Hiermee wordt de laatste deelvraag beantwoord.

2.4 Definities
Duurzame ontwikkeling
In dit rapport zal de definitie van Brundtland, 1987 [4] gebruikt worden voor het begrip duurzame
ontwikkeling, vrij vertaald naar het Nederlands is deze:

"Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeftes van de huidige generatie
zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun
behoeftes te voorzien".
Bij het toepassen gaat het dus niet alleen om het 'milieu', maar ook om sociale en economische behoeftes,
zoals gezondheid, welzijn, veiligheid, leefomgeving, welvaart, voldoende werkgelegenheid en een
rechtvaardige verdeling van hulpbronnen zijn belangrijke factoren. Elkington (1997) bedacht hiervoor het
'tripple bottom line' concept. 'Tripple bottom line' staat voor menselijk welzijn (social justice),
ecologische kwaliteit (environmental quality) en winstgevendheid (economie prosperity). Elk van deze
verschillende belangen zullen in evenwicht moeten zijn [5]. In de markt is de 'tripple bottom line' ook
wel bekend als de 'tripple-p' van planet (aarde), people (mensen) en profit (winst).

Duurzaam bouwen
DuBo is de samenvoeging van duurzame ontwikkeling en het bouwproces. Het bouwproces is een
interorganisationeel afstemmingsproces ten behoeve van stichting, inrichting, onderhoud en beheer van de
gebouwde omgeving [10]. De definitie, zoals gebruikt in dit rapport van DuBo is afkomstig uit het Plan
van Aanpak DuBo van de gemeente Eindhoven [d].

"DuBo beoogt de negatieve milieu- en gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de
gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik te minimaliseren, zodanig dat in ieder geval de
draagkracht van het milieu behouden blijft en voorzien kan worden in de behoeften van de huidige en
toekomstige generaties. Dit moet gerealiseerd worden door middel van een integrale benadering van
de aspecten: energie, materiaal, afval, water, bodem, lucht, geluid, flora en fauna, verkeer en
welzijn.
11
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Backcasting
In de ontwerpfase wordt gebruik gemaakt van een backcasting, daarom zal er ook een definitie van
backcasting gegeven worden. De term (energie) backcasten werd in 1982 in de literatuur geïntroduceerd
door Robinson [13, 14, 15].
Het doel van backcasten, zoals beschreven door Robinson, is om de gevolgen aan te geven van de
verschillende beleidsdoelen. De onderscheidende eigenschap van backcasten is dat het niet gaat over hoe
de toekomst er waarschijnlijk uit ziet maar over hoe een gewenste toekomst bereikt kan worden.
Robinson (2003) definieert backcasting als volgt, "backcasting represents a form of explicit normative
scenario analysis ". Deze wordt nog verder uitgeschreven door Quist en Vergragt (2006), dit is ook tevens
de definitie zoals gebruikt in dit rapport, deze is (vrij vertaald):

"Backcasting kan gedefinieerd worden als het eerst creëren van een gewenste (duurzame)
toekomstvisie of een normatief scenario, gevolgd door het terug kijken over hoe deze gewenste
toekomst bereikt kan worden voordat begonnen wordt met het definiëren en plannen van vervolg
stappen en activiteiten en het ontwerpen van strategieën die leiden naar deze gewenste toekomst. "
Het gaat hier over een tweede generatie van backcasting, waar de gewenste toekomst niet meer vooraf
bepaald wordt maar het resultaat is van een proces waarin stakeholders betrokken zijn en verschillende
scenario's worden uitgewerkt [14].
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3. DuBo, een analyse
In de definitieve opdrachtformulering wordt al gesproken over duurzame energie binnen de woningbouw,
in dit hoofdstuk zal echter nog gekeken worden naar DuBo als geheel. Door naar DuBo te kijken zal
duidelijk worden wat het belang is van DuBo en welke rol energie, Nuon en Tecno hierin kunnen spelen.
Om de situatie voor DuBo helder te krijgen zal er eerst in §3.1 gekeken worden naar de DuBo markt. In
deze paragraaf wordt ingegaan op vragen zoals waarom is DuBo belangrijk, wie zijn hierin de
belangrijkste actoren, hoe kijkt de consument hier tegenaan en welke type projecten zijn er. DuBo is meer
dan duurzame energie, daarom wordt in §3.2 uitgelegd welke thema' s er binnen DuBo zijn en welk
aandeel duurzame energie inneemt in DuBo. Daarna wordt in §3.3 de relatie tussen DuBo en Nuon
besproken. Uiteindelijk zal in §3.4 een korte conclusie gegeven worden waarin de uitkomsten van de
analyse besproken worden.

3. 1 DuBo-markt
DuBo is een breed begrip waarin veel verschillende aspecten een rol spelen. In figuur 4 zijn de aspecten
te zien waarmee in dit onderzoek rekening is gehouden. Deze aspecten zullen in deze paragraaf besproken
worden. De tripple-p van Elkington ( 1997) is van invloed op DuBo en deze p's worden hier voor DuBo
behandeld. Het belang van DuBo voor de markt wordt bepaald door de vraag naar DuBo producten, het is
daarom van belang dat er gekeken wordt naar de vraag naar DuBo. Daarnaast zal in deze paragraaf de
DuBo markt en DuBo projecten beschreven worden.

People

Plane!

l

Vraag

Profit

)

1
'I'

f--to

DuBo markt

f--to

Projecten

Figuur 4, DuBo in het algemeen

People, Planet & Profit
In § 2.4 stond al de 'tripple-p' van Elkington (1997) beschreven. Om het belang van DuBo aan te geven
worden deze hieronder voor DuBo ingevuld [5].
People: DuBo kijkt naar de behoeftes van de huidige en toekomstige generaties dit betekent dat de
huidige en toekomstige behoeftes in evenwicht moeten zijn. Het gebruik van bijvoorbeeld
milieuvriendelijke maatregelen mag niet ten koste gaan van huidige behoeftes als comfort, gezondheid en
veiligheid .
Planet: Sinds het rapport The Limits to growth van 'De club van Rome' in 1972 werd het duidelijk dat er
beperkingen zaten aan het welvaartsniveau en het gebruik van eindige grondstoffen [ 1]. Één van die
beperkingen was het energieverbruik door het toepassen van fossiele brandstoffen. De samenleving is
voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Er is bekend dat fossiele brandstoffen beperkt
beschikbaar zijn en er zullen alternatieven moeten komen. De gasbel bij Slochteren is bijvoorbeeld
volgens de prognoses in 2030 leeg [e, f]. Sommige denken dat wereldwijd gezien de olievoorraad nog
ongeveer 40 jaar, de gasvoorraad nog 50 jaar en kolen nog 220 jaar mee gaan [2]. Volgens Yergin (2006),
daarentegen zijn er nog voldoende fossiele brandstoffen [A]. Volgens critici van de club van Rome
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hebben de onderzoekers in het rapport van de Club van Rome enkel gekeken naar de huidige technieken
en de winstgevendheid van alternatieven onder de economische prijzen van die tijd. Er wordt gerekend
met olie die makkelijk bereikbaar, op te pompen en te transporteren is. Dit is logisch vanuit een
economisch oogpunt, maar wanneer er naar de toekomst gekeken wordt moet er rekening gehouden
worden met veranderende omstandigheden [3]. Wanneer er met de huidige kennis naar de conclusies van
de Club van Rome wordt gekeken blijkt dat het zowel technisch als economisch mogelijk is om een
duurzame samenleving te bereiken [16, 17].
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt onder andere
CO 2 vrij . Gezamenlijk zijn de energiebedrijven verantwoordelijk
voor 32% van de Nederlandse COi-uitstoot in 2005 [g] voor de
elektriciteitproductie, waarvan ongeveer 35% gebruikt wordt in
de gebouwde omgeving [18). Door het energieverbruik in de
gebouwde omgeving te verminderen kan er een aanzienlijke
reductie in de COi-uitstoot gerealiseerd worden. Bij de
klimaatconferentie in Kyoto ( 1997) zijn wereldwijde afspraken
gemaakt over het terugdringen van de COi-uitstoot, tussen 2008
en 2012 zou deze in Nederland met 6% gedaald moeten zijn ten
opzichte van 1990. De COi-uitstoot is echter sinds 1997 jaarlijks
met I % gestegen [B]. Om de reductie te kunnen realiseren is de
Trias Energetica [19] ontwikkeld, dit model beschrijft drie
Figuur 5, Trias Energetica
stappen naar een duurzame energievoorziening, zie figuur 5. De
drie stappen zijn: minder energie gebruiken (stap l ), gebruik maken van duurzame energiebronnen (stap
2) en de energie afkomstig van fossiele energiedragers zo efficiënt mogelijk gebruiken (stap 3). Om de
COruitstoot en de energielasten voor bewoners te beperken heeft de Nederlandse regering de energieeisen van woningen verscherpt, onder andere door de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) te verlagen van 1
naar 0,8 per 1 januari 2006 [c], zie Appendix V. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw is. De
EPC geeft het theoretische energiegebruik voor de verwarming, de koeling, de bevochtiging, de ventilatie,
het warme tapwater en de verlichting bij een bepaald standaard gebruik [h]. Daarnaast verstrekt de
overheid subsidies en premies zoals de subsidie Energie besparing lage inkomens, MIA & Vamil en de
tijdelijke regeling voor COrreductie, zie Appendix VIII.
Een andere benadering om naar duurzaamheid te kijken is "factor 20". In 1971 relateerde Commoner de
milieuproblemen aan de wereldbevolking, de welvaart en de impact op het milieu [6). Om de
doelstellingen van de Brundtland commissie meetbaar te maken werd deze relatie opnieuw
geïntroduceerd in 1990 in een formule . Uit berekeningen bleek dat in 2040 de milieueffecten van onze
activiteiten met een factor 20 gereduceerd moeten zijn ten opzichte van 1990, vandaar de naam factor 20
[7, 8] . De berekening en meer uitleg hierover is te vinden in Appendix IX
Profit: Volgens de tripple-p is het van belang de drie p' s in balans te brengen. Voor bedrijven is de
realisatie van people en planet vaak afhankelijk van de profit [5]. Vanuit een commercieel oogpunt kan
het ook interessant zijn om aan duurzame ontwikkeling te doen. Er is een positieve relatie tussen
innovatie en duurzaamheid. Sinds het eind van de jaren zestig zijn aspecten zoals veiligheid, milieu en
duurzaamheid belangrijke strategische aspecten geworden in het bedrijfsleven. Door hierop in te springen
met innovaties kunnen er bruikbare resultaten behaald worden voor duurzame producten en
productiesystemen [20, 21, 22).

Ook in de gebouwde omgeving wordt duurzaamheid steeds interessanter. De Duitse windmolenindustrie
is het afgelopen jaar flink gegroeid. De omzet in 2005 was 4 miljard euro, terwijl dit in 2004 nog 1,4
miljard was [C]. Ook in Nederland stijgt het aandeel duurzame energie. De binnenlandse netto
elektriciteitsproductie uit duurzame energie steeg in 2004 naar 4,3% van het netto binnenlands
elektriciteitsverbruik, ten opzichte van 3,3% in 2003 [23].
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Conclusie: Zowel voor people, planet als profit biedt DuBo kansen en mogelijkheden. Dit maakt DuBo
tot een interessante markt die zowel kansen biedt voor een ondernemer als voor de maatschappij.

Vraag
De vraag naar DuBo wordt mede door de consument bepaald. Voor de Nederlandse consument is er op dit
moment nog weinig aanleiding om naar DuBo te vragen. Weinig mensen hebben het milieu hoog op de
agenda staan. Daarnaast is er ook een slecht imago van DuBo, veel van de mislukkingen werden in de
pers besproken, terwijl de successen onbesproken bleven [24]. Bij het bedrijfsleven is er een grote
belangstelling voor het milieu en duurzaamheid staat hoog op de internationale agenda. Van Hal (2002)
beschrijft dat het consumentenvertrouwen gewonnen kan worden door DuBo niet direct duurzaam te
noemen. Uit onderzoek van VROM [25] is af te leiden dat er weinig vraag is naar DuBo, zie ook tabel 1.
Tabel 1, Overzicht van percentage van mensen dat meer wil betalen voor Du Bo in een woning
koop

huur
Jaar

1997

1998

1999

2000

2001

1997

1998

1999

2000

2001

bereid extra te betalen

7%

8%

8%

14%

12%

17%

15%

17%

24%

18%

bereid extra te betalen
(terugverdienen)
niet bereid extra te
betalen

17%

18%

11%

15%

15%

28%

30%

16%

18%

20%

76%

76%

81%

71%

73%

55%

55%

67%

58%

62%

Twee partijen die de vraag positief kunnen beïnvloeden zijn de Dienst Vastgoed Defensie en de
Rijksgebouwen dienst. Dit zijn de twee grootste vastgoedeigenaren van Nederland en vallen direct onder
de overheid. Hierdoor kunnen de overheidsdoelstellingen, zoals DuBo, direct doorgevoerd worden in
vastgoedprojecten van deze twee diensten. Uit verschillende interviews kwam naar voren dat de laatste
jaren het imago van DuBo aan het verbeteren is, mede dankzij de voorbeeldpositie van veel bedrijven en
gemeenten die veel DuBo maatregelen succesvol toepassen. Daarnaast bleek dat mensen die al in een
duurzaam huis gewoond hebben vaak daarna niet anders meer willen.
Naast het verbeteren van het imago biedt de stijgende energieprijs mogelijkheden voor DuBo, zie figuur 6
[i]. Doordat de prijzen stijgen, worden duurzame energie en energiebesparingsmaatregelen financieel
sneller aantrekkelijk voor de consumenten. In 2005 waren de energieprijzen ten opzichte van 1996 met
ruim 60% gestegen , terwijl de inflatie over dezelfde periode slechts 17,8% was [j]. De inflatie over 2005
was zelfs hoger uitgevallen door de forse stijging in de energieprijzen. Voor collectieve duurzame
energiesystemen geldt het " niet meer dan anders principe"[c]. Dit principe komt er op neer dat een
bewoner die gebruik maakt van een duurzame toepassing voor zijn energievoorziening niet meer betaalt,
dan een bewoner van een vergelijkbare situatie, minder betalen mag overigens wel.
Elektriclteltsprijs
[ct/kVllhJ

18

. . ... .. ........... .... .................. . .......... . . . ...... .

16

.. ........ ............ ... ..... . .... . ...... ....... .... .

14

....................................................

.. .... .

12
10
8

4

"

2

"

0'------~- ~ - - ~ - ~ - - ~ - ~ - ~
1970

1975

1980

1985

1990

-Huishoudens ·-Industrie, 5 G\11/h

1995
-

2000

2005

Industrie, 2 G\lllh

Figuur 6, Trend in energieprijzen
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DuBo markt
Wanneer er naar DuBo wordt gekeken behoort Nederland internationaal tot de subtop. Deze positie is
voornamelijk te danken aan de actieve rol van de overheid in DuBo [26, 27]. Hierdoor is de DuBo een
opkomende markt en worden technologische ontwikkelingen door de overheid gestimuleerd, zie ook
appendix X, XI en XII. Hieronder zal worden uitgelegd hoe DuBo projecten gerealiseerd worden, welke
actoren er van belang zijn en hoe deze actoren in relatie tot elkaar staan.
Een bouwproject begint vanuit een beleid, zie figuur 7. Eén van de taken van de overheid is om ervoor te
zorgen dat er voldoende en goede huisvesting is voor alle bevolkingsgroepen. Om dit te realiseren moet
de overheid samenwerken met private partijen, welke het initiatief nemen om bouwprojecten op te starten.
Tijdens het ontwerpen van het project is er samenwerking nodig tussen de verschillende partijen. De
architect moet bijvoorbeeld rekening houden met de constructieve eisen van een gebouw, hiervoor zal de
architect advies moeten vragen aan bijvoorbeeld een constructeur. Maar ook adviseurs op het gebied van
DuBo kunnen in deze fase actief zijn. Wanneer er bijvoorbeeld wordt besloten om een warmtepomp aan
te sluiten, heeft de manier waarop de vloerverwarming wordt gelegd effect op het rendement van de
warmtepomp. Tijdens de bouw worden de plannen gerealiseerd door de (onder)aannemers van de
betrokken partijen. Het beheer en onderhoud van een gebouw gebeurt tijdens het 'bewonen' van de
gebouwen. Hierdoor zijn de gebruikers tijdens deze fases veel meer een actieve speler.

Beleidsmaken;

Opdra chtgevers

Ontwerpers &
Adviseun,

l\fakefä

Beheerdefä

Onderhouders

Figuur 7, Bouwproces

De beslissingen die in de beginfase genomen worden hebben een grote invloed op het project deze
beslissingen worden echter wel genomen op basis van beperkte beschikbare informatie [ 1O].
Energiebedrijven zitten traditioneel meer aan het einde van het traject en hebben een beperkte invloed op
het project. Daar komt bij dat de investeringen voor de energievoorziening relatief klein zijn in
vergelijking met andere kosten in bouwprojecten, waardoor het belang van het vroeg betrekken van de
energiebedrijven voor de ontwikkelende partijen relatief klein is.
Zoals eerder vermeld zijn er verschillende actoren binnen een bouwproject, deze actoren hebben vaak ook
verschillende belangen. In tabel 2 zijn de belangen van de verschillende actoren tijdens de beleids- en
initiatieffase beschreven. Dit is gedaan met behulp van de belangenkaart [28]. Alleen de eerste twee fases
worden beschreven vanwege de mogelijkheden tot beïnvloeding, voor een compleet overzicht zie
Appendix XIII en XIV.
Tabel 2, Belangenkaart
Fase

Belanghebbende

Rol

Beleid

EU , het Rijk, de
provincie

Toezichthouder, wetten&regels bepalen , Algemeen belang behartigen
subsidies verstrekken, beleid bepalen
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De gemeente
Initiatief Projectontwikkelaars

oningcorporaties

Regisseur van de projecten, schrijven
van bestemmingsplan
Invullen van project, uitvoeren
Realiseren van huisvesting

Institutionele belegger Rendement behalen
Eigen huisvester

Realiseren van huisvesting

ereniging van
Ei enaren

Belangenbehartiging van bewoners

Overheidsplannen, algemeen belang
Verkoopbaar maken van de gebouwen
Verhuurbare woningen realiseren, door
b.v. lage woonlasten
Waarde stijging van gebouw
Comfortabele huisvesting tegen
minimale kosten
Vernieuwen en verbeteren van woningen

Volgens intern onderzoek heeft Nuon de beste contacten met de ontwikkelaars en de gemeente. De
contacten met beleggers en andere ontroerend goed eigenaren zijn minder goed. Wat betreft andere
partijen zijn de contacten met partijen als adviesbureaus en relevante verengingen goed, maar die met de
architecten zijn slecht.
Voor alle betrokken partijen is een goed imago een voordeel. De overheid moet het algemene belang
behartigen en DuBo kan hierbij helpen. Voor de publieke partijen kan DuBo goede publiciteit opleveren,
zo staat er langs de snelweg (A2) ter hoogte van Boxtel een bord met daarop de doelstellingen van een
groot DuBo project en de betrokken bedrijven. Er spelen echter nog andere belangen, deze verschillen per
actor en kunnen in een bouwproject tot conflicten leiden. In principe is de overheid (vaak in de vorm van
een gemeente) de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat DuBo maatregelen in projecten worden
meegenomen. Echter het belang en de speerpunten van DuBo verschillen per gemeente. DuBo is niet
altijd interessant voor de initiatiefnemers. Van de initiatiefnemers heeft de projectontwikkelaar het minste
belang bij DuBo maatregelen. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het project tot het moment
dat de klant de sleutel krijgt. Dit betekent dat de projectontwikkelaar opdraait voor de eventuele extra
kosten die DuBo met zich mee brengt, maar de voordelen zijn voor de gebruiker. De andere
initiatiefnemers, zoals de woningcorporaties, hebben nog een belang bij het gebruik van de woning dus
daar zijn nog kansen voor DuBo.
Het belang van duurzaam bouwen wordt wel door steeds meer partijen erkend. Zo is Bouwend
Nederland 2 in 2006 lid geworden van MVO Nederland 3• Beide partijen gaan samenwerken in
brancheprojecten om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouwsector een extra impuls te
geven. Een thema van deze samenwerking is duurzaam bouwen [k].
Naast direct initiatiefnemer is de overheid ook een belangrijk beleidsbepalend orgaan. Dit komt onder
meer tot uiting via de Regieraad Bouw. De Regieraad Bouw is in 2004 in het leven geroepen door de
ministers van Economische Zaken (EZ), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) en Verkeer & Waterstaat (V&W). Doelstelling is de noodzakelijke vernieuwingen in de
bouwsector op gang te brengen, de verhoudingen te normaliseren en het onderlinge vertrouwen te
herstellen. Hierin komt ook duurzaamheid naar voren, binnen het thema kwaliteit /prijs. Woningen
moeten toekomstwaarde hebben. Dit is echter wel het enige punt waarin duurzaamheid naar voren komt
[I ].
Voor het realiseren van DuBo projecten kan er gekeken worden naar de verschillende belangen, zoals
hierboven beschreven. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het Macht, Kracht, Draagvlak en
Haalbaarheid-model (MKDH-model). Volgens het MKDH-model is het kunnen realiseren van een idee
afhankelijk van de Macht, Kracht, Draagvlak en Haalbaarheid van dat idee [29], zie figuur 8. De mate
2

Bouwend Nederland is de overkoepelende brancheorganisatie voor de bouwsector. Ze heeft 5000 leden. De
kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening
aan de leden bouw en infra.
3
MVO Nederland is startpagina en wegwijzer voor ondernemend Nederland op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
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waarin een belanghebbende deze factoren bezit is zowel afhankelijk van de situatie als van het idee. Voor
kracht, draagvlak en haalbaarheid binnen DuBo moet gekeken worden naar de 'persoonlijke'
eigenschappen en de manier waarop het idee is doordacht. De macht van een partij is echter sterk
afhankelijk van de grondpositie. De grond kan in handen zijn van de overheid of van de initiatiefnemer.
Wanneer de overheid de grond in handen heeft kan zij bepalen wie er op die grond mag bouwen en aan
welke eisen het bouwproject moet voldoen. Wanneer de initiatiefnemer de grond in handen heeft, moet de
overheid daarmee samenwerken, zolang het project aan de algemene voorwaarde voldoet. Hierdoor heeft
de gemeente een zwakke onderhandelingspositie. Bij woningcorporaties heeft de gemeente echter nog
wel een laatste 'troer, deze moeten namelijk samen met de gemeente tot een overeenstemming komen.
Het belang van de grondpositie werd door alle geïnterviewden onderschreven. In Nederland is slechts
10% van de bouwgrond in handen van de gemeenten [30].
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Figuur 8, MKDH-model

Een project moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden van:
• Het bouwbesluit
• De gemeentelijke bouwverordening
• Het bestemmingsplan
• De Welstandeisen
• De monumentvergunning
Het kan gebeuren dat alle partijen zich vooraf committeren aan een DuBo convenant, maar dat deze niet
terugkomen in de werkelijke realisatie. Wanneer dat project wel aan de algemene voorwaarden voldoet
kan de gemeente de partijen niet rechtelijk dwingen zich aan de eerder gemaakte DuBo-afspraken te
houden. Dit kan echter wel nadelige gevolgen hebben voor de initiatiefnemer, wanneer deze in de
toekomst nog projecten bij die gemeente wil uitvoeren.

Type projecten
Bij DuBo gaat het om zowel de bouw als het gebruik van een gebouw. DuBo wordt niet beperkt tot
nieuwbouw, ook renovaties kunnen een bijdrage leveren. Bij een nieuwbouw project worden de behoeftes
van de toekomstige bewoners geïnterpreteerd door de verschillende actoren, terwijl bij renovatieprojecten
van koopwoningen de bewoners zelf betrokken worden in het proces, vaak via de Vereniging van
Eigenaren. De mogelijkheden voor het behalen van een reductie in de C0 2-uitstoot zijn groter bij
bestaande bouw dan bij nieuwbouw [m].
Echter, bij nieuwe projecten is een vergaande energiebesparing technisch gezien geen probleem, ook
financieel blijken energiebesparende maatregelen minder een struikelblok. Bij renovatieprojecten ligt dat
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anders; zo is bijvoorbeeld goede isolatie vaak alleen te realiseren met ingrijpende bouwkundige
maatregelen of moeten er leidingen verlegd worden als er besloten wordt om gebruik te maken van lage
temperatuurverwarming. Hierdoor vallen de kosten voor renovatie hoger uit dan voor nieuwbouw
projecten [31].
Naast het verschil tussen nieuwbouw en renovatie is er ook verschil in het type bouwwerk. DuBo richt
zich op de gebouwde omgeving, dit kan dus betrekking hebben op woonhuizen, kantoren, ziekenhuizen,
scholen, wegen et cetera. De verschillende bouwwerken worden onderverdeeld in woningbouw,
utiliteitsbouw en Grond-, Weg- & Waterbouw (GWW). In hoofdstuk 2 staat dat er enkel naar de
woningbouw gekeken zal worden, echter voor de volledigheid van de analyse is er hier nog naar de
andere type projecten gekeken. Binnen de groepen bestaan grote verschillen in schaalgrootte,
bijvoorbeeld in de woningbouw kunnen er projecten zijn met één woning, maar er zijn ook projecten van
duizenden woonhuizen, zoals de Vinex locatie "De Leidse Rijn" in Utrecht. Grootschalige projecten
worden wel vaak in deelprojecten gerealiseerd. In onderstaande tabel staan de verwachtingen voor de
uitgave van de verschillende type projecten. De gegevens zijn afkomstig van VROM [32).
Tabel 3, Bouwprognose gebaseerd op cijfers van VROM

Woningbouw
- Nieuw
- Groot onderhoud
(Renovatie)
Utiliteit
- Nieuw
- Groot onderhoud
(Renovatie)
Utiliteit door Overheid
Utiliteit door Bedrijven
GWW

Verwachte productiewaarde
miljoenen euro's
19.130
13.000
6.130

in

2006, Verwachte jaarlijkse groei in 2007-2010
0.5%
0.1%
1.5%

10.120
6.460
3.660

5.7%
5.9%
5.3%

2.760
7.360
6.650

4.1%
6.3%
0.4%

3.2 Energie binnen DuBo
Omdat Nuon een energiebedrijf is, wordt er in deze paragraaf beschreven welke rol energie inneemt
binnen DuBo [h). Er wordt beschreven welke voordelen er, in het kader van DuBo, te behalen zijn door
het energieverbruik van woningen te beperken. Als eerste worden de verschillende basisthema's van
DuBo gegeven. Daarna wordt er besproken hoe het thema energie verwerkt kan worden in een
bouwproject. Om aan te geven wat het belang is van energie binnen DuBo zal het (kwantitatieve) aandeel
van energie in DuBo ten opzichte van de milieukosten en de mogelijke comfortverbetering als laatste
besproken worden.

DuBo thema's
Omdat DuBo betrekking heeft op de gehele levensfase van een gebouw zijn er verschillende aspecten die
invloed uitoefenen op de duurzaamheid van het gebouw. Deze aspecten worden ook wel de DuBo thema's
genoemd. Binnen DuBo zijn milieuaspecten van belang, maar ook sociale, economische en ruimtelijke
aspecten. De verschillende DuBo thema's zijn [31 ]:
o Energie
o Materialen
o Drinkwater
o Gezondheid en binnen milieu
o Leefomgeving
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De beschrijving over de DuBo thema's is afkomstig uit het Basisboek, Wat is DuBo [31 ]. Dit boek is
opgesteld door SenterNovem en VROM en is bedoeld als lesmateriaal in het onderwijs over de bouw.
Hieronder zullen de thema's kort worden besproken, behalve het thema energie, deze wordt later in meer
detail besproken. Bij het thema materialen wordt er gekeken naar de verschillende materialen die gebruikt
worden tijdens alle levensfases van het gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan grondstoffen &
bouwmaterialen, bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval. Bij het gebruik van (bouw)materialen wordt
er gekeken naar problemen zoals uitputting van grondstoffen, verontreiniging van het binnenmilieu en
aantasting van het landschap.
Drinkwater is een thema dat vooral van belang is tijdens de gebruiksfase. Het doel van dit thema is om
het gebruik van drinkwater te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van regenwater voor
niet-drinkwater doeleinden, zoals het doorspoelen van toiletten.
Gezondheid en duurzaamheid hebben een sterke relatie; schade aan het milieu en ecologie brengt, op
kortere of langere termijn, schade aan de gezondheid. Ongeveer 2 tot 5% van het gezondheidsverlies in
Nederland is toe te schrijven aan milieufactoren [c]. Daar komt bij dat in Nederland ongeveer 5% van het
gezondheidsverlies kan worden toegeschreven aan het leef- en werkmilieu [33]. Gemiddeld brengen wij
ongeveer 85% van onze tijd door in gebouwen en daarvan wordt ongeveer 70% in de woning
doorgebracht. Gezien deze hoge percentages is de kwaliteit van het binnenmilieu van grote invloed op
onze gezondheid [h]. Een goed binnenklimaat wordt beïnvloed door de luchtkwaliteit (ventilatie en
emissies uit bouwmaterialen en apparatuur), thermisch comfort, geluid, gebruikersveiligheid, licht &
uitzicht, privacy en inrichting & afwerking.
Bij het laatste thema, de leefomgeving, wordt er gekeken naar het beeld en de structuur van karakteristieke
(historische) landschappen. Nederland behoort tot de meest verstedelijkte regio's van Europa en mede
daarom moeten de karakteristieke landschappen beschermd worden. Dit thema heeft betrekking op:
landschap & bodem, water in de gebouwde omgeving, flora & fauna en verkeer.

Energie binnen DuBo
Wereldwijd is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de energieconsumptie.
Het grootste deel van deze consumptie wordt gebruikt voor verlichting, verwarming, koeling en
airconditioning [34]. Bij het milieuthema energie van DuBo gaat het om een efficiënt gebruik van energie
voor verwarming en/of koeling, warm tapwater, verlichting, ventilatie, en gebouwgebonden en nietgebouwgebonden apparatuur [h]. De energetische kwaliteit van een gebouw wordt bepaald door de
volgende factoren:
o Transmissie
o Ventilatie
o Conversie
o Apparatuur
o Oriëntatie en indeling
Bij transmissie gaat het om het warmteverlies door de schil van een gebouw. Transmissie wordt mede
bepaald door de isolatiegraad, het oppervlak van de buitenschil en de gebouwindeling. Voor ventilatie
gaat het erom dat de (verontreinigde) binnenlucht tijdig ververst wordt, zonder ongewenste tocht, zodat er
een gezond binnenklimaat ontstaat.
Conversie kijkt naar het energetische rendement dat er behaald wordt om warmte of koude te maken.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar het verlies tijdens de distributie.
Onder apparatuur worden zowel de gebouwgebonden als de niet-gebouwgebonden voorzieningen en
installaties verstaan. Het energiegebruik van gebouwgebonden apparatuur kan efficiënter worden door
apparatuur toe te passen met een hoog rendement, maar ook verlichting met aanwezigheidsdetectie valt
hieronder. Bij niet-gebouwgebonden apparatuur is er de keuze uit meer of minder energiezuinige
apparatuur, zoals witgoed met een A-label.
De oriëntatie en indeling van het gebouw hebben invloed op het efficiënt gebruiken van de
omgevingsenergie. Het efficiënt omgaan met het aanbod van energie van de zon of bij de inrichting
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rekening houden met welke ruimtes er aan elkaar grenzen, zodat ze gebruik kunnen maken van de warmte
van elkaar. Voor het toepassen van maatregelen voor energiebesparing wordt de strategie van de Trias
Energetica gevolgd, zie ook §3.1. Voor een uitgebreide beschrijving van de stappen zie Appendix XV.

Belang van energie binnen DuBo
Van den Dobbelsteen (2004) heeft onderzocht wat de milieubelasting van 12 verschillende Nederlandse
kantoorgebouwen is. In principe wordt er in dit afstudeerwerk alleen naar de woningbouw gekeken, maar
vanwege de indicatie die dit onderzoek kan geven over energieverbruik binnen gebouwen in het algemeen
worden de resultaten toch meegenomen in dit verslag. Er is gekeken naar de milieubelasting tijdens de
gehele levenscyclus van de gebouwen. Deze 12 kantoorgebouwen zijn gebouwd tussen 1960 en 2000 en
geven een diverse en representatieve weergave van de Nederlandse kantoorgebouwen [35]. In figuur 9 is
weergegeven hoe de verschillende thema's energie, bouwmaterialen en water tot elkaar in verhouding
staan wanneer de gebouwen een levensloop hebben van 75 jaar. Opvallend is het grote aandeel van
energie, dit is 77% van het geheel. In figuur 10 is te zien hoe de energiekosten zijn opgebouwd over de
verschillende groepen waarvoor energie wordt gebruikt. De grootste groepen binnen het energieverbruik
zijn verwarming, verlichting en apparatuur.
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Figuur 9, Milieubelasting van thema's voor
utiliteiten, volgens Van den Dobbelsteen (2004)
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Figuur 10, Milieubelasting van energie gebruik van
utiliteiten, volgens Van den Dobbelsteen (2004)

Om te beoordelen of de resultaten van Van den Dobbelsteen (2004) representatief zijn voor de
woningbouw wordt hieronder ook nog gekeken naar de uitkomsten van GreenCalc+ voor een
woningbouw en een onderzoek van EnergieNed (2002). Met behulp van GreenCalc+ kan de impact van
de verschillende thema's in kaart gebracht worden. In figuur 11 is een weergave van de milieubelasting
van een wijk gegeven, volgens experts kan deze wijk gezien worden als een standaard wijk. Hieruit blijkt
dat ook voor de woningbouw energie het belangrijkste thema is. De drie belangrijkste groepen voor
energieverbruik zijn de verwarming (39%), apparaten (26%) en warm tapwater (13%), dezelfde drie als
bij de utiliteitsbouw. Volgens Croes et al (2001) was in 2001 ongeveer 60% tot 70% van de
milieubelasting van nieuwbouwprojecten afkomstig van de energieconsumptie. Bij renovatieprojecten
was dit zelfs 75% tot 85% [36). Energie-efficiëntie is essentieel voor het bereiken van duurzame
gebouwen.
ll!IEnergie
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Figuur 11, Milieubelasting van verschillende
thema's voor woningbouw
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Er is ook gekeken naar resultaten van andere onderzoeken om te kijken wat het energieverbruik is van
verschillende groepen, hiervoor is gebruik gemaakt van een onderzoek van EnergieNed (2002).
EnergieNed is een brancheorganisatie voor bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport,
handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte. In dit onderzoek is gekeken naar het verbruik van
kleinverbruikers, dit zijn voornamelijk Nederlandse huishoudens. Wanneer er enkel gekeken wordt naar
het verbruik van elektriciteit en aardgas buiten beschouwing wordt gelaten, is verwarming niet meer
significant (37]. Wanneer het gasverbruik wordt meegerekend komt het neer op 65% voor verwarmen en
16% voor warm water, zie ook Appendix XVI.

Figuur 12, Verbruik naar toepassingsgebied in 2002 volgens EnergieNed (2002)

Naast de voordelen op milieugebied zijn er ook financiële en andere maatschappelijke voordelen voor het
gebruik van duurzame energie. Voor de utiliteitsbouw komt ongeveer 20% van de exploitatie kosten van
energie [h]. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar (in het jaar 2004) 1290 m 3 gas voor het
verwarmen van de woning, 383 m3 voor het verwarmen van water en 63 m3 gas voor het bereiden van de
maaltijd. Uitgaande van een gasprijs van €0,57 per m 3 (huidige gasprijs) komt dit neer op jaarlijkse kosten
van (1736*0,57 =) €990 (http://www.lage-energierekening.nl). De gemiddelde kosten voor elektriciteit
bedragen per huishouden ongeveer€ 728 op jaarbasis, uitgaande van een prijs van €0,20/ kWh. Dit kan
echter sterk verschillen per gezin, afhankelijk van de apparaten die er in huis aanwezig zijn en de
gezinsgrootte. Van dit bedrag is€ 237 per jaar afkomstig van categorieën die mede de EPC-waarde van
een gebouw bepalen, zie ook Appendix XVII. Deze kosten kunnen omlaag gebracht worden door DuBo
woningen te realiseren.
Uit de resultaten van de hierboven beschreven onderzoeken wordt duidelijk dat de energie die gebruikt
wordt voor het verwarmen en koelen van gebouwen een aanzienlijk deel is van het totale energieverbruik.
Naast de milieubelasting is het ook financieel aantrekkelijk om minder energie te hoeven gebruiken voor
het verwarmen en koelen van een woning. In het thema energie binnen DuBo wordt er onder andere naar
dit verbruik binnen gebouwen gekeken. Hieruit kan worden afgeleid dat energie een belangrijk thema is
binnen DuBo.

3.3 DuBo binnen Nuon
Naast de algemene omgeving waarbinnen DuBo zich bevindt is het ook van belang om naar de specifieke
situatie voor DuBo binnen Nuon te kijken. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de aspecten die
mogelijkheden voor DuBo binnen Nuon beïnvloeden, zie figuur 13. Dit zal gedaan worden op basis van
een interne analyse, waaronder de missie en het belang vallen. Er zal ook gekeken worden naar de externe
factoren die van invloed zijn, namelijk de energiemarkt en de concurrentie.
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Figuur 13, DuBo binnen Nuon

Missie, visie en strategie van Nuon
Nuon streeft ernaar om binnen de Europese markt een vooraanstaande positie in te
nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt terug
in de stakeholders visie van Nuon. Nuon streeft naar een evenwichtige groei voor
alle belanghebbenden, namelijk de aandeelhouders, medewerkers, klanten, milieu
en maatschappij [a]. Naast het leveren van energie wil Nuon ook meerwaarde creëren voor de omgeving
(milieu en maatschappij), dit mag echter niet ten koste gaan van de andere aandeelhouders. Nuon is bezig
met het behalen van een reductie in de C0 2-uitstoot per geproduceerde kWh, want ze willen de schoonste
brandstofmix aanbieden en leverden in 2005 al aan 516 duizend klanten groene energie [a].
Nuon staat open voor duurzame ontwikkelingen, echter de terugverdientijd moet wel binnen de richtlijnen
liggen. Uit een intern onderzoek van Nuon blijkt dat de rendementseis 15% is voor producten zoals
warmtepompen. Uit de interviews en het interne onderzoek bleek dat voor DuBo 5 tot 10% realistischer
is, zeker bij projecten met concurrentie. In het duurzaamheidsverslag 2005 van Nuon wordt aangegeven
dat Nuon een herkenbare rol wil innemen binnen DuBo, zolang dit, in potentie, binnen afzienbare tijd
rendabel is [a]. Hoe die rol ingevuld moet worden en het gewenste aandeel is onduidelijk. Nuon geeft wel
aan dat marktleider geen doel op zich is.
Door gebeurtenissen in het verleden heeft Nuon geleerd dat je als bedrijf niet te afhankelijk moet zijn van
subsidies, zie ook Appendix XVIII. Subsidies kunnen per kabinetsperiode verschillen en zijn daarom niet
geschikt voor lange termijn planningen. In augustus 2006 besloot minister Wijn van economische zaken
om de subsidies voor nieuwe duurzame energieprojecten plotseling in te trekken. Hierdoor dreigden vele
personen gedupeerd te worden. Na aandringen van de tweede kamer is er toch een overgangsregeling
getroffen [D, E, F].
( ... )

De winst die Nuon haalt uit duurzame energie in de woningbouw toepassingen is relatief
klein. De omzet die Nuon haalt uit de traditionele activiteiten (leveren van energie en
het aanleggen en onderhouden van kabels en leidingen) is vele malen groter dan de
omzet uit de activiteiten binnen duurzame energie in bouwprojecten [a]. Het
algemene belang van Nuon en de aandacht die deze werkzaamheden krijgen is kleiner. Tecno heeft als
intern ingenieursbureau kennis en kunde op het gebied van energieopwekking, -opslag, en -infrastructuur
alsmede eindverbruikerstoepassingen gebundeld. Tijdens interviews en een workshop binnen, zie
Appendix VII, werd door alle betrokkenen aangegeven dat 90% van de omzet komt uit activiteiten binnen
Elektra (E). Dit zijn onder andere werkzaamheden binnen hoog- en middenspanning, transformatoren of
overslagstations. Daarnaast is er binnen Tecno nog de afdeling BVM die zich voornamelijk bezighoudt
met de behuizing van de activiteiten van Nuon, zoals eigen huisvesting, maar ook de
transformatorenhuizen en overslagstations. Binnen de afdeling BVM zijn er 2 mensen direct betrokken bij
duurzame energie in bouwprojecten. De totale omzet van de DuBo activiteiten is een klein deel van de
gehele omzet van Tecno.
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Binnen Nuon wordt wel gedacht dat een actieve rol binnen duurzame energie in bouwprojecten een
positief effect heeft op andere bedrijfsactiviteiten. Wanneer Nuon vroeg in gesprek gaat met de
verschillende actoren binnen een bouwproject om over mogelijkheden voor duurzame energie te praten
kan er, in een later stadium, een spin-off effect ontstaan. Met spin-off wordt bedoeld dat de klant
binnenloopt met een vraag, maar tijdens het proces naast de oorspronkelijke vraag ook nog andere
producten of diensten aanschaft. Doordat Nuon advies geeft over duurzame energie in de woningbouw,
kunnen er meerdere opdrachten binnengehaald worden vanwege de goede naam of contacten die zijn
ontstaan tijdens het advies geven. Hoe groot deze spin-off precies is, is niet bekend. Het is echter wel zo
dat men binnen Nuon ervan overtuigd is dat deze spin-off zeker aanwezig is en zorgt voor betere
contacten en klantorders.
Er zijn geen evaluaties beschikbaar van projecten voor duurzame energie voorzieningen waarin onder
andere venneld staat wat de spin-off is. Ook het beeld van de klant over Nuon en de samenwerking tussen
de verschillende partijen zijn niet geëvalueerd naar aanleiding van concrete projecten.
Binnen DuBo levert Nuon voornamelijk producten en diensten die gerelateerd zijn aan duurzame energie,
zoals advies over de energieopwekking, warmtepompen en zonnecollectoren. Maar Nuon kan ook in de
andere DuBo thema's actief zijn, zo kan de straatverlichting de leefomgeving van een wijk positief
beïnvloeden en zorgt Nuon soms ook voor de beveiliging via 'Veilig geregeld ', zie ook Appendix IV.
Henderson ( 1979) heeft een growth-share matrix ontworpen, waarin de producten op basis van hun
marktaandeel en de groei van de markt kunnen worden weergegeven [39], zie figuur 14. De vier typen,
ster, melkkoe, vraagteken en gebeten hond hebben elk hun eigen kenmerken. De ster staat voor grote
concurrentiekracht en een attractieve markt. De melkkoe staat voor grote concurrentiekracht maar een
minder attractieve markt, meestal met weinig groei. Een vraagteken is een markt met lage
concurrentiekracht maar wel een aantrekkelijke markt. De gebeten hond heeft een lage concurrentiekracht
in een onaantrekkelijke markt.
Hoog

Hoog
Ster

Vraagteken

Melkkoe

Gebeten
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Melkkoe

Gebeten
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Concurrcnti ckrac ht
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Laag

Figuur 14, Portfoliomatrix volgens Henderson (1979)

Hoog

Laag

Figuur 15, Portfoliomatrix voor Nuon

Voor bedrijven is het van belang om een portfoliomix te hebben die in evenwicht is. Vanwege de
levenscyclus van producten kan bijvoorbeeld een vraagteken een ster worden en later een melkkoe. Het is
echter niet zo dat elk vraagteken een ster of een melkkoe wordt. Voor N uon is de matrix ingevuld voor de
traditionele producten en de DuBo producten, zie figuur 15. De pijlen geven de richting aan waarin de
producten zich kunnen gaan begeven bij ongewijzigd beleid [40]. De verwachting is dat de markt voor de
traditionele producten van Nuon kleiner zal worden, enerzijds omdat de fossiele brandstoffen opraken en
anderzijds omdat er nieuwe technologieën worden bedacht waardoor er minder energie nodig is. DuBo
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producten zouden in de toekomst (gedeeltelijk) de plaats van de traditionele producten over kunnen
nemen, er vanuit gaande dat Nuon ook actief blijft in de DuBo markt en haar marktaandeel weet te
behouden of zelfs vergroten.
Niet alle DuBo projecten zijn interessant voor Nuon. Zoals al beschreven werd in §3.1 zijn er veel
verschillende type projecten. Voor Nuon, als energiebedrijf, zijn projecten in de GWW-bouw niet
interessant. Vanuit Nuon bekeken zijn vooral de utiliteits- en de woningbouw interessant. Projecten in de
utiliteitsbouw zijn vaak verspreid over Nederland en betreft een incidenteel gebouw, volgens intern
onderzoek binnen Nuon en de geïnterviewde medewerkers. In dit onderzoek zal alleen naar
woningbouwprojecten gekeken worden. Binnen de woningbouw liggen de mogelijkheden voor Nuon
vooral binnen projecten vanaf een bepaald aantal, zo wordt het collectieve warmtepompsysteem van
Nuon pas interessant voor projecten vanaf 80-100 woningen. Zowel binnen nieuwbouw als renovatie kan
Nuon een rol spelen. Binnen nieuwbouw kunnen er vaak ' standaard' oplossingen aangeboden worden en
zijn er veel mogelijke oplossingen voor het invoeren van DuBo. Bij renovaties ligt dit anders, daar
moeten de oplossingen passen binnen het bestaande gebouw. Om bij renovaties DuBo maatregelen toe te
passen zal er een specifiek ontwerp bedacht moeten worden en is het noodzakelijk (meer dan bij
nieuwbouw) dat de verschillende partijen gezamenlijk aan een oplossing werken.
Energiemarkt

De energiemarkt is sinds 2004 volledig geliberaliseerd. Sinds 1999 is het voor bedrijven
al mogelijk om hun eigen energieleverancier te kiezen, in juli 2001 werd de markt
voor groene energie vrijgegeven en vanaf 2004 is de privatisering van de gehele
energiemarkt een feit. Er is een wetsvoorstel om de energiemarkt verder te
privatiseren door energie bedrijven te splitsen in een netbeheer en productie. Het productie deel wordt
geprivatiseerd. Op donderdag 27 april heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met
het wetsvoorstel voor splitsing van de energiebedrijven in netbeheer enerzijds en de levering en productie
anderzijds [b, G] . Het wetsvoorstel moet nog wel door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Als het
wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen hebben de energiebedrijven nog maximaal
twee jaar om de splitsing door te voeren [n). Een belangrijk aangenomen amendement is dat het juridische
eigendom van het netwerk niet in handen kan komen van private partijen. Er is bekend gemaakt dat Nuon
zou willen fuseren met Essent of een ander buitenlands energiebedrijf wanneer de splitsing door zou gaan
[o, H, I].
De uitkomsten van de splitsing, zouden (grofweg) de volgende scenario's kunnen zijn:
A. De splitsingswet komt niet door de Eerste Kamer en gaat niet door
8. De splitsingswet gaat door, maar netbeheer mag nog wel beperkt commerciële activiteiten
uitvoeren.
C. De splitsingswet gaat door en netbeheer mag geen commerciële activiteiten uitvoeren.
Naast de splitsing is ook het imago van energiebedrijven van belang. Daarom zijn er interviews gehouden
met drie gemeenten en een DuBo-adviseur. Deze drie geïnterviewde gemeenten zijn voorbeeldsteden op
het gebied van DuBo en hebben de afgelopen jaren een top-! 0 positie ingenomen op de lokale
duurzaamheidsmeter [p). Alle geïnterviewden hadden de indruk dat energiebedrijven weinig innovatief
ingesteld zijn. Wanneer er bijvoorbeeld gevraagd wordt naar een oplossing voor een complex probleem
worden er vaak oplossingen aangedragen die al bekend zijn en niet voldoende toegespitst zijn op de
situatie. Één specifiek voorbeeld voor Nuon was een wijk die aangelegd werd vlakbij een gemeentehuis,
er werd gevraagd of er, via luchtbuizen, een gezamenlijke luchtverwarming/-koeling aangelegd kon
worden voor de wijk en het gemeentehuis. Nuon kon deze oplossing niet leveren. In een ander project
waarin gevraagd werd naar een oplossing voor een woonwijk voor het leveren van warmte die specifiek
gericht was op die bestaande woonwijk kwam Nuon met het aanleggen van een collectieve warmtepomp,
een ander energiebedrijf bedacht daarentegen het opwekken van energie uit rioolslip en kreeg de
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opdracht. Ook heeft Nuon een keer, in een reactie op een klantvraag, een offerte gestuurd waarin de
aangedragen projectspecifieke informatie niet was verwerkt. Het leek erop dat er sprake was van een
kopie van een offerte van een eerder uitgevoerd project. Deze offerte sloot daarom niet aan bij de initiële
klantvraag. Daarnaast kwam ook naar voren dat het soms moeilijk is om samen te werken met de
energiebedrijven, ze houden zich bijvoorbeeld niet strak aan planningen. De offertes van Nuon waren
vaak ook duurder dan andere bedrijven, waardoor Nuon de opdracht niet kreeg.
Volgens Toolkit 2005, een boek dat DuBo concepten doorrekent, is het outsourcen van energiesystemen
door de energiebedrijven de duurste optie, zowel voor de ontwikkelaar als voor de bewoner [41 ). Er werd
geconcludeerd dat het voordeliger zou zijn om het beheer door een exploitatiemaatschappij of de
Vereniging Van Eigenaren te laten doen, echter in sommige doorgerekende concepten was het beheer
door de energiebedrijven het goedkoopst. Naast de nadelige kosten wordt er als voordeel beschreven dat
energiebedrijven, door de ervaring in het realiseren van systemen en klantcontacten, betrouwbaar en
professioneel zijn.
Uit een advies rapport van een onafhankelijk adviesbureau aan een gemeente werd ingegaan op de
reputatie van energiebedrijven, de volgende tekst komt letterlijk uit dit rapport: "Minder goede ervaringen
zijn opgedaan vanwege de recente ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Als voorbeeld wordt de
moeizame contractvorming en de slechte naleving van afspraken aangehaald".

Concurrentiedruk
De concurrentiedruk van Nuon binnen DuBo kan bepaald worden met behulp van het vijfkrachten-model van Porter (1980) [ 13), zie figuur 16. De vijf krachten in het model zijn
de volgende:
o
o
o
o
o

De onderhandelingsmacht van de afnemers
De onderhandelingsmacht van de toeleveranciers
De dreiging van nieuwe toetreders
De dreiging van substituut-producten
De interne rivaliteit binnen de bedrijfstak
Dreiging
toet.reders

Onderhandelingsmacht
toeleveranciers

-

i

~~
rivaliteit

Onderhandelingsmacht
afnemers

î
Dreiging
substituten

Figuur 16, Concurrentiedruk van Porter (1980)

De concurrentiedruk is mede afhankelijk van het type project. Omdat Nuon vaak betrokken is bij grotere
projecten (vanaf ongeveer 50 woningen of een soortgelijk equivalent) en hiermee ook de meeste winst te
behalen is, zal er in deze paragraaf voornamelijk naar grote projecten gekeken worden.
De onderhandelingsmacht van de afnemers is groot, de afnemers zijn de projectontwikkelaren,
woningcorporaties, vereniging van eigenaren en institutionele beleggers. Het gaat vaak om grote
projecten met veel omzet, deze opdrachten kunnen voor de energiebedrijven erg interessant zijn.
Daarnaast zijn de kosten van de energievoorziening bij gebouwen marginaal ten opzichte van de overige
bouwkosten, zie ook §3.1.
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De onderhandelingsmacht van de toeleveranciers, daarentegen, is over het algemeen klein. Nuon heeft
zelf een aantal toeleveranciers in huis. Een voorbeeld hiervan in Feenstra BV, dit is een installatiebedrijf
dat onder Nuon valt en aan Nuon onder andere HR-ketels kan leveren. Daarnaast geld voor de meeste
producten dat er meerdere leveranciers zijn.
Sinds de liberalisatie van de energiebedrijven worden er steeds meer energiesystemen in eigen beheer
aangelegd. De woningcorporaties en verenigingen van eigenaren zijn vaak groot genoeg om alles in eigen
beheer te doen en dit gebeurt steeds vaker. Hierdoor is de dreiging van nieuwe toetreders groot.
De dreiging van substituten is afhankelijk van het aantal beschikbare producten dat het energieverbruik
binnen gebouwen kan verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan dubbele beglazing, isolatiemateriaal,
grote ramen voor veel zonlicht en tochtstrips, maar ook nieuwe technologieën kunnen hieronder vallen
zoals het recentelijk ontwikkelde piepschuimen huis van Veerhuis bouwsystemen BV [q]. Het is met de
huidige technologie nog niet reëel om nieuwe wijken te ontwikkelen zonder daarbij gebruik te maken van
de diensten van energiebedrijven, er zal bijvoorbeeld een netwerk aangelegd moeten worden voor
elektriciteit, gas of warmte. De substituten vormen daardoor geen grote bedreiging.
De interne rivaliteit tussen de energiebedrijven wordt groter. Voor de liberalisatie waren de verschillende
partijen geografisch gescheiden van elkaar. De energiebedrijven zijn nu nog vaak het sterkst in hun
' eigen' gebied, omdat ze daar de beste contacten en ervaringen met het gebied hebben. Wat betreft de
infrastructuur voor projecten die kleiner zijn dan 500 woningen hebben de energiebedrijven elk nog hun
eigen gebied, bij grotere projecten kan het aanleggen van het net via een tender aanbesteed worden.
Wanneer er naar de algemene concurrentiedruk gekeken wordt, is er voor Nuon een hoge
concurrentiedruk. Deze wordt vooral gevormd door de grote onderhandelingsmacht van de afnemers.
Nuon heeft ook intern onderzoek gedaan in 2003 naar de concurrentiepositie. Hieruit kwam dat geen
enkel energiebedrijf een voorsprong had binnen de gebouwde omgeving. De concurrentie komt vooral
nog van de traditionele energiebedrijven, maar in toenemende mate komt er concurrentie uit de hoek van
ontwikkelende bouwers en corporaties. Deze partijen gaan zelf energie "inkopen" of zetten zelf intern een
unit op voor energiediensten. Ze huren ook steeds vaker adviesbureaus en installateurs in voor de
ontwikkeling van concepten. Zoals de trend zich nu ontwikkeld lijkt het erop dat Nuon alleen nog maar
kan tenderen op die onderdelen waar ze voor gevraagd worden, niet op wat ze te bieden hebben.

3.4 Conclusie
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de analysefase, uit deze resultaten is af te leiden dat energie een
belangrijk thema is binnen DuBo en dat verschillende partijen hier belang aan hechten. Het is echter
moeilijk in te schatten hoe groot het belang van DuBo en duurzame energie nu werkelijk is. Op de
websites van enkele organisaties staat aangegeven dat ze binnen DuBo actief zijn. Het is echter niet
waarschijnlijk dat partijen die niks aan DuBo doen dit ook duidelijk op de website zullen vermelden. Het
is daarom moeilijk in te schatten welke partijen voorlopers zijn met DuBo en welke partijen de wettelijke
eisen nastreven.
Uit de analyse fase is gebleken dat DuBo een mogelijke interessante markt is Nuon en voor Tecno.
Energie is een belangrijk onderdeel binnen DuBo en wanneer de huidige stijgende trend van de
energieprijzen doorzet wordt het voor consumenten steeds voordeliger om duurzame energieconcepten
aan te schaffen in de woningen. Doordat fossiele brandstoffen eindig zijn, zal de energievoorziening in de
toekomst er anders uit gaan zien. Wanneer er gekeken wordt naar de portfoliomatrix is het van belang om
te zorgen dat er in de toekomst een vervanging is voor de ster. In dit geval zou duurzame energie in de
woningbouw een vervanging kunnen zijn voor de traditionele producten van Nuon en Tecno. Hierbij
moet wel opgemerkt worden dat op dit moment duurzame energie in de woningbouw slechts een klein
onderdeel is binnen Nuon en Tecno. Hierdoor heeft duurzame energie in de woningbouw intern binnen
Nuon niet het grootste belang. Wanneer er besloten wordt om een actieve rol in te nemen binnen
duurzame energie in de woningbouw moet er een duidelijke visie komen over wat het bedrijf wil
bereiken. In de volgende hoofdstukken zal er alleen nog maar gekeken worden naar duurzame energie in
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de woningbouw. Nu de beschrijving van de omgeving van de opdracht is afgerond zal er in de volgende
hoofdstukken gekeken worden hoe de gewenste toekomstige situatie voor Tecno er uit zou kunnen zien
en hoe deze bereikt kan worden.
De resultaten van de analyse zullen in hoofdstuk 6 nog gebruikt worden in een Ishikawa diagram om een
weergave te geven van de huidige situatie.
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4. Backcasting
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten uit de analyse beschreven, op basis van de analyse wordt er een
ontwerp gemaakt. Voordat het ontwerp beschreven kan worden zal er eerst dieper in worden gegaan op de
gebruikte methodiek voor het ontwerp. In de definitieve opdrachtformulering staat vermeld dat er
gekeken zal worden hoe het thema energie zich kan gaan ontwikkelen en hoe Tecno hier invloed op uit
kan oefenen. Om de mogelijke toekomst in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van een
backcastingsbenadering. Voordat deze methode toegepast wordt voor de situatie van Tecno zal er eerst in
dit hoofdstuk uitgelegd worden wat deze methode inhoudt en waarom er voor is gekozen . In §4.1 zal als
eerste worden aangegeven wat backcasting inhoudt en wat de verschillen zijn tussen backcasting en
forecasting. Daaruit zal volgen waarom er is gekozen voor backcasting. Vervolgens wordt in §4.2 kort de
geschiedenis van backcasting besproken. In §4.3 zal er kort in worden gegaan op de methodiek van
backcasting. In §4.4 wordt kort ingaan op de resultaten die er met backcasting zijn bereikt. In §4.5
worden de resultaten met betrekking tot backcasting beschreven.

4. 1 Wanneer Backcasting
Om de gewenste toekomstige situatie te bekijken kan er gebruik gemaakt worden van verschillende
methodieken, zoals forecasting (vanaf het heden naar de toekomst kijken) of backcasting (vanuit een
gewenst toekomstperspectief terug beredeneren). Volgens Dreborg (1996), Robinson (2003) en Höjer en
Mattsson, (2000) is er een voorkeur voor backcasten wanneer de huidige trends leiden naar een
ongewenste toekomst (14, 42, 43]. In Appendix XIX staat een vergelijking tussen verschillende
technieken en de duurzaamheid daarvan. In de praktijk wordt er nog voornamelijk gebruik gemaakt van
forecasten (14]. In sommige backcastingstudies wordt zelfs nog voor een deel gebruik gemaakt van
forecasting. Dreborg ( 1996) beschrijft een aantal karakteristieken die, indien aanwezig, een backcasting
benadering in het voordeel plaatsen, deze karakteristieken zijn:
o Wanneer het te onderzoeken probleem complex is, het probleem raakt veel verschillende sectoren
en niveaus in de maatschappij;
o Wanneer er een behoefte is aan grote verandering, met andere woorden in gevallen waarin kleine
veranderingen niet voldoende zijn;
o Wanneer dominante trends een onderdeel van het probleem zijn, deze trends zijn vaak het
beginpunt van forecasts ;
o Wanneer de planningstermijn lang genoeg is om verschillende visies te kunnen laten ontstaan,
waaruit een afweging gemaakt kan worden.
Deze karakteristieken sluiten goed aan bij de opdrachtformulering, zoals gedefinieerd in §2.2. Het
probleem is inderdaad complex en raakt verschillende sectoren zoals gemeenten, bouwbedrijven maar
ook de uiteindelijke gebruiker. Daarnaast is er behoefte aan een verandering op dit gebied, zeker op de
lange termijn. Uit hoofdstuk 5 zal kan onder andere worden afgeleidt dat de ambitie van Tecno de nodige
veranderingen vraagt. Er is gekozen om een planningstermijn van 14 jaar te nemen tot aan 2020. Hiervoor
is gekozen omdat deze termijn lang genoeg is om verschillende visies te kunnen laten ontstaan. Tevens is
het voor Tecno nog niet te ver weg om nog naar vooruit te kunnen kijken. Hier wordt in hoofdstuk 5 meer
over verteld.
Ook al is de toekomst niet te voorspellen, door besluitvorming kunnen we bijdragen aan zijn vorm . Er
mag aangenomen worden dat besluitvorming een alternatieve manier is om systemen te laten evalueren en
daarom is deze evolutie te sturen. Deze strategie om de toekomst te sturen (via backcasting) is een
belangrijke drijvende kracht in duurzame ontwikkelingen. Het kan stimuleren om te focussen op lange
termijn verbeteringen die het bijvoorbeeld mogelijk maken om een reductie factor 20 in de
milieubelasting te kunnen realiseren in 2040 [44] .
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Het is makkelijker om groepen van mensen globale visies te laten delen van gedetailleerde uitgewerkte
concepten [15, 22] dan wanneer er korte beschrijvingen worden gegeven van de situatie. In tegenstelling
tot het participatief backcasting, waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn in het vaststellen van de
gewenste toekomst, geeft Robinson (2003) aan dat het ook mogelijk is om via een formele studie de
belangen van de stakeholders te bepalen of simpelweg af te gaan op de waarde en normen van de
analisten zelf [42].

4.2 Geschiedenis van Backcasting
Sinds de introductie van backcasting is de aanpak veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke
methodiek [15, 42]. Volgens Quist en Vergragt (2006) heeft de methodiek van backcasting een aantal
ontwikkelingen ondergaan. Deze ontwikkelingen zullen hieronder kort besproken worden.

Backcasting in energie studies:
De methodiek van backcasting werd als eerste gebruikt in de energie studies van Lovins [ 14, 15]. In 1982
werd de term backcasting in de literatuur geïntroduceerd door Robinson (1982) [14, 42, 45]. Robinson
gebruikte backcasten voor energiestudies, als reactie op de reguliere forecasting studies. Bij het
backcasten zoals die gebruikt werd door Robinson ( 1982) lag de focus op het bereiken van beleidsdoelen.
Later werd backcasten ook gebruikt in combinatie met verschillende alternatieve energietoekomsten. Er
werd gekeken naar de relatieve gevolgen van de verschillende beleidsdoelen om vast te stellen wat de
mogelijkheden en kansen zijn. De focus van backcasting lag voornamelijk op het ontdekken en inschatten
van de energietoekomsten en op de potentie voor beleidsanalyse [ 15].
Backcasten voor duurzaamheid:
Al vrij snel na de introductie van backcasten werd er gerealiseerd dat backcasten een veel wijdere
toepassing kon hebben naast de energietoepassingen, dankzij de methodiek en het normatieve karakter.
Zo werd het belang van leren over nieuwe visies (of het afstand nemen van oude denkbeelden) erkend,
vooral om de concepten onder een breder publiek te kunnen brengen. Daarnaast kan backcasten ook
gebruikt worden om te analyseren hoe ongewenste scenario's vermeden kunnen worden [15]. In de jaren
90' werden de geïntegreerde modellen, die zowel bottom-up als top-down karakteristieken hadden, in een
toenemende mate ontwikkeld [42].
Meer stakeholder participatie:
Rond 1990 kwam er de verschuiving naar participatieve backcastings methodes, waar brede
stakeholdergroepen werden betrokken in de projecten. Backcasting met veel stakeholder participatie is
een bekende aanpak geworden en zijn er meerdere studies mee uitgevoerd [15]. Robinson (2003) heeft
backcasten verder ontwikkeld en daarin participatie meegenomen. Hieruit is een tweede generatie
Backcasting ontstaan. In deze tweede generatie wordt het belang van maatschappelijke betrokkenheid,
maatschappelijk onderzoek en de betrokkenheid van niet-experts benadrukt. Er is onder andere een
backcasting studie gedaan met stakeholder participaties gericht op de diversiteit in inzichten, visies en
belangen onder verschillende stakeholders betrokken in een debat over verschillende toekomst scenario's
om de Kyoto doelstellingen te bereiken [46] .

4.3 Methodiek van Backcasting
Volgens Dreborg (1996) is backcasting een algemene aanpak of een gedachtegoed (een algemene
benadering) en kan het niet als een methode gezien worden [14], anderen spreken wel over een methode
[15, 22, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52]. Sinds de introductie van backcasting zijn er verschillende methodes
ontwikkeld. Quist en Vergragt (2006) hebben geprobeerd een algemene methode te ontwikkelen voor de
aanpak en de manier waarop de stakeholders betrokken worden in projecten, voor een beschrijving van
andere methodieken, zie Appendix XX. Hiervoor hebben ze de verschillende methodes gegeneraliseerd
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en vertaald in een methodologisch raamwerk voor participatief backcasten in een vijf stappen model, deze
stappen zijn [15, 52] :
1. Strategische probleem oriëntatie
2. Construeren van duurzame toekomst visies of scenario's
3. Backcasten
4. Uitwerken, analyseren en definiëren van vervolg en (actie) plan
5. Borgen van resultaten en het realiseren van uitvoering en implementatie
De stappen kunnen niet stapsgewijs uitgevoerd worden. Er is onderlinge afhankelijk tussen de stappen.
Interactieve cycli zijn mogelijk. Bij backcasting ligt de focus op de gewenste toekomst en is er een sterke
doeloriëntatie. Deze doelen moeten niet alleen de gewenste toekomst beschrijven maar ook het te volgen
proces. Doelen in backcasting studies kunnen het volgende bevatten [15]:
o Het verkrijgen van normatieve opties voor de toekomst en het verkrijgen van aandacht bij de
juiste instellingen;
o Toekomstvisies of normatieve scenario's ontwikkelen waar de betrokkenen zich voor willen in
zetten;
o Een vervolgplan met activiteiten voor de verschillende stakeholders groepen die bijdragen aan het
ontwerpen van de gewenste toekomst; en
o Het leren van de opties, de houdingen en de consequenties van de andere stakeholders

4.4 Algemene resultaten van backcasting
Er is in de literatuur weinig geschreven over de daadwerkelijke resultaten die er met backcasting zijn
behaald [15]. Quist en Vergragt (2006) hebben in hun artikel wel de resultaten van twee backcasting
studies beschreven, namelijk Novel Protein Foods van het STD programma [50] en het Sushouse project
[51]. Een uitgebreide beschrijving van de projecten is te vinden in Appendix XXI, hieronder worden
alleen de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven.
Uit beide projecten bleek dat de participatieve backcastingsprojecten een succes waren voor het betrokken
maken van verschillende stakeholders, het ontwikkelen van toekomst visies en het interpreteren van
analytische resultaten. Hieruit volgde een werkbaar actie- en implementatieplan. Backcasting bleek een
sterk hulpmiddel voor het ontwikkelen van alternatieve duurzame toekomstvisies die de kennis en
expertise van verschillende stakeholders samenbracht.

4. 5 Conclusies
Zoals beschreven in §4. l kan backcasting voor deze opdracht gebruikt worden. Een groot voordeel van
deze methode is dat er niet wordt uitgegaan van de meest waarschijnlijke toekomst maar van een
wenselijke toekomst. Dit sluit goed aan op de doelstellingen van dit onderzoek, namelijk het creëren van
input voor een beleid, door onder andere een visie te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken zal de
backcastingssmethode voor Tecno toegepast worden. Er is gebruik gemaakt van een participatieve
backcastingsaanpak. Hiermee wordt bedoeld dat er meerdere stakeholders betrokken zijn bij het opstellen
van het gewenste toekomstscenario. Het was niet mogelijk om alle stakeholder groepen te spreken, zo is
er bijvoorbeeld geen gesprek met een woningcorporatie geweest. Er is geprobeerd om een zo breed
mogelijk aantal stakeholders te spreken, maar het was niet altijd mogelijk om met alle stakeholder
groepen in contact te komen. In hoofdstuk 5 zal beschreven worden hoe het uiteindelijke scenario tot
stand is gekomen. Hoofdstuk 6 beschrijft een implementatie plan om het gewenste scenario te bereiken.
Bij het geven van het implementatievoorstel is er uitgegaan van een backcastingsbenadering en is bij het
stellen van doelen en een strategie een directe backcastingsaanpak gebruikt waarbij gekeken werd naar
periodes van vier jaar, zie ook §6.2.
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5. Scenario studies
In veel backcasting studies wordt gebruik gemaakt van scenario studies, Dreborg (1996) zegt hierover

"Clearly backcasting is a kind of scenario study, although not all scenario studies qualify as a
backcasting study''. Het gebruik van scenario's kan de discussie met stakeholders positief beïnvloeden.
Daarnaast geven ze een indicatie van hoe een maatschappelijk probleem opgelost kan worden [14, 42,
44]. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van drie scenario's, welke zijn uitgewerkt in §5.1.
Participatief backcasting houdt in dat er met meerdere stakeholders de gewenste toekomst besproken
wordt, daarom wordt in §5.2 de reacties op de drie scenario's beschreven. Op basis van deze reacties zal
in §5.3 het definitieve scenario beschreven worden. Als laatste zal in §5.4 de conclusies gegeven worden.

5. 1 Scenario's
Voor dit onderzoek zijn er drie verschillende scenario's ontwikkeld voor 2020. Er is voor dit eindpunt
gekozen omdat het nog ver genoeg in de toekomst ligt om veranderingen mogelijk te maken, maar het is
voor het Tecno nog dichtbij genoeg om vooruit te kunnen kijken. Om de scenario's te kunnen
ontwikkelen is er gebruik gemaakt van andere scenario' s, deze scenario's staan beschreven in Appendix
XXII [38, 53, 54, 55, 56, 57].
Voor de ontwikkeling van de scenario's is er gekeken naar ontwikkelingen vanuit de Nederlandse markt.
In 2005 hebben de Minister van EZ en de staatssecretaris van VROM de Task Force Energietransitie
geïnstalleerd [53]. De Task Force Energietransitie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een
nationaal actieplan voor de energietransitie naar duurzame energie. Hiervoor zijn twee scenario's
ontwikkeld, zie figuur 18 en 19. Het eerste scenario gaat uit van een sterk economische groei, dankzij
deze economische zijn de mogelijkheden voor duurzame energie toegenomen. In 2050 moet 50% van de
energievoorziening gerealiseerd worden door duurzame bronnen. In het andere scenario wordt er rekening
gehouden met een matige economische groei. In dit scenario wordt de beperking van het gebruik van
fossiele energie bronnen vooral gerealiseerd door energie-efficiëntie.
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In figuur 18 en 19 zijn beide scenario's weergegeven, de zwarte lijn geeft 2020 aan. Volgens de Task
Force Energietransitie is het dus mogelijk dat er of meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie of
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dat de fossiele brandstoffen efficiënter in worden gezet. Dit heeft geleidt tot een splitsing in de scenario's
in duurzame energie en niet duurzame energie afkomstig van fossiele brandstoffen.
In het onderzoek van de Task Force Energietransitie is er niet gekeken hoe de duurzame energiebronnen
in gezet kunnen worden. In het promotie onderzoek van Van Timmeren (2006) is er gekeken hoe, in de
toekomst, duurzame energiebronnen ingezet kunnen worden. Hiervoor is een onderscheidt gemaakt
tussen de mogelijkheden voor duurzame energie vanuit heteronomie of autonomie. Dit betekend dat de
energie centraal of decentraal opgewekt kan worden. Volgens Van Timmeren bieden beiden opties
mogelijkheden voor een duurzame toekomst [38] . Hierdoor is er voor de duurzame scenario's een
splitsing gemaakt tussen centrale en decentrale opwek. Dit heeft geleid tot de volgende 3 scenario ' s;
centrale duurzame opwek (Collectieve ambitie), decentrale opwek in de duurzame woningbouw (!.K.) en
energie efficiëntie (grijze vooruitgang). Door voor deze drie, onderling sterk verschillende scenario's te
kiezen, is het de bedoeling dat de rol die Nuon en Tecno in zou willen nemen in de woningbouw ook
duidelijker omschreven kan worden. Tevens maken de scenario's duidelijk dat er ook nog sterk
afwijkende toekomstbeelden mogelijk zijn.
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Figuur 19, Verschillende scenario's voor 2020

Voor het ontwikkelen van de scenario's is er de volgende aannames gemaakt:

Er is in 2020 geen schrijnend tekort aan energie. Het is echter wel zo dat door de stijgingen van de
energieprijzen, alternatieve opwekmethodes vanuit economisch perspectief steeds aantrekkelijker worden.
In 2020 zijn de energieprijzen dusdanig gestegen dat andere alternatieven aantrekkelijker zijn en dus ook
veel in de markt gebruikt worden, zie ook §3.1 [23, j, A}.
Collectieve ambitie

Algemeen: Dit is één van de twee duurzame energiescenario's. Door het
gezamenlijk aanwenden van de energiebehoefte kan er schaalvoordeel behaald
worden met zowel economische als ecologische voordelen. Het collectief
opwekken van duurzame energie is het resultaat van zowel minimale economische
kosten als maximaal ecologische resultaat [38, 54]. Het maatschappelijke belang
van duurzame energie is hoog en staat dan ook hoog op de politieke agenda [55].
De EU wordt steeds meer een soort zelfvoorzienend 'eiland' als het gaat om de energievoorziening. De
afhankelijkheid van andere landen voor de energievoorziening is steeds kleiner. Internationaal gezien is er
een voorsprong als het gaat om duurzaamheid en onafhankelijkheid van de energievoorziening op andere
landen zoals China en India.

Collectieve
ambitie
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Relevante ontwikkelingen in 2006: Voor de kust van Egmond aan Zee wordt het eerste windmolenpark
van Nederland gebouwd. Het windmolenpark is het resultaat van een samenwerkingsverband van Nuon
en Shell [J].
Vraag & Aanbod: Het energieprobleem wordt collectief aangepakt. De EU stimuleert de ontwikkeling
van technologieën die, op grote schaal, duurzame energie op kunnen wekken. Voor de individuele
consument is er eigenlijk weinig veranderd, er zijn alleen meer klanten die duurzaam opgewekte
elektriciteit geleverd krijgen. Dankzij de massale vraag naar duurzame energie, mede ontstaan door de
hoge olieprijs, zijn er steeds meer schaalvoordelen te behalen. De prijs van groene energie 'dreigt' zelfs
onder die van grijze stroom te zakken. Fossiele brandstoffen worden vooral nog gebruikt om eventuele
fluctuaties in het netwerk op te vangen, al zal deze functie waarschijnlijk binnen enkele jaren vervangen
worden door waterstof [56]. Dankzij economische schaalvoordelen is de markt veranderd, er zijn in
Europa nog maar enkele grote spelers die op tijd met de ontwikkelingen mee zijn gegaan. De groene
stroom wordt in de gehele EU opgewekt, dus zodra het minder waait of bewolkt is in Nederland kan de
stroom komen uit Noorwegen of Cyprus. Volgens Van Timmeren (2006) is een voordeel van
schaalvergroting dat er een grotere bedrijfszekerheid, continuïteit en beheersbaarheid ontstaat [38].
Woningbouw: In voorgaande jaren was energie een belangrijk onderdeel binnen de bouw. Door de
stijgende prijzen werd het steeds aantrekkelijker om energiezuinige gebouwen te ontwerpen. Echter door
de collectieve opwekking in de gehele EU lijken de prijzen te stabiliseren en wordt het thema energie
binnen DuBo steeds minder belangrijk. Het gaat nu vooral om standaardconcepten die al geheel zijn
uitgewerkt, maar echte innovaties zijn niet langer aantrekkelijk. De toepassingen zijn vooral isolatie,
ventilatie en warmtepompen. Ook het gebruik van restwarmte is aantrekkelijk in de dichterbevolkte
gebieden. Hier wordt op collectief niveau gebruik gemaakt van stadswarmte en is aanleggen van een
aansluiting op het warmtenet net zo standaard als een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.Daarnaast
kan er nog een nieuwe technologie zijn ontstaan. De Task Force Energie Transitie noemt die de
verrassing [53].
Rol van Nuon en Tecno: Nuon zal samen zijn gegaan met een aantal andere energiebedrijven. Er is hevige
concurrentieslag geweest en alleen door schaalvoordeel te behalen konden bedrijven overleven. De
Europese markt ligt open en de markt werd steeds transparanter. Het is voor energiebedrijven steeds
belangrijker geworden om efficiënt te werken, zowel voor de opwekking maar zeker ook voor het
transport. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, kan de
energietoevoer fluctueren. Deze fluctuatie kan voor een deel opgevangen worden door
elektriciteitsproductie met bijvoorbeeld biomassa, maar voor een deel zal er ook energieopslag moeten
komen. Hierbij speelt Tecno een belangrijke rol. Om de fluctuaties op te kunnen vangen waren er de
nodige aanpassingen en verbeteringen nodig in het netwerk en de bijbehorende installaties. Tecno heeft
zich hierin gespecialiseerd en heeft in dit complexe kennis gebied veel ervaring en kennis opgedaan. Het
netwerk is de afgelopen jaren aangepast. Ook de komende jaren zal er nog veel moeten gebeuren en is het
lonend om verdere optimalisatieslagen te behalen in de flexibiliteit van het netwerk.
Individuele kwaliteit (I.K.)

-· -

Algemeen: Dit scenario beschrijft het tweede duurzame scenario. In tegenstelling tot
het vorige scenario ligt in dit scenario de nadruk op de individuele mens. De
,
maatschappij
is veel individualistischer geworden en consumenten willen graag op
0
/'
maat gemaakte oplossingen. Er wordt meer gewerkt met gehele concepten dan met
losse producten. Er kunnen complete (duurzame) energieconcepten voor de
woningbouw 'besteld' worden. Het gaat binnen deze concepten niet alleen om de
prijs, ook comfort en imago zijn van belang.
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Relevante ontwikkelingen in 2006: Het toepassen van vergaande decentralisatie, en uiteindelijk autarkie
wordt door groepen ontwerpers, milieukundigen, economen en zelfs beleidsmakers steeds vaker gezien
als mogelijke ontwikkelingsrichting voor verdergaande verduurzaming. Echter autarkie is tot op heden
niet (langdurig) stabiel gebleken [38]. In 2006 koopt Nuon Helianthos op. Helianthos ontwikkelt
methoden voor goedkope massaproductie van zonnecellen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van folie.
Deze folie kan makkelijk toegepast worden in de woningbouw [K].
Vraag & Aanbod: Volgens Nix (2005) en Priemus (1999) zal decentrale opwekking in de toekomst een
belangrijkere rol gaan spelen, vooral energieopslag wordt belangrijker, waterstof zou hiervoor een
geschikt medium kunnen zijn [26, 56] . Andere mogelijke toepassingen zijn warmtepompen, stadswarmte
in combinatie met warmteterugwinning uit douchewater, afwassen en andere toepassingen. De vraag is
vooral afuankelijk van het gebruikerspatroon van de consument. Wanneer er een hoge energievraag is
zullen er grotere oplossingen moeten komen bij de gebouwen. De meeste mensen kunnen echter prima
'rondkomen' van het basispakket. Het aanbod is vooral in de vorm van verschillende pakketten waarin de
consumenten voor complete oplossingen voor de energiebehoeftes kunnen kiezen. Het gaat dus niet meer
om de handel in elektriciteit maar om het aanbieden van 'pakketten' waarin de gehele energievoorziening
dichtbij huis wordt geregeld.
Woningbouw: Er wordt steeds meer tijd thuis doorgebracht, onder andere door thuiswerken en internet
shoppen, dus de eisen aan woonhuizen worden steeds hoger. Het gaat niet alleen om voordelen voor het
milieu, maar ook een gezond binnenklimaat met een hoog comfortniveau is belangrijk. Er is een hoge
samenwerkingsgraad nodig tussen de verschillende actoren in de bouw [38]. Met als gevolg dat veel
bedrijven onderlinge 'relaties' hebben in de vorm van officiële samenwerkingsverbanden. Op deze
manier kan de samenwerking goed gestructureerd en soepel verlopen. Het belang van kennis is veel groter
geworden. Hierdoor moet er vertrouwen zijn tussen de partijen onderling.
Rol van Nuon en Tecno: Het gaat om het behalen van snelle successen en maximalisatie van de omzet
door snelle markt- en productuitbreiding [55] . Nuon is vooral gespecialiseerd in het aanbieden van gehele
concepten. Daarvoor is het bedrijf gaan samenwerken met andere bouwbedrijven, zoals glaszetters,
adviesbureaus en materiaalleveranciers. Dit heeft geresulteerd in de Joint Venture, Energy JnQ. Energy
InQ wordt ook wel de 'energiemanager' genoemd. Er wordt bijvoorbeeld advies gegeven voor
energiebesparing, indien gewenst komt er een (gratis) adviseur langs. Deze adviseur biedt verschillende
opties aan, variërend van goede beglazing, tuinverlichting, beveiliging tot warmtepompen,
zonnecollectoren en windmolens. Door de meer decentrale opwekking zal de energie-infrastructuur ook
meer decentraal worden [56]. Tecno is een belangrijk onderdeel van Energy Inq. Tecno kan naar de
actoren in de bouw toe alle aspecten die te maken hebben met energie behandelen via Energy InQ. Tecno
wordt het informatiepunt voor energie binnen gebouwen en daarnaast leveren ze bijna alle producten en
diensten (in geïntegreerde concepten) die het energieverbruik van de woning positief kunnen beïnvloeden.
Hiervoor kunnen ze gebruik maken van bestaande concepten, maar is Tecno vooral gespecialiseerd in de
complexere oplossingen voor complexe projecten. Zoals de renovatie van grote wijken waar niet veel
geld voor beschikbaar is, maar ook nieuwbouwprojecten waar er nieuwe technologieën geïntegreerd
worden in de bouw en hoge doelstellingen, met betrekking tot duurzame energie, bereikt worden.
Grijze vooruitgang
Algemeen: Door een matige economische groei hebben weinig bedrijven
Gr i J ze
geïnvesteerd in nieuwe technologieën voor het opwekken van duurzame energie.
De nadruk ligt vooral op energie-efficiëntie [53]. De meeste energie is afkomstig
uit fossiele brandstoffen. De COruitstoot per kWh is dalende per jaar dankzij
verbeterde opwekkingsmethodes, maar echte vooruitgang is er niet. Volgens
sommigen biedt dit scenario voordelen. Het kan economisch gezien voordeliger zijn en kwalitatief beter
om te investeren in energiebesparing, dan in het uitbreiden van de energiecapaciteit [38]. Toch is dit geen
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duurzaam scenario, ook al zijn er voordelen op de korte termijn, op de lange termijn zijn er nadelen. Zo
kunnen toekomstige generaties alsnog problemen krijgen met de beperkte beschikbaarheid en afhankelijk
worden van de aanleverende landen.

Relevante ontwikkelingen in 2006: Nuon investeert in schone-kolentechnologie voor de centrale in
Buggenum. Dit is een van de vier schone-kolencentrales in de wereld, waar kolen met lage emissie en
hoog rendement worden verbrand [L, M]. Er is ook discussie over een mogelijke tweede kerncentrale, het
huidige kabinet wil onder voorwaarden de bouw van meer kerncentrales mogelijk maken. Deze
kerncentrale zou in 2016 operationeel kunnen zijn en heeft een levensduur van ongeveer 60 jaar. De
definitieve beslissing over een nieuwe kerncentrale wordt naar verwachting door een nieuw kabinet
genomen. De PvdA heeft al aangegeven de plannen te zullen schrappen als ze in het nieuwe kabinet
zullen zitten [N].
Vraag & Aanbod: Nederland is in 2006 al niet meer 'selfsupporting' in de energievoorziening, iets wat
vele andere landen nog wel zijn [38). De Nederlandse markt wordt steeds meer beheerst door de
aanbieders van fossiele brandstoffen. Landen die nog olie, gas of kolen hebben krijgen steeds meer macht
[38, 53), met als gevolg dat de prijzen sterk stijgen. In 2006 wordt er al gezegd dat de hoge olieprijzen
voor een groot gedeelte komen door macht en dit zal in de toekomst alleen maar sterker worden. Volgens
Daniel Yergin, erkend energiedeskundige, is "olie tien procent economie en negentig procent politiek"
[A]. Nederland koopt in 2020 de ruwe grondstoffen in om deze vervolgens, op efficiënte wijze en met
nieuwe technologieën, om te zetten in bruikbare energiebronnen voor de consument. Ondanks de nieuwe
technologische mogelijkheden blijft de prijs voor elektriciteit stijgen. Hierdoor wordt de vraag naar
energie steeds beperkter en is het voor de consument belangrijker geworden om energiezuinige producten
aan te schaffen.
Woningbouw: Doordat de energieprijzen blijven stijgen is het van belang om energiezuinige gebouwen te
realiseren. Deze gebouwen hebben een hoge isolatiegraad. Afhankelijk van de buitentemperatuur maken
ze gebruik van (nacht)koeling of juist van de warmte. Er is nog steeds een grote afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen maar de energie wordt steeds beter benut. Er is warmte terugwinning uit het
douchewater, het koken en er zijn meer warmtenetwerken.
Rol van Nuon en Tecno: Nuon is een samenwerkingsverband aangegaan met de grotere leveranciers. Dit
betekent dat Nuon ze voorziet van kennis en ondersteunt bij de werkzaamheden in het Nuon gebied. Dit
levert voor Nuon als voornaamste voordeel leverbetrouwbaarheid op. De prijzen van de grondstoffen
stijgen licht waardoor de efficiëntie steeds belangrijker wordt. Tecno geeft advies aan klanten, maar ook
aan de overheid over hoe de energievoorziening aangelegd moet worden om transmissieverliezen te
beperken. Binnen duurzame energie in de woningbouw wint vooral warmtelevering aan marktaandeel. De
kwaliteit van de te leveren warmte is beperkt door het intensieve netgebruik, maar steeds meer klanten
willen stadswarmte vanwege de financiële aantrekkelijkheid. Op deze markt heeft Tecno meer controle
omdat ze minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Ze kunnen bijvoorbeeld met de warmte die
vrij komt bij afvalverbranding een warmtenetwerk aanleggen.

5.2 reacties op scenario's
De scenario' s zijn besproken met verschillende stakeholders, waaronder gemeenten en de
bedrijfsonderdelen Tecno, Netwerk Services en Corporate Sustainable Development van Nuon. De
meeste gesprekken zijn verlopen in de vorm van een interview, alleen bij Tecno is er een workshop
georganiseerd. Hieronder zullen de reacties besproken worden en op basis daarvan zullen conclusies
getrokken worden, welke hebben geleid tot het uiteindelijke scenario in §5.3.
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( . .. ) Wegens vertrouwelijkheid zijn de reacties van Tecno, Netwerk Services en Corporate Sustainable
Development uit dit verslag gelaten.

Gemeenten
Binnen bouwprojecten hebben de gemeenten het meeste belang bij duurzame energie, ze zijn
verantwoordelijk voor het behartigen van het algemene belang. Tijdens de oriëntatie fase waren er al
interviews gehouden met 3 gemeenten die allen actief waren met duurzame energie in de woningbouw.
Om een beeld te krijgen van de toekomstvisie van de gemeenten voor 2020 is er met twee van de drie
gemeenten een vervolg interview gehouden en is een vierde gemeente benaderd die minder duurzaam is
dan de andere gemeenten. Dit is gedaan om te kunnen vergelijken of de toekomstvisie van een duurzame
gemeente overeenkomt met de visie van een minder duurzame gemeente.

Duurzame gemeenten: In 2020 zal DuBo een belangrijke plek innemen binnen de woningbouw.
Duurzame energie is hierin een belangrijk thema. Vanuit de overheid wordt steeds meer belang gehecht
aan een duurzame toekomst en om in 2012 al aan de Kyoto doelstellingen te kunnen voldoen zal er, zeker
in de woningbouw, nog veel moeten veranderen. Om in 2020 minder CO 2 uitstoot te kunnen realiseren
zullen er zowel centrale als decentrale oplossingen moeten komen. De centrale oplossingen, zoals
windmolenparken, kunnen vaak grote stappen maken. Echter op de korte termijn zal er veel gebruik
gemaakt worden van decentrale mogelijkheden. Dit omdat ze makkelijker te realiseren zijn en omdat de
consument zelf ook bewuster wordt. De mogelijkheden zijn wel afhankelijk van de locatie.
De voordelen van duurzame woningen zijn in 2020 voor de consument duidelijk. Na de hypotheek is de
energierekening de hoogste kostenpost en besparingen op de energierekening zijn daarom snel
aantrekkelijk. Er zijn kant en klare folders waarin mensen kunnen lezen hoeveel ze maandelijks kunnen
besparen op de energierekening met verschillende toepassingen. De mensen zien thuis de meter
teruglopen op momenten dat er decentrale opwek is, waardoor ze worden gestimuleerd om zuinig met
energie om te gaan. Voor veel mensen is het een sport geworden om meer energie decentraal op te
wekken dan dat ze verbruiken.
Binnen dit proces hebben de energiebedrijven een actieve houding naar de andere actoren in
bouwprojecten toe. Zij weten wat er mogelijk is en werken samen met de betrokken partijen aan de
realisatie van projecten. De markt zal in 2020 meer open liggen en transparant zijn. Dit betekent dat
steeds minder energiebedrijven locatie gebonden zijn en consumenten meer te kiezen hebben.
Minder duurzame gemeente: Deze gemeente zou graag meer duurzaamheid bij bouwprojecten willen
bereiken maar ze hebben moeite om dit te realiseren. In eerdere projecten is al geprobeerd om extra
aandacht aan duurzaamheid te besteden, echter omdat de gemeenten maatregelen niet kunnen verplichten
en ze niet altijd een grondpositie hebben, is dit moeilijk. In één geval werd er advies gevraagd aan een
extern adviesbureau. Uit dat advies bleek dat duurzaamheid mogelijk was, maar dat de gemeente voor de
extra kosten op moest draaien. Omdat het hier om een kleinere gemeente gaat met beperkte financiële
middelen wilde ze niet voor de extra kosten opdraaien en is besloten om de projecten volgens de norm te
realiseren.
De visie voor 2020 van deze gemeente is dat alle woningen duurzaam gebouwd worden. Hoe ze dit
technisch en financieel kunnen regelen is echter nog onbekend. Energieleveranciers kunnen hierbij
helpen, door informatieverstrekking (wat is mogelijk) maar ook bij de realisatie van voorzieningen.
Bijvoorbeeld bij warmteleveringen, weten energiebedrijven als geen ander waar veel warmte wordt
opgewekt en zij kunnen in overleg treden met die bedrijven om te praten over de 'recycling' van de
warmte. Dan kunnen ze ook de aanleg en onderhoud op zich nemen. Het is van belang dat in een
vroegtijdig stadium een gemeente geïnformeerd wordt over de mogelijkheden. Wanneer er afspraken zijn
gemaakt met (private) partijen, is het moeilijk om daar op terug te komen. Duurzame voorzieningen
kunnen extra ruimte nodig hebben, gemeenten moeten die ruimte reserveren in hun plannen.
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De gemeente gaf ook aan dat veel van de doelstellingen afhangen van besluiten van het ministerie van
VROM. Het ministerie van VROM geeft aan dat de inzet van de EU na Kyoto bekend is, namelijk 15 tot
30% COrreductie in 2020 ten opzichte van 1990 [c].

5.3 Scenario 2020
Dit scenario is het resultaat van de verschillende reacties en de gevonden
literatuur. Omdat er vanuit Tecno nog geen duidelijke visie is ontstaan ten
' I ,
opzichte van duurzame energie in de woningbouw, wordt bij het scenario
'-0voor 2020 ook rekening gehouden met de literatuur en de resultaten van de
interviews. Er wordt hierbij rekening gehouden met de vraag van de gemeenten
omdat die gezien kunnen worden als belangrijke (toekomstige) klanten en
partners voor Nuon binnen bouwprojecten. Door in te spelen op de visies van deze gemeenten en meer
actief betrokken te raken bij het bouwproces kan Tecno niet alleen een duidelijkere marktrol innemen, het
biedt ook kansen voor de toekomst en er zijn meer beïnvloedingsmogelijkheden. Het scenario wordt op
dezelfde manier beschreven als in §5.1.

:
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Algemeen: Door de stijgende energieprijzen en de negatieve maatschappelijke aspecten van de
traditionele energieopwekking wordt er steeds meer gezocht naar alternatieve energievormen. Duurzame
energie neemt een belangrijkere plaats in binnen de energievoorziening. Al vanaf 2010 koopt het Rijk
100% duurzame energie in en is de reductie in de COruitstoot met 15-30% gereduceerd in 2020 ten
opzichte van 1990. [c]. Enkele 'vooruitstrevende' gemeenten zijn erg actief met het realiseren van
duurzame energie in de woningbouw. Deze proberen door zelf het goede voorbeeld te geven en duurzame
wijken te realiseren, de COruitstoot terug te dringen. Hier zitten vooral semi-grote steden bij zoals
Alkmaar, Apeldoorn, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven en Tilburg. Deze steden zijn al enkele jaren
vooruitstrevend op het gebied van duurzame energie en zijn hiermee een voorbeeld voor andere steden.
Relevante ontwikkelingen: Het CDA vindt het van groot belang de "te grote afhankelijkheid" van fossiele
brandstoffen terug te dringen. De Europese Unie kan daarin een belangrijke rol spelen als een gesloten
alliantie die voorkomt dat lidstaten door olie- en gaslanden tegen elkaar uit worden gespeeld.
Tegelijkertijd moet de EU aandacht besteden aan het ontwikkelen van eigen energiebronnen [O].
Volgens Van Timmeren (2006) functioneren steden steeds meer gedecentraliseerd en nutsvoorzieningen
gecentraliseerd. Het aansluiten van aansluiten van netwerken op gedecentraliseerde structuren biedt
perspectief voor de toekomst [38]
Vraag & Aanbod: Er is nog voldoende elektriciteit, al beginnen de gevolgen van de beperkte
beschikbaarheid duidelijk te worden. De stroom valt vaker uit en de netspanning is niet altijd voldoende.
Dit gebeurt echter weinig dus de gemiddelde consument maakt zich niet druk over de beschikbaarheid
van energie. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van de winning van fossiele brandstoffen te
verplaatsen naar politiek stabiele landen. Zo is het financieel interessanter om olie te winnen uit de
zandstranden bij Australië dan nog te blijven in Nigeria.
Consumenten hebben meer keuze mogelijkheden voor hun energievoorziening en kiezen bewuster, met
als gevolg dat er meer onafhankelijkheid is van de energiebedrijven. Sommige consumenten kiezen op
herkomst of milieueffect maar de meeste kiezen op basis van prijs. Door de ontwikkelingen op de
energiemarkt en de politieke macht van fossiele brandstoffen wil de 'bewuste' consument zelf de controle
houden. Deze consument kijkt vooruit kijken en wil decentrale opties zoals PV-cellen, kleine
windturbines en warmtepompen.
In het bedrijfsleven wordt vaker gebruik gemaakt van duurzame energie in gebouwen. Duurzame energie
heeft als voordelen het groene imago dat bedrijven ermee krijgen en eventuele dalingen in de
energiekosten, doordat ze zelf energie op kunnen wekken.
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Woningbouw: De decentrale opwek is een belangrijk onderdeel van de totale energievoorziening. Echter
volledige autarkie is in de geschiedenis nog nooit bereikt of gedurende een (langere) periode in stand
gehouden [38). Er zal daarom nog gedeeltelijke afhankelijkheid zijn van het Europese net. In 2020 is 17%
duurzame energie, waarvan 30% afkomstig is uit de gebouwde omgeving [55).
De consument heeft meer keuze vrijheid, bij woningbouwprojecten kunnen consumenten meebeslissen
over de invulling van de energievoorziening. De keuzes voor energieleverancier is wel beperkt. Doordat
de gehele Europese markt is vrij gegeven zijn er nog maar enkele grote spelers over. Er zijn wel
alternatieve oplossingen voor elektriciteit via het net. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die aan de
consumenten (individuele) warmtepompen aanbieden en zonnecellen kunnen online besteld worden. Het
netbeheerders gedeelte is nog in de handen van enkele kleinere Nederlandse bedrijven die onder toezicht
staan van de overheid.
Er is wel een groot verschil tussen de gemeenten onderling. Er zijn gemeenten die actief duurzame
energie in de woningbouw stimuleren (met succes). Maar de meeste gemeenten houden zich vast aan de
wettelijke eisen. Geheel volgens de trend, zie ook tabel 4, is de EPC de afgelopen jaren verlaagd naar 0,4.
Tabel 4, EPC voor de toekomst, cijfers tot en met 2006 zijn afkomstig van SenterNovem
Ingangsdatum
15 december 1995
1 januari 1998
1 januari 2000
1 januari 2006
I januari 20 I 0
I januari 20 I 6

Eisen voor EPC voor de woningbouw
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,./

De visie komt grotendeels overeen met een energietransitie pad voor de woningbouw ontwikkeld door
SenterNovem en Energie Centrum Nederland (ECN). In een onderzoek zijn drie transitiepaden
onderzocht voor 2030, waarvan één van de paden gericht is op decentrale productie. De drie
transitiepaden zijn [58]:
1. Maximale isolatie en minimale installaties
2. Lokale duurzame energie productie
3. Centraal geproduceerde duurzame en klimaatneutrale energiedragers
Het tweede transitiepad sluit goed aan bij de doelstellingen van dit rapport. Omdat dit een transitiepad is
voor 2030 is het nog niet volledig gerealiseerd in 2020, maar vanwege de toepasbaarheid wordt hieronder
een samenvatting gegeven.
Transitiepad 2, lokale duurzame energie productie. Dit transitiepad bestaat feitelijk uit twee sporen: ten eerste
worden gebouwen aangepast zodat deze jaargemiddeld net zoveel warmte nodig hebben als over hebben (voor
warmte / koeling). Ten tweede wordt de benodigde energie geheel geleverd door lokaal opgewekte elektriciteit.
Het eerste spoor, warmteneutraliteit, kan bij nieuwbouw bereikt worden door vergaand te isoleren en kleine
warmtepompen in te zetten voor het verzorgen van de resterende warmte- en koudevraag. Voor warm water is
dan een alternatief systeem nodig: een warmtepomp die z'n warmte aan de buitenlucht onttrekt (niet aan de
ventilatielucht!), of een ruim bemeten zonneboiler met elektrische naverwarming. Als alternatief kan ook een
zwaardere warmtepomp ingezet worden, met bodemwarmtewisselaar, die zowel verwarming (of koeling) als
warm water levert. Vanwege de investeringskosten zou overigens ook een elektrische boiler ingezet kunnen
worden. In de bestaande woningbouw is warmteneutraliteit vrijwel niet te realiseren (dit is alleen haalbaar bij
zeer ingrijpende renovaties).
Het tweede spoor in dit transitiepad betreft het lokaal opwekken van de benodigde elektriciteit. Dit kan om
meerdere manieren: PV-cellen, (kleine) windturbines, en lokale elektriciteitsproductie. Op dit moment lijkt
windenergie (van wind en zonne-energie) de goedkoopste optie maar lastig ruimtelijk inpasbaar maar van PV
worden (na 2010) forse kostendalingen verwacht. Er is wel een back-up in de vorm van netkoppeling of
grootschalige lokale elektriciteitsopslag nodig [58] .
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Rol van Nuon en Tecno: In dit gedeelte is de rol van Nuon en Tecno beschreven. Omdat het hier gaat over
informatie waarmee het bedrijf in de toekomst wellicht voorsprong op de concurrentie wenst te behalen is
het uit dit verslag gelaten. ( . .. )

5.4 Conclusies
Het idee achter participatief backcasten is dat er een scenario ontstaat door de inbreng van verschillende
stakeholders. De achterliggende gedachte hiervan is dat wanneer mensen betrokken raken bij het
ontwikkelen van een scenario, ze zich meer in zullen zetten voor de realisatie [15]. Hierdoor is het
uiteindelijke scenario voor 2020 voornamelijk gebaseerd op de gesprekken met stakeholders. Daarnaast is
er ook nog gekeken of er bevestigingen in de literatuur gevonden konden worden.
( ... )Hier wordt ingegaan op de huidige zwaktes van de strategie en hoe Tecno deze wil verbeteren.
Wanneer er naar de literatuur wordt gekeken zijn er voor alle drie de oorspronkelijke scenario's uit §5.1
aanleidingen te vinden, ondanks dat deze onderling sterk verschillen.
Doordat een aantal van de reacties op de scenario's keken naar de huidige situatie en nog niet veel
verandering verwachten is het scenario voor 2020 niet wezenlijk anders dan de huidige situatie. Er wordt
niet specifiek voor een bepaalde ontwikkeling gekozen. Dit zorgt ervoor dat er geen 'extreem' scenario is
ontstaan. ( .. .) Wanneer de marktsituatie veranderd kan het scenario en de visie nog steeds (gedeeltelijk)
van toepassing zijn.
In dit hoofdstuk werden, met behulp van het scenario voor 2020, de eerste twee deelvragen uit de
opdrachtformulering beantwoord, namelijk:
1. Hoe het thema energie binnen de woningbouw zich kan gaan ontwikkelen
2. Hoe Nuon Tecno invloed uit kan oefenen op de toekomstige rol van energie binnen de
woningbouw
Door het beschrijven van de verschillende scenario's in §5.1 en §5.3 wordt aangegeven hoe het thema
energie zich binnen de gebouwde omgeving kan gaan ontwikkelen. Door in §5.2 en §5.3 rekening te
houden met mogelijke klanten en andere stakeholders wordt er gelijk gekeken hoe Tecno invloed uit kan
oefenen op die toekomstige rol. ( ... ) In het volgende hoofdstuk zal er dieper in worden gegaan op de
derde deelvraag; namelijk hoe Tecno, gelet op de uitkomsten van de analyse, de toekomstige rol in kan
nem en.
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6. Doelen voor scenario 2020
In het vorige hoofdstuk is een eerste stap gezet met het opstellen van een visie door het schrijven van een
wenselijk scenario. In dit hoofdstuk zal, mede op basis van dat scenario, doelen geformuleerd worden,
welke leiden tot realisatie van het scenario voor 2020. Het beleid van een bedrijf bestaat uit doelen en een
strategie [59]. Deze doelen zullen opgenomen moeten worden in het beleid voor de komenden jaren. Voor
het opstellen van de doelen wordt er gekeken naar de huidige situatie in relatie met de gewenste situatie
zoals beschreven in het scenario voor 2020. Daarom zal in §6.1 , met behulp van een Ishikawa diagram, de
huidige situatie beschreven worden. Op basis van de huidige situatie worden in §6.2 de doelen
beschreven. De doelen zullen via een backcastingsaanpak over de komende periode ingedeeld worden.
Uiteindelijk zal in §6.3 de conclusies van dit hoofdstuk beschreven worden.
2

2020

:.

... /j' '1:Y\;

-~~ . .

2016
2012
2008
2006
Figuur 20, Scenario voor 2020

6.1 Tecno nu
( .. .) Deze paragraaf gaat in op de huidige strategie en de zwaktes daarin, deze informatie wordt binnen
Tecno gezien als vertrouwelijk en is daarom uit dit verslag gelaten

6.2 Doelen
In deze paragraaf wordt de doelen ingevuld naar aanleiding van het ontwikkelde scenario voor 2020 en de
uitkomsten van de analyse. Er wordt gekeken over een periode van 14 jaar, in principe zou de markt in
die tijd nog kunnen veranderen. Er kunnen nieuwe spelers op de markt verschijnen, maar ook huidige
spelers kunnen verdwijnen. Hier wordt in dit hoofdstuk beperkt rekening mee gehouden. Er wordt vanuit
gegaan dat, wanneer je dingen goed organiseert en naar de markt blijft kijken, je de concurrenten voor
kan zijn en zelf toonaangevend kan worden. De invulling is specifiek gericht op het scenario voor 2020,
maar dit betekent niet dat er tot 2020 geen veranderingen of aanpassingen aan het scenario mogelijk zijn.
Het opstellen van een beleid is een continu proces, het gebruik van een rollende horizon is aan te bevelen.
Dat wil zeggen dat er nu 14 jaar vooruit wordt gekeken en op basis daarvan worden doelen voor de
komende jaren vast gesteld. Over bijvoorbeeld 4 jaar kan het verstandig zijn om nogmaals 14 jaar verder
te kijken, dus tot 2024, en op basis van die visie de huidige doelen aan te scherpen, bij te stellen of zelfs
geheel veranderen. Op dit moment zijn de doelen nog voornamelijk intern georiënteerd, maar wanneer
bijvoorbeeld de markt over 4 jaar beter in beeld is kunnen er ook doelen toen opzichte van de
belangrijkste concurrent van Tecno opgesteld worden. Zo kan er bijvoorbeeld een doelstelling voor 2024
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komen van 25% van het marktaandeel van een concurrent over te nemen. Dergelijke doelen, mits de juiste
mensen erachter staan, hebben al voor enkele bedrijven geholpen, zo had Nike ooit de doelstelling om
Adidas en later Reebok te verslaan (59].
( ... )De specifieke doelen voor Tecno en Nuon zijn vanwege vertrouwelijkheid hieronder weggelaten. Op
basis van de huidige situatie en de ambitie van Tecno zijn doelen beschreven en met een
backcastingbenadering zijn deze doelen ingedeeld naar tijdsperiodes waarin ze gerealiseerd moeten zijn.

6.3 Conclusies
De beschreven doelen zijn een manier om het scenario voor 2020 te bereiken. Hiervoor is de beschikbare
tijd 14 jaar. Omdat het scenario van 2020 niet heel erg ambitieus is zijn de veranderingen ten opzichte van
de huidige situatie niet een complete nieuwe werkwijze. De werkwijze moet wel veranderen en sommige
doelen hebben ook invloed op de (project)structuur van Tecno. Hiervoor is tijd nodig; de vraag is alleen
of 14 jaar niet ruim de tijd is. Een ander bedrijfsonderdeel binnen Nuon, namelijk Warmte, heeft een soort
gelijke verandering ondergaan, zie Appendix XXV. Voor deze verandering was ongeveer 4 jaar nodig. In
deze situatie is de verandering aangepakt vanuit management niveau en is de projectaanpak veranderd.
Een voordeel van backcasting is wel dat er duidelijk wordt dat het realiseren van ambities tijd kost en dat
het daarom ook aanbeveling verdiend om nu al naar aspecten te kijken die mogelijk in de toekomst steeds
belangrijker zullen worden (20, 21, 22, 24]. Het is echter mijn mening dat de doelen waarschijnlijk ook in
een kortere periode te realiseren zijn. Dit heeft als voordeel dat Tecno sneller in kan spelen op de
toekomstige veranderingen.
Mede door het gebruik van backcasting is er vanuit gegaan dat de markt gedurende de periode tussen nu
en 2020 niet onverwachts veranderd. De theorie zegt hierover dat we, mede door ons handelen, de
toekomst bepalen en deze daarom ook via backcasting kunnen sturen (44]. Het is echter wel zo dat
sommige grote veranderingen buiten de invloedssfeer van Tecno liggen, zo kan een mogelijke splitsing
verplichten dat Tecno geen commerciële activiteiten meer uitvoert en zich enkel bezig houdt met
netbeheer. Tevens kan de markt veranderen door uitvindingen die de toepassing van duurzame energie in
de woningbouw aanzienlijk veranderen. Het is van belang dat Tecno wel duidelijk naar een gewenste
visie toewerkt, maar dat er wel altijd gekeken wordt naar de huidige ontwikkelingen in de markt zodat ze
hier goed op in kunnen spelen. Hierbij kan het bepalen van speerpunten en PMC een goed hulpmiddel
zijn. Daarbij is het scenario niet ontzettend verschillend van de huidige situatie en is het een combinatie
van de drie oorspronkelijke scenario' s; Collectieve Ambitie, I.K. en grijze vooruitgang. Doordat er met
alle drie de mogelijke toekomst scenario's rekening gehouden wordt is het makkelijker om de doelen aan
te passen naarmate het duidelijker wordt hoe de toekomst eruit zal zien. Het is wel belangrijk dat Tecno
vooruit blijft kijken.
Zoals al naar voren kwam in de analyse is het belang van Tecno in duurzame energie voor de
woningbouw klein. Door het evalueren van projecten kan en de mogelijke spin-off kan wellicht worden
aangetoond dat het belang van Nuon en Tecno verder gaat dan enkel het advies geven zelf.
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de laatste deelvraag:
3. Hoe Nuon Tecno die rol in kan nemen, gelet op de uitkomsten van de analyse
Er is gebruik gemaakt van een backcastingsbenadering door vanaf de gewenste toekomst terug te kijken
naar de huidige situatie. Door de uitkomsten van de analyse mee te nemen in §6.1 voor de het opstellen
van de doelen in §6.2 is er gekeken hoe Tecno het gewenste scenario kan bereiken. De gegeven
voorstellen in dit rapport kunnen daarbij als input dienen voor de uiteindelijke doelen en strategie van
Tecno. Een mogelijke aanpak voor de implementatie van deze doelen is gegeven in Appendix XXVI.
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7. Conclusies & Aanbevelingen
In dit hoofdstuk zullen er aanbevelingen worden gedaan voor verdere actie naar aanleiding van dit
onderzoek. Dit zal besproken worden in §7.2. Voordat de aanbevelingen gemaakt worden zullen eerst in
§7.1 de belangrijkste conclusies beschreven worden. Omdat er per hoofdstuk al conclusies zijn
beschreven worden in dit hoofdstuk enkel de belangrijkste conclusies puntsgewijs herhaald.

7. 1 Conclusies
De conclusies worden puntsgewijs weergegeven . Achter elke conclusie staat vermeld in welk hoofdstuk
de conclusie terug te vinden is. Dit staat zowel in het hoofdstuk zelf als in de bijbehorende conclusies van
het desbetreffende hoofdstuk.
•

DuBo is een interessante markt en energie speelt binnen DuBo een belangrijke rol, hierdoor kan
het voor Nuon en Tecno interessant zijn om een actieve speler in deze markt te worden (hfdst 3).

•

Het belang van duurzame energie in de woningbouw is op dit moment klein binnen Tecno en
Nuon, in de toekomst zou dit belang nog kunnen veranderen (hfdst 3 en 5).

•

Er is binnen Tecno geen duidelijke visie voor de rol van Tecno in duurzame energie voor de
woningbouw (hfdst 3 en 5).

•

Mede door het gebruik van participatief backcasten is er een scenario ontstaan dat gebaseerd is op
de inzichten van verschillende stakeholders (hfdst 4 en 5).

•

Er zijn meerdere toekomstscenario's mogelijk en niet in alle toekomstscenario's wordt het belang
van duurzame energie in de woningbouw beschreven. Sommige scenario's gaan meer uit van
centrale opwek van duurzame energie of energie-efficiëntie (hfdst 5).

•

Op basis van de gesprekken over de scenario's en enkele literatuur bronnen is het aannemelijk dat
het belang van duurzame energie in de woningbouw de komende jaren toe zal nemen (hfdst 5).

.

( ... )

•

Het opstellen van een eigen bedrijfsvisie is essentieel voor het vaststellen van het beleid voor
Tecno binnen duurzame energie in de woningbouw (hfdst 6).

•

Voor het realiseren van het scenario voor 2020 zal de interne structuur en werkwijze binnen Nuon
en Tecno aangepast moeten worden (hfdst 6).

7.2 Aanbevelingen
Zowel uit de analyse als tijdens de ontwerpfase bleek dat er nog geen visie is binnen Tecno over waar ze
in de toekomst wil staan binnen duurzame energie in de woningbouw. Om een duidelijke marktrol te
bereiken en na te streven is het van belang dat er naar een visie of doel toe wordt gewerkt. Daarom
verdient het aanbeveling dat de betrokkenen de visie zoals omschreven in dit rapport 'om armen' of dat
de betrokken medewerkers van Tecno en eventueel andere afdelingen een gezamenlijke visie op stellen.
Voor het opstellen van de visie is het van belang dat de juiste mensen achter de visie staan. De vraag is
wel wie de juiste mensen zijn. Als eerste zijn dat de teamleden van de projectgroep die, in een later
stadium, de visie ook moeten realiseren. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er meerdere mensen
binnen Nuon en Tecno bezig zijn met duurzame energie in de woningbouw, om ervoor te zorgen dat
Nuon naar de markt toe een duidelijk standpunt of visie inneemt is het belangrijk dat deze verschillende
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mensen in de toekomst meer samen kunnen werken om één visie te bereiken. Naast de mensen met de
aanverwante kennis of werkzaamheden moeten er ook middelen beschikbaar komen om het beleid, dat
volgt uit de collectieve ambitie, te kunnen realiseren. Hiervoor geldt dat er steun vanuit het management
moet komen. Waar deze steun precies vandaan moet komen is afhankelijk of het project Nuon breed of
alleen vanuit Tecno wordt aangepakt. Gezien de huidige situatie is het verstandig om eerst alleen vanuit
Tecno te kijken en ook vanuit hier de visie op te stellen. Wat betreft managementondersteuning geldt dat,
bij voorkeur, de steun zo hoog mogelijk uit de organisatie van Tecno komt. Hierdoor kan je het Tecno
breed aanpakken en zeker zijn van de nodige middelen. Op deze manier kan er een top-down en bottomup structuur bereikt worden. De visie moet meegenomen worden in het strategisch plan van Tecno. Er
moet duidelijk gecommuniceerd worden naar de medewerkers en andere stakeholders wat Tecno wil
bereiken en hoe ze dat willen aanpakken.
( ... )
Uit het Ishikawa diagram bleek dat het beleid van Nuon en Tecno richting duurzame energie nog
verbeterd kan worden. In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar een visie. Voordat er over doelen en
een strategie gesproken kan worden is het belangrijk dat er duidelijk is waar deze doelen en strategie toe
moeten leiden. Daarom is het beleid, vooral de (project)structuur, in dit onderzoek buiten beschouwing
gelaten en zijn er geen concrete verbetervoorstellen. Het verdient aanbeveling om, wanneer er een
duidelijke visie is, te kijken naar de (project)structuur. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe de
projectorganisatie georganiseerd moet worden om er voor te zorgen dat mogelijke klanten met vragen
over duurzame energie in de woningbouw ook bij de juiste mensen terecht komen met hun vragen.
Dit afstudeerwerk was een verkennende studie voor Tecno, hierdoor is er niet dieper in gegaan op
specifieke onderdelen die naar voren kwamen tijdens de analyse, zoals( ... ). Dit zijn zaken die echter wel
door Tecno en Nuon onderzocht dienen te worden. Tijdens dit onderzoek zijn er een aantal aspecten
buiten beschouwing gelaten, zoals de utiliteitenbouw en andere bedrijfsonderdelen. In mogelijke
vervolgonderzoeken kunnen deze mee genomen worden. Wanneer de utiliteitenbouw wordt meegenomen
wordt de markt groter. Door ook naar andere bedrijfsonderdelen te kijken wordt het algemene belang voor
Nuon groter. Het verdient aanbeveling om, op basis van een concrete visie met bijbehorende strategie,
verder onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de 'slechte' marktpositie van Tecno. Daarbij kan er
samengewerkt worden met andere bedrijfsonderdelen, binnen Nuon is er een hoop kennis en ervaring
aanwezig en het kan erg behulpzaam zijn als deze ervaring gedeeld wordt tussen verschillende
bedrijfsonderdelen.
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Nabeschouwing
De achtergrond van deze afstudeeropdracht is duurzame energie in de woningbouw, dit is een vakgebied
waar ik tijdens mijn studie geen ervaring mee op heb gedaan. Het was noodzakelijk om een meer
uitgebreide analyse uit te voeren dan wanneer de opdracht plaats zou hebben gevonden in een meer
bekend terrein. De bouwwereld lijkt een wereldje op zich zelf te zijn met veel spelers. De verhoudingen
tussen deze spelers en de regels en wetten die bij bouwprojecten komen kijken moesten eerst in kaart
worden gebracht voordat de opdracht in perspectief geplaatst kon worden. Mede hierdoor is er vooral een
breder onderzoek opgezet waarin er niet een duidelijke focus is geweest naar een bepaalde deelmarkt.
Daar komt nog bij dat ook binnen Nuon en Tecno geen duidelijke visie is over de invulling van duurzame
energie in de woningbouw in de bedrijfsactiviteiten. Daarom moest er in eerste instantie globaal en op een
meer strategisch niveau naar de opdracht gekeken worden, waardoor er ook binnen Tecno geen duidelijke
focus aanwezig was waar de opdracht zich specifiek op moest richten. Het is mijn mening dat de opdracht
een verkennende studie is geweest die binnen Tecno mensen aan het denken heeft kunnen zetten over een
mogelijke marktpositie binnen duurzame energie in de woningbouw. Naar mijn mening mag de ambitie
voor 2020 ambitieuzer worden. Het werkt uitdagend om doelen te kunnen stellen die ambitieus maar
realistisch zijn.
Hierdoor is de opdracht meer op een abstract niveau uitgevoerd en is het doel van de stage voornamelijk
geweest om Tecno een handreiking te geven bij het aanpakken van het probleem. Het is niet de bedoeling
geweest om een kant en klare oplossing voor te leggen . Door alles in detail uit te werken zouden de
toekomsten teamleden niet betrokken worden bij de uitvoering wat het draagvlak voor de visie en het
beleid niet zal vergroten. Één van de aanbevelingen was om die reden dan ook om gezamenlijk een
collectieve ambitie en beleid te bepalen.
Dit maakt het opgestelde scenario in hoofdstuk 5 of het implementatiemodel in hoofdstuk 6 niet
overbodig, deze kunnen goed als voorbeeld of ter inspiratie gebruikt worden. Doordat er ook gesproken is
met verschillende stakeholders en inspiratie uit de literatuur is gehaald wordt het scenario gedragen en is
het een realistische toekomst scenario. Het doel van het onderzoek was om te kijken naar de toekomst,
welke per definitie niet volledig te voorspellen is. Er is echter wel gekeken naar een toekomstbeeld wat
tegelijkertijd wenselijk als realistisch is. Dit doel is in mijn ogen bereikt.
Naar mijn mening kan het ontwerp echt werken en realiteit worden, het is echter wel zo dat er relatief
weinig aandacht is besteed aan het belang dat duurzame energie in de woningbouw heeft voor Tecno.
Omdat dit geen corebussiness is voor Tecno is het moeilijker om het belang van dergelijke activiteiten
aan te tonen. Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar dat er wel een goede onderbouwing moet
zijn. Deze onderbouwing kan voor een deel gebaseerd zijn op een financiële analyse van eerdere
projecten en de bijbehorende spin-off. Er kan ook gekeken worden naar de missie van Nuon en het belang
dat ze hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Naast het aantoonbaar maken van
het mogelijke succes van de afdeling zal er ook hard gewerkt moeten worden aan (interne) promotie.
Door het delen van bijvoorbeeld succesverhalen kunnen andere mensen gemotiveerd raken om ook
dezelfde aanpak te volgen of te gaan samenwerken met de afdeling.
Het onderzoek heeft zich specifiek gericht op de Nederlandse markt, dit heeft als gevolg gehad dat er ook
naar bronnen is gezocht die specifiek de Nederlandse situatie beschrijven. Hierdoor is ook gebruik
gemaakt van internet, het is niet altijd duidelijk of de informatie op de sites betrouwbaas is. Er is
geprobeerd om zoveel mogelijk de informatie te verifiëren, dan wel binnen Tecno als op andere websites.
Daarnaast is er ook gekeken wie de eigenaar van een site is. Zo is er veel gebruik gemaakt van sites die
gesubsidieerd of beheerd worden door de overheid of zijn van gerenommeerde bedrijven zoals ECN
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(Energie Centrum Nederland). Het blijft echter altijd de vraag of deze informatie geheel betrouwbaar en
correct is.
Het onderwerp van de studie betreft een maatschappelijk probleem, namelijk duurzame energie.
Energiebedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst en daarmee
tegelijkertijd hun eigen bijdrage in de toekomst positief beïnvloeden. Het is dus niet alleen een sociaal
wenselijke aanpak, het kan in de toekomst zeker ook in het voordeel van Nuon werken. Misschien zijn
sommige werkzaamheden nu minder van belang en ook niet zo winstgevend als andere projecten, ze
kunnen in de toekomst wel in waarde stijgen. In mijn ogen is nu duurzaam denken niet alleen zorgdragen
voor de huidige maatschappij maar ook een gedegen basis voor de toekomst.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek kan er
contact op worden genomen met;
Judith Schenk
J udith.schenk@gmail.com
Tel: 06-23521861
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Appendix Il, Organogram NWS
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Appendix 111, Organogram Tecno
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Appendix IV, Producten en diensten van Nuon
Producten voor de particuliere markt
o NuonVastePrijsEnergie
o N uon Stroom
o Nuon Groenstroom
o Nuon Natuurstroom
o NuonVastePrijsStroom
o Nuon Gas
o Nuon VastePrijsGas
o Nuon BudgetEnergie
o Stadswarmte
o Uw eigen zonnecentrale
o Nuon beveiliging
Producten voor de bouwsector
o Nuon kabels
o N uon warmtenetwerk
o WK-installaties
o Zonneboilers
o Openbare verlichting (lantaarnpalen)
o Achterpad verlichting
o Windmolens
o Warmtepompen (klein en groot collectief)
o Warmte-koudeopslag
o Hr-ketels individueel
Producten BCM specifiek:
o Vergunningsprocedures
o Aanbestedingsprocedures
o Bouwbegeleiding van bijv kantoren, E-onderstations, waterkrachtcentrales
o Opstellen programma van eisen en ontwerp
o Vervaardigen uitvoeringsdocumenten
o Directievoering
o M.E.R.
o Subsidies
o Calamiteitenplan
o Milieuregelgeving
o Locatie verwerving
o Onderhoud
o Saneren
o DuBo
o Leidingtunnels
o Pompstations
Diensten
o
o
o
o
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Appendix V, Persbericht VROM over EPC
Nieuwe woningen worden energiezuiniger
31-10-2005
Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet
energiezuiniger worden. De zogenoemde energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuw te bouwen
woningen wordt op dat moment aangescherpt van 1,0 naar 0,8. De aanscherping van de EPC past binnen
het streven van het kabinet om de COruitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.
Het besluit tot aanscherping van de EPC is op 27 oktober 2005 gepubliceerd in het Staatsblad.
De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid en stelt minimumprestatie-eisen
aan gebouwen op het punt van energiezuinigheid. Sedert de invoering is de EPC stapsgewijs
aangescherpt. Sinds 1 januari 2000 is de EPC voor de woningbouw 1,0. Tijdens de behandeling van de
VROM-begroting 2004 in november 2003 heeft de Staatssecretaris van VROM aangekondigd dat de EPC
in 2006 naar 0,8 zal worden aangescherpt. In een brief aan de Tweede Kamer van 23 mei 2005 heeft
minister Dekker van VROM de aangekondigde aanscherping bevestigd.
Een EPC van 0,8 kan door uiteenlopende maatregelen gerealiseerd worden. De afgelopen jaren zijn ook al
veel woningen gebouwd met een EPC van minder dan 0,8. Energiezuiniger gebouwde woningen vragen
minder verwarming en/of koeling en hebben op zichzelf dus lagere energiekosten. Onderzoek heeft
uitgewezen dat de kosten van de maatregelen die nodig zijn om een EPC van 0,8 te realiseren, in vrijwel
alle gevallen terugverdiend worden binnen de levensduur van die maatregelen. En dat op basis van
energieprijzen van februari 2005. Het beeld kan nog gunstiger worden bij verdere kostendaling van die
maatregelen in de toekomst.
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Appendix VI, Aanpak
De tijdsplanning is gebaseerd op het 10 stappenplan van Kempen & Keizer, (2000) [9]. Het boek dat door
hen is geschreven, Advieskunde voor praktijk-stages, is vooral gericht op het vervullen van een praktijk
stage. Het doel van het boek is het aanreiken van een handige methode om effectief een praktijkstage aan
te pakken. Hiervoor gebruiken ze een 10 stappen procedure. Aan de hand van dit model van Kempen &
Keizer, 2002 is het volgende 10 stappenplan voor deze stage geschreven, zie tabel 11 .
Tabel 5, JO-stappenplan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Externe oriëntatie
Intake interview
Oriënterende interviews
Analyse
Feedback
Plan van aanpak
Ontwer en van o
Oplossingsplan
Implementatie
Afronding

Oriëntatiefase

Synthese (ontwerpfase)

Implementatiefase

De eerste fase is een algemene oriëntatie van de opdracht en het bedrijf. Aan het einde van deze fase zal
er een aanpak klaar moeten zijn voor de resterende tijd van de stage. Gedurende de tweede fase, de
synthese, zal een diepte onderzoek plaats vinden waarin de verschillende oplossingsrichtingen ontworpen
zullen worden. Deze fase wordt ook vaak de ontwerpfase genoemd. De laatste fase is gericht op het
vinden van een oplossing en de implementatie van die oplossing. Omdat er een beperkte tijd is voor een
stage (9 maanden) zal in een later stadium moeten blijken in hoeverre de implementatie al echt behandeld
kan worden. Aan de hand van de volgende informatie is de volgende globale planning gemaakt, zie tabel
12.
Tabel 6, Algemene planning
Fase

Mei

Juni

Juli

Au .

Se t.

Okt.

Nov.

1. Externe oriëntatie
2. Intake interview

3. Oriënterende interviews
4. Analyse
5. Feedback

6. Plan van Aanpak

8. 0 lossin srichtingen
9. Implementatie

10. Afronding
Miî aal
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Oriëntatiefase
Gedurende de oriëntatiefase zal er vooral informatie gezocht moeten worden over het afstudeer bedrijf
(Nuon) en de achtergrond van de opdracht. Voor deze periode is de volgende planning gemaakt, zie tabel
13 .
Tabel 7, Planning analysefase

Fase

week nr. 1 - - - + - - - 1 - - - - - -2- + - - - +3- - - - +4- - - - - - -5< - - - - -6- + - - - +7- - - - +8- - - - - +9- - - + - - - - - - - 11
12
13
<--+-------<
13-feb 20-feb 27-feb 6-mrt 13-mrt 20-mrt 27-mrt 3-a r 10-a r 17-a r 24-apr !-mei 8-mei

1. Externe
oriëntatie
2. Intake
interview
3. Oriënterende interviews
3a. DuBo
3b.Nuon/
Tecno
3c.
Bouwkolom
3d. Producten
van Nuon
3e. Meetmethodes
3f. Samenwerking
3g. Analyse
cases
3h. Literatuur
4 . Analyse
5. Feedback
6 . Plan van
Aan ak

Ontwerpfase
In dit hoofdstuk zal de globale planning voor de ontwerpfase besproken worden. Er wordt uitgegaan van
een gewenste eindsituatie, dit wordt gedaan omdat DuBo, naar alle waarschijnlijkheid, in de toekomst een
steeds prominentere rol in bouwprojecten gaat spelen. Om de gewenste situatie toekomstige te bereiken
kan er gebruik gemaakt worden van upstream thinking en backcasting [27]. Bij upstream thinking wordt
de gewenste situatie bereikt door te focussen in de toekomstige gevolgen van de huidige maatregelen. Die
maatregels moeten de onderliggende oorzaken van de problemen aanpakken. Bij backcasting wordt er
uitgegaan van een gewenste toekomstige situatie, deze wordt bereikt door terug te beredeneren.
Backcasting is een effectieve methode om verschillende maatregelen gezamenlijk te gebruiken. De mate
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waarin DuBo maatregelen in de toekomst door worden gevoerd is behoorlijk vaststaand, dit komt doordat
de veranderingen in van bijvoorbeeld het toepassen van fossiele brandstoffen onvermijdelijk zijn.
Aan de hand van de uitkomsten van de backcasting, en de bijbehorende maatregels die nodig zijn, zullen
er verschillende scenario ' s bepaald worden om deze doelstellingen te bereiken. In principe wordt er in
eerste instantie uitgegaan van één scenario, dit scenario is gebaseerd op de huidige situatie. Doordat er de
nodige veranderingen kunnen ontstaan in de toekomst, mede door de splitsingswet, zal de centrale
scenario aangepast worden op de andere scenario's. De mate waarin dit uitgewerkt kan worden is
afhankelijk van de beschikbare tijd en de verschillende deelvragen die meegenomen worden.
Uiteindelijk zal er nog tijd besteedt worden aan de implementatiefase, hiervoor is echter beperkt tijd
beschikbaar. In onderstaand tabel is de planning globaal weergegeven.
Tabel 8, Planning voor ontwerp 1
Maand

Juli

Week

Augustus

September

Oktober

November

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Backcasting
Uitwerken
deelvragen
Eerste
scenario
Overige
scenario's
Implementatie
Verslaglegging

De laatste weken van het onderzoek is er een meer gedetailleerde planning gemaakt, in deze planning is
onder andere rekening gehouden met de workshop binnen Tecno, zie tabel 15. De zwarte vlakken in de
planning geven aan dat er niet aan het verslag gewerkt kon worden vanwege andere afspraken.
Tabel 9, planning voor ontwerp 2
Actie/wee

11
39

12
40

13
41

14
42

15
43

16
44

17
45

BWN
Scenario's ma
Mail sturen
Backcasting
:,,,
Workshop voorliereid ~
Uitwerken work$~op
Bespreken res~_IÏaten
Invloed Nuon :'\
Rol Nuon 1
'":,t;
Verslag legging
,
Doorlezen bege~iders.
Rapport aanpas,sen 1
Drukker I
}
Eind resentatiet;
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Appendix VII, lijst met geïnterviewde personen
. f:ase
nterv1ews t1J"d ens onentat1e
Bedrijf/
Divisie

Afdeling

Functie

B&R consultants
N uon, Warm te
Tecno
N uon, corporate
Nuon, NWS
Nuon, NWS
Nuon, NWS
N.v.t.
N uon, Retai 1
Gemeente A
Gemeente B
Gemeente C

n.v.t.
Warmte
Projecten & Consultancy
Corporate Sustainability
Marketing & Businessdevelopment
Marketing & Businessdevelopment
Marketing & Businessdevelopment
Voormalig medewerker duurzame energie
Businessdevelopment
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Adviseur en directeur
Manager Customer Support
Senior consultant en portefeuillehouder
Beleidsadviseur MVO
Senior productmanager
Senior productmanager
Productmanager
Projectmanager
Manager new business development
Adviseur DuBo
Projectleider van woningbouw
DuBo coördinator

Workshop bij Tecno
Bedrijf/ Divisie

Afdelin2

Functie

Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno

Werktuigbouw & Procestechniek
Bouwkunde, Verbindingen & Milieu
Projecten & Consultancy
Bouwkunde, Verbindingen & Milieu
Competentiepool
Bouwkunde, Verbindingen & Milieu

Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno
Nuon, Tecno

Competentiepool
Bouwkunde, Verbindingen & Milieu
Projecten & Consultancy
Bouwkunde, Verbindingen & Milieu

Engineer / junior consultant
Engineer / consultant
Senior consultant en portefeuillehouder
Senior engineer / consultant
Manager competentiepool
Teamleider Bouwkunde, Verbindingen
& Milieu
Projectondersteuner
Engineer / junior consultant
Projectmanager
Engineer / junior consultant

1nterv1ews t"d
IJ ens on t werpf:ase
Bedrijf/ Divisie Afdelin2

Functie

Nuon, Warmte
N uon, corporate
Nuon, NWS
Nuon, Tecno
Gemeente A
Gemeente C
Gemeente D

Manager Customer Support
Beleidsadviseur MVO
Senior productmanager
Manager sales
Adviseur DuBo
DuBo coördinator
Planologisch medewerker
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Corporate Sustainability
Marketing & Businessdevelopment
Sales
N.v.t.
N.v.t.
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Appendix VIII, Subsidies en Premies
De hieronder gegeven uitleg over de subsidies en premies zijn afkomstig van de website van VROM
(www.vrom.nl) en SenterNovem (www.sentemovem.nl)

Subsidie Energie besparing lage inkomens (TELi)
De overheid stimuleert dat huishoudens met lage inkomens meer gebruik gaan maken van
energiebesparende maatregelen. Deze huishoudens wonen vaak in oudere, slecht geïsoleerde woningen.
Zij zijn minder snel geneigd om geld uit te geven voor isolatie of energiezuinige apparaten, terwijl ze de
financiële voordelen van energiebesparing juist goed kunnen gebruiken. Daarom is de subsidieregeling
Energiebesparing voor huishoudens met een lage inkomens (TELi) van kracht.
Met
deze subsidieregeling wordt
geld
verstrekt aan
projecten
die
huishoudens
met
lage inkomens informeren, adviseren en helpen bij energiebesparing. De subsidie per project bedraagt
maximaal € 460.000. In 2002 en 2003 zijn twee tenders uitgeschreven. In totaal is aan 17 projecten
subsidie toegekend. In 2004 is de regeling tussentijds geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten
medio 2005 een derde tender uit te schrijven.
MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers . MIA staat voor
milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Vamil staat voor willekeurige afschrijving milieu-investering. De
Vamil-regeling biedt ondernemers een liquiditeits- en rentevoordeel.
Dit dossier legt uit wat MIA en Vamil zijn, hoe de regelingen werken en hoe de subsidie kan worden
verkregen.
CO2-reductie Gebouwde Omgeving 2006
Tijdelijke subsidieregeling CO2-reductie gebouwde omgeving 2006; Eigenaren van woningen en
bepaalde utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen) kunnen medio 2006 subsidie
aanvragen voor grootschalige energiebesparende projecten in de bestaande bouw. De regeling ligt op dit
moment ter notificatie in Brussel, waardoor nog onduidelijk is wanneer de regeling opengesteld kan
worden.
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Appendix IX, Berekening van factor 20
Zowel Elkington (1997) als Brundtland (1987) kijken naar een gewenst niveau van welvaart en de
mogelijkheid van de aarde om in die behoefte te voorzien. In 1971 relateerde Commoner de
milieuproblemen aan de wereldbevolking, de welvaart en de impact van welvaart op het milieu. Om de
doelstellingen van de Brundtland commissie meetbaar te maken werd door Erhlich et al (1990) en Speth
( 1990) deze relatie opnieuw geïntroduceerd in een formule vorm:

MB=B * W*M
Met:
MB= Milieubelasting
B = Bevolkingsomvang
W = Welvaart
M = Milieuefficiency
1990 werd als referentie jaar gebruikt en in dit jaar werden alle factoren op I gezet. Begin jaren '90 is als
beleidsdoel vastgesteld dat in 2040 de totale milieudruk met een factor 2 moet zijn afgenomen, wil er
sprake zijn van duurzame ontwikkeling [60, 61, 62]. Als de milieudruk moet halveren, terwijl de
verwachting is dat de wereldbevolking zal verdubbelen en dat de gemiddelde welvaart gemiddeld zal
vervijfvoudigen, dan zullen de milieueffecten van onze activiteiten met een bepaalde factor moeten
worden gereduceerd, namelijk:
½ = 2*5*M

Hieruit blijkt dat de milieuefficiency 1/ 20 moet zijn, dit betekend dat de milieueffecten van onze
activiteiten met een factor 20 moet worden gereduceerd. [31, 35, 63].
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Appendix X, Internationale positie
Nederland behoort wereldwijd tot de subtop op het gebied van DuBo. De top wordt gevormd door landen
als Duitsland, Engeland en de Scandinavische landen. Volgens SenterNovem is deze positie vooral te
danken aan de manier waarop de Nederlandse overheid DuBo stuurt. Veel van de ontwikkelingen in een
land hangen samen met de historische achtergrond, zo zijn de Scandinavische landen altijd voorloper
geweest op het gebied van energiebesparing, mede omdat ze zelf over weinig energiebronnen beschikken
en een koud klimaat hebben [26, 64], zie ook de mail van SenterNovem hieronder.
De toepassing van DuBo in Nederland kan in twee periodes beschreven worden [64]. In de jaren 70, naar
aanleiding van de oliecrisis in 1973, kwam er het besef dat Nederland duurzamer met energiebronnen om
moest gaan. Dit resulteerde in toepassingen gericht op isolatie en energie-efficiënte. De gevonden
oplossingen werden gezien als radicale oplossingen die te idealistisch en onpraktisch waren. Dit
veranderde in de tweede periode, die begint in de loop van de jaren 80. In die periode werd DuBo een
aanpak waarvan de constructie en levensstandaard niet veel afweek van die van de moderne huizen. Dit
heeft erin geresulteerd dat de Nederlandse aanpak gezien kan worden als een wereldwijde benchmark.
Het hoofdkantoor van de ABN AMRO bank in Amsterdam is zelfs door het American Institute of
Architects benoemt tot een top 10 'groengebouw' wereldwijd [r] . In Nederland begint DuBo dan ook
steeds meer een vaste plaats te krijgen binnen de bouwprojecten, in appendix XI en XII wordt dieper
ingegaan op de markt volwassenheid en de huidige technologie.

Mail van SenterNovem
Geachte mevrouw Schenk,
Via de Helpdesk van SenterNovem ontvingen wij uw vraag m.b.t. de positie van Nederland in Europa als
het gaat om DuBo.
Naar wij weten is er niet onlangs een vergelijkend onderzoek gedaan; wel in 1997 en nogmaals in 2002,
waarover ook rapporten zijn verschenen (zie o.a.
www.dubocentrum.nl/ publicaties/publicatie.php?kaartNr=646 en
www.dubocentrum.nl/publicaties/publicatie.php?kaartNr=2099). Nederland is lange tijd in die zin koploper
geweest, dat wij DuBo breed op politiek terrein hebben aangepakt en richting gegeven. Veel andere
landen hebben wel op deelterreinen veel ontwikkeld en zijn daar dan weer verder dan Nederland. Vaak
hangen die ontwikkelingen samen met de historische achtergrond en specifieke problemen in een land.
B.v. : de Scandinavische landen zijn altijd voorloper geweest op het gebied van energiebesparing, omdat
zij zelf weinig energiebronnen bezaten (olie, gas; tegenwoordig natuurlijk wel de aardgasvoorraden in de
Noordzee) en een koud klimaat.
Er zijn ook tal voor boeken met voorbeeldprojecten die een inventarisatie maken van de projecten die in
Europa worden uitgevoerd (zie o.a. www. dubocentrum.nll publicaties/pub/icatie.php?kaartNr= I 022 ). Kortom,
uw vraag is niet met een eenvoudig Ja of Nee te beantwoorden.
Niettemin hopen wij dat de verwijzing naar enkele rapporten u voldoende op weg kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Dubo lnfodesk

SenterNovem
Postbus 8242
3503 RE Utrecht
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Appendix XI, Technologie
Zoals al beschreven in Appendix X is Nederland wereldwijd een voorbeeld land op het gebied van DuBo.
Dit is vooral te danken aan de actieve rol die de overheid ten opzichte van DuBo inneemt. Naast het
opstellen van een beleid dat DuBo aanmoedigt stimuleert ze ook DuBo innovaties. Dit doet ze onder
andere via SenterNovem. De doelstelling is SenterNovem : professionals in duurzaamheid en innovatie.
SenterNovem is een agentschap van de ministeries van Economische Zaken en VROM. De onderzoeken,
die in opdracht van SenterNovem worden uitgevoerd, leveren dan een bijdrage aan de huidige kennis en
beschikbare technologie in Nederland. Dat technologie een (positieve) invloed heeft op DuBo kan onder
andere worden afgeleidt uit het feit dat de verlaging van de EPC naar 0,8 mogelijk was wegens de huidige
technologieën, zie Appendix V.
Er is een positieve relatie tussen innovatie en duurzaamheid [8] . Technische vooruitgang en innovaties
kunnen de duurzame ontwikkelingen in een land bevorderen. Voorlopers op het gebied van duurzaam
ondernemen hebben al een concurrentie voordeel weten te behalen door te anticiperen op de wetgeving
voor verontreiniging en afval.
Veel DuBo maatregelen vallen tegenwoordig binnen de marktprijzen en kunnen dan ook concurreren met
de conventionele technologieën, dit geldt vooral voor de grotere projecten. Beschrijven dat dit een
blackbox is. Binnen Nederland geldt bijvoorbeeld het ' niet meer dan anders' principe [q] . Dit principe
komt er op neer dat een bewoner die is aangesloten op een warmtenet voor zijn energievoorziening niet
meer betaalt, dan een bewoner van een identieke woning met een Hr-ketel, minder betalen mag overigens
wel.
Zoals al is vermeld in paragraaf 3.2, is de efficiëntie van een DuBo toepassing afhankelijk van de manier
waarop de toepassing in een omgeving wordt ingezet. Het rendement van een warmtepomp is mede
afhankelijk van de manier van verwarmen en isolatie in een gebouw. De meeste reductie in de COr
uitstoot kan dan ook behaald worderi door integraal te ontwerpen en toepassingen te combineren.
Toepassing van onder andere warmtepompen en zonneboilers kunnen de CO2 uitstoot reduceren met 23%
tot 50% ten opzichte van een standaard (referentie) woning, geïntegreerde toepassingen van zowel
zonneboilers als warmtepompen leveren de meeste reductie op [40]. In deze concepten is warmtelevering
niet mee gerekend. Binnen Nuon is er berekend dat Nederland voor een equivalent van 15 miljard m3
aardgas aan restwarmte beschikbaar heeft. Voor de gebruiker is warmtelevering flexibel , veilig,
comfortabel en ruimtebesparend. Het toepassen van warmtelevering levert een reductie op van 0, 15 in de
EPC waarde [q].
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Appendix XII, Markt volwassenheid
Volgens het ministerie van VROM (Beleidsbrief DuBo) is DuBo de ' kinderschoenen ' ontgroeid en gaat
het een nieuwe fase in. Een aantal DuBo-maatregelen zijn inmiddels standaard geworden binnen
bouwprojecten [31]. De 'volwassenheid' van een markt kan een effect hebben op de mededinging positie
van een bedrijf. Volgens het concept van de levenscyclus (life-cycle) doorlopen producten en markten een
bepaalde cyclus [60], zie ook figuur 5. Bij de verschillende fases zijn ook verschillen aanpakken nodi g
voor het behalen van concurrentie voordeel, DuBo bevindt zich nog in de groei fase, dit wordt ook
bevestigt door de verschillende expert interviews.
De gebruikerskenmerken van de groeifase (growth) zijn dat het aantal afnemers van het product (sterk)
toeneemt. Vanuit de concurrentie positie bekeken zijn de kenmerken dat er nieuwe concurrenten de markt
binnen komen, proberen om een standaard te zetten, vechten voor marktaandeel en dat de producten/
diensten onderling geen duidelijke verschillen hebben [60].
Volgens Ansoff is, naast de volwassenheid van de markt, ook het type product van belang, zie figuur 6
[40, 65, 66]. Omdat er binnen DuBo vooral gebruik wordt gemaakt van producten die speciaal voor die
markt ontwikkeld zijn, is er sprake van diversificatie. De producten die in worden gezet voor DuBo zijn
vaak speciaal voor die markt ontwikkeld en hebben als doel om, op een duurzame manier, aan de
behoeftes van de bewoners te voldoen. Het gevolg van differentiatie voor een bedrijf is dat er nieuwe
productlijnen ontwikkeld worden voor nieuwe markten. Dit betekent dat een bedrijf zich gaat begeven in
een totaal andere lijn van ondernemen, dat kan inhouden dat er geheel onbekenden producten, markten of
zelfs nieuwe marketing systemen zullen ontstaan [40].
Bestaand product

Nieuw product

Bestaande

markt

Nieuwe
markt

Figuur 21. Levenscyclus
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Appendix XIII, Spelers in het bouwproces
)

Beleid )

Initiatief }

Ontwer~ Bouw

)>

Beheer )

Ondelhoud

• Beleid (Beleidsmakers): Het beleid wordt bepaalt door de verschillende overheden, namelijk Europa,
het Rijk, de Provincies en de Gemeenten. Europa stelt het Europese beleid vast, dit kan onder andere
teruggevonden worden in het Europese milieubeleid. In Nederland is de ruimtelijke ordening formeel
geregeld via de Wet op Ruimtelijke Ordening (WRO). Het rijk bepaalt het nationaal ruimtelijke beleid,
gecoördineerd door de minister van VROM. Het beleid wordt vertaald in verschillende nota's, wetten
en regels, zoals de WRO, 5° nota ruimtelijke ordening, grondbeleid, nationaal milieu beleidsplan en
Milieu Effect Rapportage. Daarnaast is het Rijk verantwoordelijk voor het stimuleren van de
woningbouw en het afgeven van prognoses. De provincie bereidt de plannen van het rijk voor, dit
resulteert in streekplannen. De Gemeenten stelt het beleid op gemeentelijk niveau vast en maakt dit
kenbaar aan de burger in de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn vaak gebaseerd op de
doelstelling van de gemeenten omtrent ruimtelijke ordening.
• Initiatief (Opdrachtgevers): Het initiatief voor een vastgoedproject kan gegeven worden door de
projectontwikkelaars. Hierin zijn twee groepen te onderscheiden. De eerste wordt gevormd door de
zelfstandige ontwikkelaars, die zich enkel en alleen richten op het ontwikkelen zonder gebonden te
zijn aan enig ander bedrijf. De tweede groep wordt vertegenwoordigd door de ontwikkelende
bouwbedrijven, die een plan ontwikkelen om zelf ook de uitvoering te kunnen doen. Naast
projectontwikkelaars kunnen ook woningcorporaties, institutionele beleggers particulieren en
overheden (eigen huisvesting) het initiatief nemen voor het opstarten van een vastgoedproject. Bij een
renovatie project kan het initiatief ook vanuit de bewoners zelf komen of de vereniging van eigenaren.
• Ontwerp (Ontwerpers en adviseurs): Het ontwerpen van een vastgoedproject kan gedaan worden door
architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, adviseurs voor constructie, installaties,
bouwfysica & DuBo, projectmanagers. In deze fase zijn er vaak meerdere ontwerpers actief.
• Bouw (Makers) : Na alle tekeningen en plannen wordt er in deze fase overgegaan tot de werkelijke
uitvoering van de eerder gemaakte plannen. Dit wordt gedaan door aannemers en onderaannemers
zoals installateurs, toeleverende industrie, energie- en drinkwaterbedrijven.
• Beheer (Beheerders): Dit zijn de eigenaren van het vastgoed. Dit kan de uiteindelijke bewoner zijn,
maar dit kunnen ook de woningcorporaties, beleggers, vereniging van eigenaren of Corporate Real
Estate eigenaren zijn. Naast het gebouw zijn er vaak nog technische installaties aanwezig zoals een
meterkast en een rioleringsysteem, deze blijven vaak eigendom van derde, zoals energiebedrijven,
waterschappen en drinkwaterbedrijven.
• Onderhoud (Onderhouders) : Nadat het project geheel is opgeleverd zal er tijdens het gebruiken ook
nog onderhoud nodig zijn aan (de installaties van) het gebouw. Dit onderhoud wordt gedaan door
aannemers en onderaannemers.
Naast de partijen die direct invloed hebben op bepaalde fases van het bouwproces zijn er ook nog de
(onderzoeksprogrammerende) instellingen, zoals Stichting Bouwresearch (SBR), SEV (Stuurgroep
Experimenten Volkshuisvesting), CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering en Regelgeving) en
SenterNovem [q]. Veel van de onderzoeken die deze partijen (laten) uitvoeren zijn gericht op
duurzaamheid en hebben dan ook invloed op de mogelijkheden en kennis op dit gebied. Vooral
SenterNovem speelt een belangrijke rol als informatie punt voor kennis over innovatie, energie, klimaat
en leefomgeving. SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische zaken. Zij hebben
een budget voor het laten doen van onderzoek door andere partijen.
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Maatschappelijke instelling, zoals WNF, GreenPeace, Natuurmonumenten en Vrouwen Advies
Commissie (V AC), kunnen ook een rol spelen in het bouwproces via de publieke opinie. De V AC heeft
vaak een politieke poot en kunnen daardoor (wel in beperkte mate) nog invloed uitoefenen op de
vastgoedprojecten.
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Appendix XIV, Belangenkaart
Fase

Belanghebbende

Beleid

EU , het rijk , de provincie Toezichthouder, wetten&regels bepalen ,
subsidies verstrekken, beleid bepalen
Regisseur van de projecten, schrijven van
De Gemeente
bestemmingsplan
Projectontwikkelaars
Invullen van project, uitvoeren

Initiatief

Ontwerp

Rol

Belang
Algemeen belang behartigen
Economie , werkgelegenheid , overheidsplannen ,
algemeen belang
Verkoopbaar maken van de gebouwen

~oningcorporaties

Realiseren van huisvesting

Verhuurbare woningen realiseren

Institutionele belegger

Rendement behalen

Waarde stijging van gebouw

Eigen huisvester

Realiseren van huisvesting

Comfortabele huisvesting tegen minimale kosten

Vereniging van
Eigenaren*
Architecten

Belangenbehartiging van bewoners

Vernieuwen van woningen

Ontwerper

Mooi gebouw realiseren

Stedenbouwkundige

Ontwerper

Grond gebruik optimaliseren

Installateurs

Bewoonbaar maken

Opdracht succesvol afronden
Opdracht succesvol afronden

Bouw

(Onder) Aannemers

Uitvoerder

Beheer

Bewoners

Gebruiker

Plezierig wonen

Woningcorporaties

Verhuurder

Verhuurbare woningen realiseren

Vereniging van
Eigenaren
NUTS bedrijven

Belangenbehartiging van bewoners

Algemene belangen van bewoners behartigen

Onderhoud (Onder) Aannemers
Overig

Energie- & waterleverancier

Producten verkopen

Onderhoud

Opdracht succesvol afronden

Onderzoeksinstellingen Kennis vergroten op vakgebied

Voorvechter van idealen
Maatschappelijke
instellingen
*Dit geldt enkel voor renovatie proJecten

Idealen behartigen
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Appendix XV, DuBo stappen volgens Trias Energetica
Voor het toepassen van maatregelen voor energiebesparing
wordt de strategie van de Trias Energetica gevolgd. De Trias
Energetica brengt een hiërarchie aan in de maatregelen voor
energiebesparingen en is een leidraad voor het realiseren van
energiezuinige gebouwen. De Trias is een proces waarin 3
stappen doorlopen worden. De eerste stap is het beperken van
het energieverbruik door verspilling te verkomen. De tweede
stap is om in de energievraag, die nog over is na het uitvoeren
van de eerste stap, te voorzien door gebruik te maken van
duurzame energiebronnen. De laatste stap is, dat wanneer
eindige energiebronnen toch nog nodig zijn, deze dan zo
efficiënt mogelijk in te zetten.
Het beperken van de het energieverbruik door verspilling te
verkomen (stap 1), wordt bereikt door de energievraag zo klein mogelijk te maken. Deze stap heeft vooral
bestrekking op het ontwerp van het gebouw, er kan daarom gesproken worden van duurzaam ontwerpen.
De maatregelen die genomen worden liggen in principe jarenlang vast. De maatregelen die genomen
kunnen worden om deze stap te realiseren zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
o De vorm
De energetisch ideale vorm van een gebouw is de bolvorm, dit is echter niet aantrekkelijk voor
het benutten van de binnenruimtes. Het is echter wel aantrekkelijk om een gebouw compact te
bouwen. Hiermee wordt bedoelt dat een gebouw weinig in- of uitstulpingen heeft zoals, erkers,
uitbouwen en binnenhoven. Ook extreme verschillen in de hoogte, breedte en diepte hebben
nadelige effecten op het energieverbruik.
o Isolatie
Met het toepassen van isolatie worden warmteverliezen naar de omgeving beperkt. Een hoge
isolatiewaarde kan bereikt worden door het gebruik van isolerende materialen. Isolerende
materialen kunnen op veel plekken aanwezig zoals bij de gevel, vloer, dakdelen, ramen en
deuren. Daarnaast moet er voorkomen worden dat er koudebruggen ontstaan bij de aansluiting
van de verschillende onderdelen.
o Ventilatie
Zonder ventilatie ontstaat er een ongezond binnenklimaat. Er is ventilatie nodig om de lucht te
verversen. Ventilatie kan plaatsvinden via natuurlijke en mechanische ventilatie of een
combinatie van beide. Ventilatie moet niet resulteren in tocht of de binnentemperatuur nadelig
beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door (voor)verwarmde isolatielucht door
het toepassen van een tegenstroomwisselaar.
o Licht
Veel daglicht, lichte kleuren en reflecterende oppervlakten beperken het energiegebruik voor
kunstlicht. Daarnaast heeft daglicht in de woon- en werkomgeving een positief effect op het
welzijn en functioneren van de bewoner of gebruiker. Er moet echter wel opgepast worden voor
de nadelige effecten van invallend zonlicht. Zonnewarmte in combinatie met apparatuur kan
resulteren in een te hoge binnentemperatuur.
o Conversie
Bij conversie (omzetting) gaat het om het halen van een zo hoog mogelijk rendement uit de
energie waarmee warmte, koude, warm tapwater of elektriciteit wordt gemaakt. Het rendement
van de omzetting kan nooit 100% zijn, maar het rendement kan wel verhoogd worden door het
toepassen van onder andere HR-installaties, HR-ventilatie en systemen voor lage temperatuur
verwarming.
o Indeling

72
Judith Schenk

4

2020 : Duurzame energie in de woningbouw en de rol van Nuon Tecno

o

o

De manier waarop ruimten gegroepeerd, gescheiden en geplaatst zijn beïnvloedt de
energiebehoefte van een gebouw. Door koele of warme ruimtes bij elkaar te plaatsen en aan de
juiste zijde van een gebouw te plaatsen wordt het energieverlies geminimaliseerd.
Energieopslag
Het opslaan van energie wanneer er een overschot is en het gebruiken van deze energie wanneer
er behoefte aan is verminderd het energieverbruik. Energieopslag kan onder meer plaatsvinden in
de gebouwmassa. Door nachtventilatie kunnen bijvoorbeeld de vloeren worden gekoeld zodat
daar overdag de voordelen van behaald worden. Andere vormen van opslag zijn warmte koude
opslag in de bodem.
Besparing warm tapwater
Dit kan gebeuren door stroombegrenzers te plaatsen, maar ook warmteterugwinning uit
warmafvalwater is een mogelijkheid.

De tweede stap, het gebruiken van duurzame energiebronnen, kan voornamelijk worden gerealiseerd door
gebruik te maken van oneindige energiebronnen. Hieronder vallen zonne-energie, energie uit de
omgeving en windenergie.
Zonne-energie
0
Dit is de oerbron van de meeste energievormen. De energie van de zon kan worden aangewend
via passieve zonne-energie, actieve zonthermische energie en fotovoltaïsch (PV) zonne-energie.
Passieve zonne-energie is het direct gebruiken van de warmte en licht van de zon in gebouwen.
Bij actieve zonthermische energie wordt de warmte van de zon overgebracht op water. Met dit
verwarmde water kan gedeeltelijk worden voorzien in de warmtebehoefte van het gebouw. Bij het
toepassen van PV wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit door PV-cellen.
0
Energie uit de omgeving
Dit is energie die is opgeslagen in de bodem, water (afval- of oppervlaktewater) en
(ventilatie)lucht. Door middel van warmtepompen kan deze energie worden ingezet om (via
ruimteverwarming en - koeling) de binnentemperatuur te regelen. Warmtepompen zijn met name
geschikt voor vloer- en wandverwarming, omdat ze vooral energie leveren met lage temperaturen.
0
Windenergie
Deze energiebron wordt omgezet in elektriciteit met behulp van windmolens. Dit wordt nog
nauwelijks toegepast op gebouwniveau, hoewel er allerlei systemen zijn die op daken van
gebouwen geplaatst kunnen worden.
Bij de derde stap wordt er gekeken of de eindige energiebronnen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. De
volgende mogelijkheden zijn er om efficiënt van de eindige energiebronnen gebruik te maken:
0
HR-installaties en apparatuur
Hoog-rendement ketels (HR) winnen energie door de warmteterugwinning uit
verbrandingsgassen. Installaties zoals HR-ventilatoren maken gebruik van energiezuinige
voorzieningen zoals motoren, transformatoren of elektriciteit van een laag voltage. Op het gebied
van kantoorapparatuur kunnen flatscreen beeldschermen bijdragen aan een lagere warmtelast,
waardor de behoefte aan koeling afneemt.
Stand-by stand
0
Veel apparatuur blijft in de stand-by stand staan. In sommige gevallen is een stand-by stand
handig, vooral bij apparatuur met een lange opstarttijd. Maar in veel gevallen is de stand-by stand
(televisie, printers) niet echt nodig en gebruikt zo'n apparaat toch energie, dit wordt ook wel
sluikstroom genoemd. Voor het voorzien van sluikstroom in Nederland zijn twee grote
elektriciteitscentrales nodig.
0
Energie-efficiënte verlichting
Bij de toepassing van kunstlicht kan ook efficiënt van energie gebruik worden gemaakt. Dit kan
onder andere met energiezuinige verlichting zoals hoogfrequente, regelbare en dimbare
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verlichting. Maar ook aanwezigheidsdetectie, tijdschakelaars en daglichtregeling kan onnodi g
lichtgebruik voorkomen.
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Appendix XVI, energieverbruik gemiddeld huishouden
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Figuur 23, energieverbruik per huishouden afbankelijk van het aantal personen

Tabel 10, energieverbruik per apparaat

lsl

Apparaat

Gemiddeld jaarverbruik in kWh

Gemiddelde jaarkosten € 0,19 per kWh (enkeltarief
prijspeil jan. 2005).

Waterbed

734

€ 147,-

Wasdroger

599

€ 120,-

Verlichting

540

€ 108,-

Kooktoestellen

292

€59,-

Elektrische boiler (80 -1 00 liter)

495

€ 99,-

Koel/vrieskast 2-deurs

462

€ 92,-

Diepvrieskist

380

€ 76,-

Koelkast met vriesvak

286

€ 57,-

!Wasmachine

231

€ 46,-

!Vaatwasmachine

305

€ 61 ,-

CV-pomp (moderne ketel)

150

€ 30 ,-

Computer

146

€ 29,-

Televisietoestel

138

€ 28,-

îvideo

108

€ 22,-

Koffiezetapparaat

80

€ 16,-

Stofzuiger

54

€ 11 ,-

V\udioapparatuur (midiset)

52

€ 10,-

Totaal

5052

€1011 , -
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Appendix XVII, Energieverbruik naar categorieën
EnergieNed maakt een splitsing tussen het verbruik in elektriciteit en gas. Voor het verbruik van gas
worden alleen de waardes voor koken, warm water en verwarming gegeven, zie tabel 17. Bij de wwbereiding zit ook een gedeelte warm water bij , omdat dit deel echter niet bekend is, is het buiten de
berekening van het gemiddelde gelaten.
Tabel 11, gemiddeld energieverbruik per huishouden in 2000 volgens EnergieNed
kWh
Reiniging
Koeling
erlichting
udio / video / comm.
-bereiding
arm water
Koken
Binnenhuisklimaat
Keukenapparatuur
Hobby
Pers. Verzorging
Overig
otaal

m3 aardgas

87
182
135
124
1
8
100
3567

375
65
1525

3337,5
578,5
13572,5

1965

17488,5

Gemiddelde
erbruik
3,7%
2,9%
2,7%
2,5%
2,3%
15,9%
3,6%
65,1%
0,6%
0,2%
0,1%
0,5%
21055,5

Voor de berekening van het aardgas equivalent is gebruik gemaakt van de Binas waarde voor de
stookwaarde van Groningsaardgas, deze is 8,9 kWh m- 3• Hieronder ziet u de uitwerking van de
berekening van koken, warm water en verwarming [67].
Totaal gemiddelde aan gasverbruik was l.965m 3, dit komt overeen met (l.965m 3, * 8,9kWh m- 3 =)
17488.5kWh, het totaal energieverbruik (in kWh) wordt (3567kWh + l 7488.5kWh =) 21055.5kWh
Hiervan was 65m 3 (=578.5kWh) voor koken, 375m 3 (=3337.5kWh) voor warm water en l.525m 3
(=13572.8 kWh) voor verwarming.
Dit is procentueel :
Koken
Warm water (tapwater)
Verwarming

(578.5+ 182=760.5=) 3.6%
(3337.5=) 15.9%
(13572.8+ l 35=13707.8=)65. 1%
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Appendix XVIII, Geschiedenis van duurzaamheid en DuBo
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In deze paragraaf wordt in gegaan op het ontstaan van DuBo binnen Nuon, maar eerst
zal een beschrijving gegeven worden van de geschiedenis van de afdeling duurzame
energie. Deze beschrijving is aan dit rapport toegevoegd omdat het een leerzame
ervaring kan zijn voor de invoering van duurzame ontwikkelingen binnen Nuon.

In 1995 werd binnen Nuon de afdeling duurzame energie opgericht, deze afdeling deed projecten binnen
Nuon, die gericht waren op duurzame toepassingen. Deze afdeling deed onder andere projecten met
zonnecollectoren met 35 % subsidie. In korte tijd groeide de afdeling uit tot een afdeling met 30
medewerkers en konden er veel projecten worden gerealiseerd. Een van die projecten was de aanleg van
een zonnedak op de Floriade 2002. Dit betrof een glazendak van 20.000 m2 op de expositiehal met
zonnecellen. Daarnaast werd er ook een sponsorcontract met de stichting Natuurmonumenten afgesloten,
zie ook §6.5. Met komst van het kabinet Balkende werd de subsidie op zonnecollectoren opgeheven. Dit
had tot gevolg dat veel van de projecten die de afdeling duurzame energie uitvoerde niet langer rendabel
waren. De afdeling is opgeheven en alleen het sponsorcontract met natuurmonumenten is overgebleven.
Na het opheffen van de afdeling duurzame energie was er tijdelijk geen verantwoordelijke (afdeling)
binnen Nuon voor duurzaamheid, dit was de individuele verantwoordelijkheid van de verschillende
divisies. Hierdoor kon niemand aangesproken worden op het beleid en was het onduidelijk welke richting
Nuon op wilde gaan. Daarom is de afdeling Corporate Sustainable Development opgericht.
DuBo binnen Nuon is ontstaan door het aangaan van een sponsoringovereenkomst met VIBA EXPO,
vanwege hun 50 jarig jubileum. VIBA EXPO is een landelijk platform voor humaan en ecologisch
bouwen, wonen en werken. Nuon wilde alleen een sponsor bijdrage leveren als er (intern) aangetoond kon
worden dat het sponsorcontract ook zakelijk interessant was. Uit de business case die daarop volgde bleek
dat DuBo voor Nuon een aantrekkelijke potentiële markt is. Oorspronkelijk was de doelstelling van Nuon
om deel te nemen aan pure DuBo-projecten. Tegenwoordig probeert Nuon klanten te trekken met DuBoproducten, de klant kan dan zelf beslissen in welke mate DuBo in de projecten wordt doorgevoerd. De
DuBo-projecten waarin Nuon actief is hebben vaak een grote van 50 woonhuizen of meer (of een
soortgelijke financiële omvang binnen de utiliteiten markt). Dit aantal is ook historisch gegroeid,
voorheen was er binnen Nuon een 'loket' voor projecten van 1 woonhuis of van 500 of meer. Omdat de
middelgrote projecten nergens heen konden is besloten om bij NWS projecten aan te nemen vanaf
ongeveer 50 woonhuizen. Dit zijn nog relatief grote en interessante projecten vanuit de doelstellingen van
NWS.
In het verleden heeft Nuon vaker meegewerkt aan innovatieve DuBo-projecten. Één van die projecten
ging over het plaatsen van zonneboilers in huizen. De waterleidingen van die boilers bevroren in een
koude nacht, met als gevolg dat Nuon de schade moest herstellen. Het voorval uitvoerig in de media
besproken. Voor Nuon is het erg belangrijk om als een betrouwbare partner bekent te staan. Wanneer
producten negatief in de media komen, kan dit het imago en het vertrouwen van de klant verslechteren.
Dit heeft geleid tot veranderen van de strategie van Nuon, wilde het bedrijf in 2000 nog een koploper zijn,
nu wil Nuon vooral gebruik maken van bestaande technologieën die hun waarde in de markt al bewezen
hebben.
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Appendix XIX, Duurzaamheid van verschillende methodes
Dreborg (1996) beschrijft verschillende studies met respect tot de mate waarin duurzaamheid in het
onderzoek wordt meegenomen, zie figuur 12. De meeste studies concentreren zich op de korte- en
middellange termijn horizon. De eerste categorie (A) zijn de richtinggevende studies, deze studies
onderzoeken verschillende economische en andere maatregelen die duurzaam gedrag promoten. Hoe dicht
deze studies de maatschappij bij echte duurzaamheid brengen komt echter niet aan bod. De tweede
categorie (B) zijn de korte termijn studies. Deze studies geven slechts de eerst volgende stap aan op de
weg naar een echte oplossing (duurzaamheid). De forecasting studies zitten in categorie (C), doordat in
deze studies de aannames zo beperkend werken wordt er niet aan een echt duurzaam doel gewerkt. Een
aantal van de lange termijn studies gebruiken backcasten (D), zie figuur 12. Doordat er gewerkt wordt
met toekomst visies wordt er echt gewerkt aan duurzaamheid. Hoe reëel de scenario's zijn wordt mee
genomen in de studies, maar vaak wordt deze discussie beperkt tot de technische haalbaarheid en worden
sociale en economische mogelijkheden buiten beschouwing gelaten [14].
Sustalnablllty?

fö1

Altematlve solutions
~ and visions

yes

0

0

0

@l
present

futura

time

A---Oirectlonal studies; 8---Short term studies; C- forecasting s1udies; O--- Backcasting
studies.

Figuur 24, Duurzaamheid van verschillende type studies, uit Dreborg (1996)

Het belang van een langere termijn wordt ook door Dijkema et al (2006) ondersteund. Op de korte termijn
is er vooral de gewone gang van zaken (business-as-usual). Wanneer de horizon iets verder wordt gelegd
dan is er sprake van afstemming (compliance). Op de middellange termijn is er sprake van voorkoming
van negatieve effecten (prevention). Pas wanneer er door bedrijven naar lange termijn planningen wordt
gekeken is het mogelijk om echte duurzaamheid te bereiken.
In het artikel van Dreborg (1996) wordt er ook dieper ingegaan op het verschil tussen forecasten en
backcasten, zie figuur 13. Volgens Dreborg zijn de verschillen vooral te verklaren door drie filosofische
zaken, namelijk:
o Het verschil tussen de context van ontdekking en de context van rechtvaardiging
o Of teologie4 een specifiek onderdeel van het begrijpen is of dat het probleem teruggebracht kan
worden naar oorzakelijk

4

Teleologie is de filosofische term voor allerlei vormen van doel-betrokkenheid die we in de natuur, of meer
specifiek: in de levende natuur menen aan te kunnen wijzen. Het woord is afgeleid uit het Grieks (telos, "doel(eind)"
en logos, "rede" of"leer"). (www.wikipedia.nl). Volgens Van Dale: "leer dat de schepping (bij uitbr.: elk
verschijnsel) op één doel is gericht, leer van de immanente finaliteit" OF "(in de vergelijkende fysiologie) leer
betreffende het zinvol verband tussen de delen onderling, en tussen de delen en het geheel"

78
Judith Schenk

4

2020: Duurzame energie in de woningbouw en de rol van Nuon Tecno
o

De determinisme en voorspelbaarheid van de ontwikkelingen in de maatschappij. Onzekerheid
en onduidelijkheid zijn gerelateerd aan deze vragen.

Forecasting
1. Philosophical

views
2. Pcrspectivc

OIU!i&llty;
determlnism;
context of justlfk:ation;

Backcasting
C'llusaltty & teleology;
partlal lndetennlnacy;
" + contellt of dl&COVery;

dominant trends;

sodetal problem In need of

llkely futures;

solution;

posslble rnargtnal adjustmenb;
how to adapt lo trends;

deslrable futures;

scope for human choice;
sin tegtc dectslons;
rctaln freedom of action;

3. Approach

4. Methods

e>dnpolate tl'Cllds lnto

define lnterestlng futures;

the fuhlre;

analyse consequenCM, and
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to matertallse;
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various mathema lical
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Figuur 25, Verschil tussen forecasting en backcasting volgens Dreborg (1996)
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Appendix XX, Verschillende backcastingsmethodes
Volgens Dreborg ( 1996) kan backcasten helemaal niet als methode beschreven worde, maar eerder als
een algemene aanpak. Backcasting kan dan ook meer gezien worden als een gedachtegoed (een algemene
benadering) dan als een vast staande aanpak. Echter in overige literatuur wordt wel van een methode
gesproken [15, 22, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52].
Zoals al beschreven in §8.1 heeft backcasting de afgelopen jaren een aantal veranderingen ondergaan en
is de initiële vorm van backcasting, zoals geïntroduceerd door Lovins en Robinson ( 1982) veranderd. De
voorgestelde methode van Robinson (zie tabel 18) is een 6-stappenplan.
Tabel 12, Backcasting methode volgens Robinson (1982)

Step
1

2

Descriotion
Specify goals and constraints
Describe current energy consumption and production
Develop a detailed description of present energy consumption and production, by source, fuel , sector, type and end-use
specify primary and secondary production and consumption, and, as far as possible, tertiary consumption.

3

Develop outline of future economy
0
0
0

0

4

Undertake demand analysis
0

0

0

5

Derive tertiary and secondary consumption profiles for the end-point from the end-use demand scenario, i.e.
specify the type of energy used and the efficiency of use
Determine demand management measures necessary over time to attain these secondary profiles
Specif'y the costs of the measures outlined in the demand scenarios

Undertake supply analysis
0
0
0

0
0

0

6

Choose end-point date
Construct a model of the end-point economy
Choose mid-point dates
Derive a demand scenario (list of end-use demands) that corresponds to the results of the model

Develop an inventory of available supply sources
Match available supply sources to secondary consumption profile
Derive energy supply industry requirements to supply the energy required
Develop a primary energy requirements profile by adding together the results of the above two steps
Determine those supply policy measures necessary over time to attain the primary consumption profiles
Specify the costs of the measures outlined

Determine implications of the analysis
Analyse the social, environmental, economie, politica! and technologica! implications of the supply and demand
analvses

Broman et al (2000) beschrijven backcasten (the Natura! Step) met behulp van een trechter model , zie
figuur 14 [22]. Het trechtermodel beschrijft duurzame ontwikkeling. Het gaat er om dat niet-duurzame
ontwikkeling gezien kan worden als het steeds dieper gaan in een trechter. Voor organisaties die willen
bijdragen aan duurzame ontwikkeling is dit raamwerk ontwikkeld, het raamwerk werkt als een soort
kompas.
(A) Begrijpen en bespreken van de noodzakelijke systeem condities voor duurzaamheid
(B) Analyseren en bespreken van de huidige situatie
(C) Creëren van een toekomst visie
(D) Specificeren van een actieplan die de visie realiteit maken

80

Judith Schenk

4

2020: Duurzame energie in de woningbouw en de rol van Nuon Tecno

Figuur 26, model volgens Broman et al (2000)

Weaver et al (2000) beschrijven een 7 stappen model, zie figuur 15. Stappen 1 tot en met 3 zijn bedoelt
voor het ontwikkelen van een lange termijn visie, gebaseerd op een strategische analyse over hoe, in de
toekomst, aan verschillende behoefte voorzien kan worden in een duurzame manier. Dit wordt gedaan
door gebruik te maken van een achterwaartse analyse om de verschillende alternatieve oplossingen uit te
zetten. Stap 4 en 5 zijn bedoelt om helderheid te krijgen in de korte termijn planning, die nodig is om de
toekomst te realiseren. In de korte termijn planning zit een gezamenlijk actieprogramma, R&D en
beleidsplan. De laatste twee stappen (6 en 7) gaan over de implementatie en realisatie van het actieplan.
Develop long term vision
1 Strategie problem orientation
and definition
2. Develop future vision

3. Backcasti ng
Devefop short term actions
4. Explore soluti on options

5. Select arnong options: set up action plan
/mplementation
6. Set up cooperation agreement•define
roles
7. lrnplement research agenda

Figuur 27, stappenplan volgens Weaver et al (2000)

Een soortgelijke aanpak is er gevonden bij het SusHouse project [15, 44, 49, 51]. Het EU-project
SusHouse had als doelstelling het ontwikkelen en evalueren van strategieën voor duurzame huishoudens.
Het startpunt van het SusHouse project was een combinatie van technologische, culturele en structurele
veranderingen die nodig zijn om een factor 20 reductie te realiseren in de milieueffecten in de komende
50 jaar. Deze reductie moet bereikt worden door middel van systeem innovaties, kijkend naar zowel
consumptie als naar de relatie tussen productie door de producten en het product gebruik. De 7 stappen
zijn schematisch weergegeven in figuur 16. Grofweg was de aanpak als volgt. Voor elke huishoudelijke
functie die onderzocht werd, was een stakeholder analyse uitgevoerd. Dit gebeurde in stakeholder
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workshops, die speciaal bedoeld waren om duurzame toepassingen van toekomstige behoeftes in kaart te
brengen. De resultaten van de stakeholder workshops verder vervolgens gebruikt voor de onderbouwing
van de verschillende scenario's. De verschillende scenario's werden geanalyseerd en besproken met de
stakeholders.
1. Problem Orientation

2. Stakeholder Analysis &
lnvolvernent

3. Stakeholder Creativity
Workshop

4. Scenario Construction

5. Scenario Assessment

6. Back-casting Workshop

& Stakeholder Consultation

7. Realisation and
1rnplernentation

Figuur 28, stappenplan bij SusHouse project

Sinds de introductie van backcasting door Robinson (1982) zijn er zijn verschillende methodes voor
backcasting ontwikkeld. Quist en Vergragt (2006) hebben geprobeerd een algemene methode te
ontwikkelen voor de aanpak en de manier waarop te stakeholders betrokken worden in projecten, voor
een beschrijving van andere methodieken, zie Appendix X. Hiervoor hebben ze de verschillende
methodes gegeneraliseerd en vertaald in een methodologisch raamwerk voor participatief backcasten in
een vijf stappen model, deze stappen zijn [ 15, 52]:
1. Strategische probleem oriëntatie
2. Construeren van duurzame toekomst visies of scenario's
3. Backcasten
4. Uitwerken, analyseren en definiëren van vervolg en (actie) plan
5. Borgen van resultaten en het realiseren van uitvoering en implementatie
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Appendix XXI, Resultaten van backcasting projecten
Het Novel Protein Foods programma onderzoekt de mogelijkheden voor het vervangen van vlees
producten door vleesvervangers. Het team ontwierp een actieprogramma waarin stappen voor de lange
termijn (voor 2040) en de korte termijn beschreven stonden, zit tabel 19. Uit de follow-up studie bleek dat
er al een groot onderzoeksproject is uitgevoerd dat ingaat op zowel de technische als de maatschappelijke
aspecten van het probleem. Er verschijnen steeds meer producten in de supermarkt en het Ministerie van
VROM heeft de vleesvervangers opgenomen binnen de groep 'duurzaam voedsel'. Aan het
onderzoeksproject werkten onder andere grote Nederlandse voedselbedrijven en overheden mee.
Tabel 13, Actieplan voor het ontwikkelen en introduceren van vleesvervangers, Quist en Vergragt, 2006
Step
1
2
3
4
5
6

7

Action
Communication with the public and supply of adequate information
Professional education and transfer ofknowledge
Consumer research and development of appropriate marketing instruments
Fundamental research on Novel Protein Foods and chain organisation
Novel Protein foods product development
lmprovement of possible environmental reduction and development instruments
Regulation and social measures

Het SusHouse project was een onderzoek naar verschillende huishoudfuncties, zoals koken en
schoonmaken, voor elk van deze huishoudfuncties werden in verschillende landen workshops
georganiseerd. De verschillende stakeholders discussieerde tijdens deze workshops over mogelijke
duurzame oplossingen voor deze functies. Het resultaat van deze workshops waren een aantal normatieve
scenario's. De scenario's werden getest op het behalen van een factor 20 reductie, economische
aantrekkelijkheid en consumenten acceptatie.
Tijdens de workshops was er al aanzienlijke interesse vanuit de stakeholders om samen te werken, uit de
follow-up bleek dan ook dat er een aantal gezamenlijke initiatieven waren opgestart. Eén van die
initiatieven wat het geven van een workshop speciaal gericht op duurzame huiselijke toepassingen, de
workshop was georganiseerd door het onderzoeksteam en een deelnemend bedrijf. Naar aanleiding van de
workshop is er een concreet onderzoeksvoorstel gekomen om de keukenspullen voor de voedselbereiding
verder te optimaliseren.
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Appendix XXII, scenario's uit de literatuur
Dijkema et al (2006) beschrijven trends en mogelijkheden vanuit innovaties. Ze zien innovaties als
gerelateerd aan houdingen en gedrag gericht op waardevermeerdering. Verandering kan geassocieerd
worden met technologische vooruitgang, maar ook met aanpassingen aan het raamwerk van de industriële
regelgeving, verschuivingen in de consumenten smaak, veranderingen in de demografische verspreiding
of zelf grote verschuivingen in de (globale) politieke systemen [20] .
Scenario's beschrijven algemene toekomst beelden, waarvan elke een andere focus heeft, inclusief de
gerelateerde producten en services, die het gezamenlijk mogelijk maken om een duurzamere toekomst te
realiseren [44]. In veel backcasting studies wordt gebruik gemaakt van scenario studies, Dreborg (1996)
zegt hierover "Clearly backcasting is a kind of scenario study, although not all scenario studies qualify as
a backcasting study". Robinson (2003) geeft zelfs aan in de definitie van backcasten dat er gebruik
gemaakt wordt van normatieve scenario's. Het is van belang om gebruik te maken van creatieve en
uiteenlopende scenario's zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de backcasting methode.
Met als doel om de verschillende perspectieven te verbreden van mogelijke oplossingen voor een
(maatschappelijk) probleem. Het gebruik van sterk uiteenlopende scenario's kan de discussie voeren met
de verschillende stakeholders positief beïnvloeden en is het makkelijker om duidelijk te krijgen waar de
voorkeuren liggen. Daarnaast geven ze een indicatie van hoe een maatschappelijk probleem opgelost kan
worden. [ 14, 42, 44].
De Nederlandse overheid heeft al een aantal doelen gesteld voor de toekomst, zo is er al besproken wat de
Kyoto doelstellingen zijn. Er zijn echter ook al een aantal initiatieven, zo heeft de gemeente Apeldoorn
als doelstelling om in 2020 als gemeente energieneutraal te zijn (www.apeldoom.nl/duurzaam), volgens
interne bronnen gaan ze deze doelstellingen ook halen. Nuon heeft de doelstellingen om elk jaar het
aandeel groene energie in de brandstof mix te vergroten en in het jaar 2012 als bedrijf aan de Kyoto
doelstellingen te kunnen bijdrage (www.nuon.nl).
Ondanks de verwachte groei in de nieuwbouw zal bijvoorbeeld in Engeland, ondanks de 4 miljoen nieuwe
huizen, het aandeel van huizen van voor 2000 in 2050 nog 30 tot 40% van de totale woningvoorraad in
beslag nemen [68]. Volgens sommige zal het dan geen probleem meer zijn om een factor 20 in het
energieverbruik van nieuwe gebouwen te behalen [36], deze efficiëntie slag zal echter nog wel op de een
of andere manier behaald moeten worden, via bijvoorbeeld zonne- of windenergie.
Hieronder zullen enkele scenario' s, gevonden in de literatuur, gepresenteerd worden. Dit zal gebeuren per
artikel, veel van de gevonden scenario's hebben enige overlap of vullen elkaar aan. Er is echter toch
gekozen om de verschillende scenario's individueel te behandelen om ervoor te zorgen dat er een
compleet beeld ontstaat en er goed overzicht is.

Essent (2004)
Essent N.V. (2004) heeft in 2003 met zo'n 100 medewerkers in 3 verschillende workshops met als thema
'Hoe ziet Essent eruit in 2030' gehouden, dit project heette beleef 2030. Uit dit project ontstonden vier
(extreme) toekomstscenario's. Als navolging op dit project heeft Essent N.V. in 17 verschillende thema
etentjes met verschillende stakeholders over de scenario's gepraat, dit resulteerde in beproef 2030. Deze
vier scenario's zullen hieronder kort besproken worden.
Vrijwillige Eenvoud:
In dit scenario gaat het om een levensstijl, mensen zijn steeds meer op zoek naar rust, vertrouwen,
geleidelijkheid, veiligheid, ethisch bewustzijn en duurzaamheid. Mensen laten zich niet meer opjagen
door de consumptie maatschappij van méér, méér en méér. De welvaart neemt niet spectaculair toe, toch
is er een stabiele economische groei en is de bevolkingsgroei ook gestagneerd. In dit scenario is er geen
oorlogsdreiging of terrorisme. Het gaat vooral om gezondheid en duurzaamheid in een stabiele en redelijk
comfortabele woonomgeving. De investeringen (op nationaal niveau) richten zich vooral op duurzame

84
Judith Schenk

NtlJ:I

2020: Duurzame energie in de woningbouw en de rol van Nuon Tecno

technologie zoals energiebesparing, windenergie en biomassa. Wat in 2030 was in 2004 al ontwikkeld er
wordt alleen bewuster gebruik van gemaakt. De energiebedrijven richten zich vooral op het repareren en
onderhouden van de netwerken. De monteurs zijn duidelijk zichtbaar in de wijken en kennen de
bewoners. Het maatschappelijke belang voor duurzame energie is hoog en staat dan ook hoog op de
politieke agenda, met als gevolg dat er veel aandacht wordt besteed aan duurzame oplossingen.
Dit scenario blijkt voor velen het favorieten scenario, er wordt echter ook opgemerkt dat het een
onwaarschijnlijk scenario is omdat utopie stookt met de competitieve aard van de mens.
Hyper Individualisme:
De technologie maakt alles mogelijk. Financieel gaat het goed en de economie groeit met 4% per jaar. De
bevolkingsomvang krimpt juist door de sterke gerichtheid op het individu, hierdoor stijgt het inkomen per
hoofd van de bevolking extra hard. Energieopwekking en afvalmanagement vinden dan ook plaats dicht
bij of in huis. De mensen kunnen zich makkelijk ontplooien en kunnen alles wat hun hart begeert krijgen.
Mensen worden er echter niet gelukkiger op, maar eerder eenzaam. De energiebedrijven moeten goed in
kunnen spelen op de wisselende klant vragen en veranderingen in de markt. Het gaat om het behalen van
snelle successen en maximalisatie van de mondiale omzet door snelle markt- en productuitbreiding.
Dit scenario wordt door enkele als realistisch ervaren. Zij baseren zich op de stijgende invloed die de
technologie heeft op ons leven en dat conusminderen een onrealistisch denkbeeld is. Door de stijgende
innovativiteit en mobiliteit zullen mensen steeds individualistische worden en minder afhankelijk van
politieke grenzen.
Haves & Have-nots:
Een gespleten samenleving, met aan de ene kant de haves (die genieten van het goede leven) en aan de
andere kant de have-nots (die leven in de getto's). De verschillen tussen de haves en have-nots worden
elke generatie groter, mede door genetische manipulatie en financiële middelen. De haves beheersen de
politiek en de belangrijke bedrijven. In de getto's zijn de haves niet veilig maar ze kunnen wel naar andere
delen van de wereld reizen. De kans is groot dat veel van de energie activiteiten uitgevoerd worden door
een buitenlandse maatschappij . De werknemers uit de getto hebben duidelijk andere werkzaamheden dan
de haves. Ook is de energievoorziening in de getto's niet altijd optimaal.
Volgens sommige is dit al aan de hand in de Verenigde Staten, waar schrijnende maatschappelijke
tegenstellingen tot onvrede en conflicten zorgen. De mensen in de getto's wordt verweten dat ze een
gebrekkige moraal hebben en er is steeds minder tolerantie ten opzichte van minder bedeelden. De vrees
bestaat dat Europa achterblijft bij de rest van de wereld en over enkele jaren ook grote groepen have-nots
zal hebben, mede doordat Europa niet innovatief genoeg is.
Tribal Society:
In het laatste scenario wordt de wereld verdeeld door angst en wantrouwen. Anarchie en stammenstrijd
leiden tot maatschappelijke ontwrichting en economische krimp. De welvaart neemt af en er wordt
nauwelijks meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Europa is uiteengevallen in verschillende
regio's en sommige regio's doen het zelfs goed en is er zelfs sprake van een economische groei, doordat
kapitaal en hoogwaardige arbeidskrachten daar naar toe vluchten. Over het geheel genomen is de situatie
echter grimmig en is er vaak oorlog tussen verschillen stammen en groepen. Energievoorziening is een
belangrijke schakel in de vele oorlogen en conflicten en zijn vaak het doelwit van rivaliserende stammen.
Door de gespannen situatie is onderhoud erg moeilijk en is er geen interesse voor lange termijn
investeringen die het geheel kunnen vernieuwen .
De reacties op dit scenario zijn vooral negatief en er zal weinig komen van integratie. De impact zal
enorm zijn op Europa. Daarnaast wordt er vertrouwd op fossiele brandstoffen en is duurzaamheid niet aan
de orde.
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Nix (2005)
Nix (2005) heeft als afstudeerproject de relatie onderzocht tussen energie en de ruimtelijke ordening. Via
een backcasting benadering is de mogelijkheid onderzocht tot het maken van energie als het belangrijkste
aspect binnen de ruimtelijke ordening. Als onderdeel van het onderzoek is er ook een robuuste toekomst
scenario opgezet, omdat er eerst aannames genomen moesten worden over de energievoorziening. Het
gebruik van een robuust scenario lijkt een tegenstelling, hoe kan een scenario (van nature onzeker)
tegelijkertijd ook robuust zijn (bestand tegen veranderingen). Maar omdat de robuuste energiescenario de
onderbouwing zal zijn van de rest van het onderzoek is er gekozen om een scenario te ontwikkelen dat
uitspraken doet over de toekomst om onder uiteenlopende omstandigheden toch nog geldig blijft. Het
ontwikkelde scenario is gebaseerd op onderzoek van verschillende instellingen. Om tot een robuust
energiescenario te komen is er een onderzoeksmodel opgesteld, zie figuur 17. Ook al wordt er in het
rapport gesproken van een backcasting benadering, er wordt wel uitgegaan van een meest waarschijnlijke
situatie die voornamelijk gebaseerd is op forecasting.
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Figuur 29, aanpak scenario studie van Nix (2005)

In het onderzoek worden vooral uitspraken gedaan over de belangrijkste aspecten van de
energievoorziening, rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen in de drijvende krachten van de
energievoorziening. Deze drijven krachten zijn de mate van globalisering, het relatieve gewicht van
publieke versus private prioriteiten en technologie. Door de beperkte beschikbaarheid is het gewenst dat
er in 2050 efficiënt en bewuste om wordt gegaan met energie. Daar komt bij dat het aantal duurzame
energiebronnen is toegenomen en het aandeel kolen (door de publieke druk) is afgenomen. Biomassa,
gasvormige energiedragers, (verduurzaamt) aardgas, waterstof of synthesegas spelen een belangrijke rol.
De hoogte van de nog aanwezige gasvoorraad in Nederland hangt af van de mate van globalisering.
Decentrale energieopwekking speelt een grotere rol, hiervoor zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar
en worden verschillende energiedragers ingezet. Om de decentrale opwek mogelijk te maken is
energieopslag ook veel belangrijker geworden, waterstof zou hier bij een belangrijke rol kunnen spelen.
Wat betreft de infrastructuur is den energie-infrastructuur in 2050 meer gericht op flexibiliteit en
gasvormige energiedragers. Warmtenetten vormen een belangrijk deel van de infrastructuur. Mede door
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de meer decentrale opwekking zal de energie-infrastructuur ook meer decentraal worden. De belangrijkste
punten van en aannames over de energievoorziening in 2050 zijn weergegeven in tabel 20.
Tabel 14, scenario uitwerking voor 2050 volgens Nix (2005)
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Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) (1998)
In 1993 is het DTO programma door de overheid geïnitieerd [57]. Het complete programma bestaat uit
vijf deelprogramma's: Voeden, Chemie, Verplaatsen, Huisvesten en Water. Dit scenario gaat in op het
onderdeel huisvesten. Het gaat hierbij om een wijkvernieuwing in Blijdorp/ Bergpolder in Rotterdam. Het
doel van het onderzoek was om te kijken welke technieken noodzakelijk zijn voor duurzame
wijkvernieuwing en om draagvlak te creëren bij de betrokken partijen voor een gezamenlijke aanpak van
de wijk gericht op duurzaamheid. Het project is in zeven verschillende stappen uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strategische probleem oriëntatie
Schets van een duurzame toekomst
Backcasting
Definitiefase
Uitwerking
Samenwerking en inbedding
Realisering/ implementatie

Binnen dit project vormden oplossingen op de lange termijn bepalen de richting voor acties op de korte
termijn. De technologische oplossingen zijn het beginpunt van het programma, ze kunnen echter niet los
worden gezien van culturele en structurele factoren. De oplossingen komen verder tot stand door
samenwerking en in samenspraak met de direct en indirecte betrokkenen.
Het resultaat van het project was een toekomst visie gebaseerd op de bestaande gebouwen en
stedenbouwkundige structuur van de wijk. In deze visie zijn bijna geen auto ' s in het straatbeeld te
herkennen. De auto voor de deur beperkt zich tot nieuw ontwikkelde 'drive in' flats en incidentele
gebeurtenissen. In 2040 is ondergronds parkeren de norm geworden en ook veel wegen gaan ondergronds
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lopen. Met als gevold dat er veel ruimte vrijkomt voor groen en water. Daarnaast komen er ruimtes voor
multifunctionele centra bij kooppunten van openbaar vervoer en bij ondergrondse parkeergarages. Op
deze plekken vindt in 2040 ook verdichting plaats terwijl op andere plekken, vooral door de
samenvoeging van woningen, juist verdunning plaats zal gaan vinden. De woningen worden groter en de
druk op de buitenruimte wordt kleiner. Om ervoor te zorgen dat dit scenario ook echt werkelijkheid wordt
is het van belang dat politici, nutsbedrijven, corporaties, ambtelijke diensten en bewoners samen
optrekken en het project ondersteunen. Bewoners hebben naast een inhoudelijke inbreng ook gesproken
over een duurzaam participatief bestuursmodel waarin bewoners beter betrokken worden bij
beleidsprocessen in de wijk. Het realiseren van een duurzame wijk vraag van zowel de bewoners als van
de bestuurders een grote inzet.

Junginger, Agterbosch, Faaij en Turkenburg (2004)
In 2020 wil de Nederlandse overheid dat 17% van de energievoorziening afkomt van duurzame energie
bronnen. Van die 17% duurzame energie zou 30% moeten komen uit de gebouwde omgeving, door het
inzetten van onder andere, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Het is alleen nog onduidelijk
hoe deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Om een antwoord op die vraag te kunnen leveren
hebben Junginger et al (2004) verschillende opties bekeken met mogelijke politieke en maatschappelijke
voorkeuren [54]. Het doel van het artikel is om te onderzoeken wat de maximum bijdrage kan zijn van de
verschillende duurzame elektriciteitsbronnen en daaruit de meest veelbelovende opties uit te halen. Er
moet echter wel opgemerkt worden dat het hier niet gaat om de definitie van duurzaamheid zoals gebruikt
wordt door Brundtland (1987), maar om het Engelse 'renewable', dus meer de in zin van gebruikmakend
van hernieuwbare grondstoffen. Deze duurzame energie moet overigens wel in Nederland zijn opgewekt
en mag niet uit andere landen afkomstig zijn. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het
realiseren van deze doelstellingen, zijn er een viertal studies onderzocht, zie figuur 18. Uit deze figuur
blijkt (grijze balk) dat een aantal scenario's de doelstellingen helaas niet halen.
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Figuur 30, resultaten van verschillende studies uit Junginger et al (2004)

Mede met behulp van de vier onderzochte studies hebben Junginger et al (2004) ze lf ook de
mogelijkheden onderzocht voor het realiseren van 17% duurzame energie. Het resultaat is dat ze drie
nieuwe scenario's ontwikkeld hebben voor de huishoudelijke duurzame energie voorziening in Nederland
voor 2020. Deze drie scenario's zijn :

1.

Duurzame elektriciteit tegen minimale economische kosten
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2.

3.

Dit scenario is gebaseerd op de economische aantrekkelijkheid van de verschillende vormen van
elektriciteit. Enkel de duurzame bronnen die kunnen concurreren met andere niet duurzame
bronnen zullen dan gebruikt worden. De bijbehorende visie van de overheid hierbij is dat 'de
markt het mag bepalen'. Om de economische waarde te kunnen behalen is er dan ook een marge
van 11,6% nodig op de te leveren elektriciteit.
Maximale duurzame elektriciteit invoering
In tegenstelling tot het vorige scenario wordt er in dit scenario vanuit gegaan dat alle
mogelijkheden voor duurzame energie volledig benut worden, enkel beperkt door de maximale
technische implementatie snelheid. Indien mogelijk wordt er gekozen voor de technologieën met
de hoogste efficiëntie en de grootste C0 2-reductie. Hier worden de technologieën met betere
prestaties verkozen boven economische aantrekkelijker technologieën. Dit wordt ook vanuit de
overheid gestimuleerd om zo de afhankelijkheid van de Nederlandse economie van olie en
aardgas te beperken.
Duurzame elektriciteit vanuit de maatschappij
In dit scenario worden ook andere milieu problemen meegenomen zoals land gebruik en
biodiversiteit. Het beleid van de overheid zou kunnen bestaan uit het geven van hoge
investeringssubsidies, ondersteuning bij het ontwikkelen van technologieën of lagere belastingen
voor groene investeringen. Bij het ontwikkelen van de technologieën worden ook de andere
milieuproblemen meegenomen, zo kan een windmolen park op het land de voorkeur hebben
boven een (meer efficiënt) windmolenpark in zee. Dit scenario beperkt misschien de
mogelijkheden voor het exploiteren van duurzame elektriciteit maar niet noodzakelijk de sociale
acceptatie van de duurzame elektriciteitstechnieken. Het is wel waarschijnlijk dat de grote massa
een voorkeur zal hebben voor de technologieën die door de maatschappelijke instellingen, zoals
Greenpeace en het WNF, worden gepromoot.

Deze scenario's zijn verder uitgewerkt, zie figuur 19 en 20. Voor scenario 1 geldt, dankzij de lage
investeringskosten, dat vooral de mogelijkheden voor biomassa erg aantrekkelijk zijn. Over het algemeen
wordt er in dit scenario ook de voorkeur gegeven aan centrale en grootschalige opwekking door de lagere
kosten. Voor scenario 2 wordt er vooral optimaal gebruik gemaakt van windenergie (zowel op het land als
in zee). Daarnaast worden de afvalstromen optimaal gescheiden en kan ook hier energie uitgehaald
worden en worden ook zonnepanelen voluit gestimuleerd. De enige beperkingen hiervoor zijn de
productie mogelijkheden. Als laatste, scenario 3, in dit scenario is windenergie op het land meer beperkt
dan in scenario 2. De algemene publieke mening is dat wind vooral ver in zee (dus ook ver van de kust)
opgewekt dient te worden. Biomassa is beperkt en mag alleen gebruikt worden als er niet teveel nadelige
gevolgen aan zitten (zoals de stank bij de verbranding van kippenmest). Zonnepanelen worden echter wel
sterk gestimuleerd, zowel op kleinschalig niveau als in grotere projecten. In dit scenario gaat het dus
vooral om de decentrale opwekking (in tegenstelling tot de twee eerder beschreven scenario's).
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Task Force Energietransitie (2006)
Op 24 januari 2005 hebben de Minister van EZ en de staatssecretaris van VROM de Task Force
Energietransitie geïnstalleerd. De Task Force Energietransitie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen
van een nationaal actieplan voor de energietransitie. Dit actieplan geeft de hoofdlijnen van de nationale
strategie aan. Hiermee wil de Nederlandse overheid bereiken dat we internationaal de toon zetten in een
overgang naar een mondiale economie die zich kenmerkt door voldoende beschikbaarheid van duurzame
energie, afnemende afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en acceptabele emissies van CO 2 •
De doelstellingen van het actieplan zijn;
o
o
o
o

Reductie in de COz- uitstoot van 50% in 2050 ten opzichte van 1990
Jaarlijkse energiebesparingen van 1,5%-2%
Substantiële inzet van groende grondstoffen en hernieuwbare bonnen om in 2050 een duurzamere
energiehuishouding te hebben
Versterken van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven

Volgens de Task Force Energietransitie kunnen fossiele brandstoffen nog lang gebruikt worden. Echter
om de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen de stabiliteit van het ecosysteem
bedreigen. Daarom wil de Task Force Energietransitie scenario's ontwikkelen die ook deze bedreiging
laten verdwijnen, dit vraagt echter wel om meer ambities dan in veel andere ontwikkelde scenario ' s. Om
de doelstellingen te kunnen bereiken en een prognose van de lange termijn te kunnen ontwikkelen zijn er
twee ' streefbeelden' opgesteld om twee extreme strategieën te verkennen (sterke economische groei en
maximale inzet op duurzame energie; geringe economische groeit, sterke besparing en dominant gebruik
van fossiele energie). Deze twee ' streefbeelden' zijn gebaseerd op 4 eerder ontwikkelde scenario' s door
ECN die in opdracht van het Centraal Plan Bureau in 2004 zijn opgesteld [69]. Deze vier scenario ' s zijn
Strong Europe, Global Economy, Transatlantic Market en Regional Community. Geen van deze
energiescenario ' s beschrijven een plausibele ontwikkeling en daarom is er gekozen om het gemiddelde
van deze scenario' s te nemen en te gebruiken als referentiepad, zie figuur 37.
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Het eerste streefbeeld kenmerkt zich door een sterke economische groei en een groot aandeel van
duurzame energie. In dit streefbeeld is er uitgegaan van een sterke economische groei van 2,9% op
jaarbasis. Om de schadelijke effecten van de energievraag te beperken is 50% van de energie in 2050
afkomstig van duurzame bronnen zoals zonne-, windenergie en energie uit biomassa. Naast het aandeel
van duurzame bronnen neemt jaarlijks de totale energievraag af met 1,3% tot 1,5%. Het resultaat van dit
scenario is dat er in 2050 voldoende schone en betaalbare energie is, zie ook figuur 38.
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Bij tweede streefbeeld wordt er juist rekening gehouden met een matige economische groei (1,8%),
waardoor de nadruk binnen dit streefbeeld veel meer op energie-efficiëntie is komen te liggen, zie figuur
39. Het gebruik van fossiele energiebronnen blijft nog wel dominant, maar de COi-reductie wordt vooral
gerealiseerd door een lager energieverbruik. In vergelijking met het vorige streefbeeld is in dit scenario
het energieverbruik 40% lager.
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Appendix XXIII, Backcastingworkshop
( .. )
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Appendix XXIV, marktonderzoek
Wanneer een product in de markt gezet wordt zijn er een aantal aspecten van belang, een methode om
naar marktintroductie van nieuwe producten te kijken zijn de 4 P's. Deze 4 P's staan voor Product, Plaats.
Prijs en Promotie. Alle vier de P's zijn nodig in een marketingplan en moeten gezamenlijk bekeken
worden wanneer een nieuw product in de markt wordt gezet [66].
Er zijn vanuit Nuon al verschillende studies en businesscases gedaan om te onderzoeken hoe de markt in
elkaar zit, waar de mogelijkheden zitten en wie de belangrijkste spelers zijn. Echter deze onderzoeken
zijn intern uitgevoerd en niet gebaseerd op gesprekken met externe stakeholders. Wanneer marketing
managers de (doel)markt begrijpen, zijn ze in staat om doorbrekende mogelijkheden te zien [66] .
Wanneer er gekeken wordt naar het algemene consumptie patroon dan blijkt dat de meeste aankopen
worden gedaan door bedrijven en andere organisaties en dus niet door eindconsumenten [66].
Organisaties consumeren goederen en diensten die ze zelf nodig hebben om hun eigen goederen in de
markt te verkopen, dit wordt ook wel 'derived demand' genoemd. Dit geldt zeker ook voor de klanten
van Nuon in de woningbouw, ze hebben te maken met organisaties en minder met de eindgebruiker. Bij
renovaties, daarentegen speelt de eindgebruiker een actieve rol. Het is belangrijk om een gefundeerde
basis kennis te ontwikkelen over wie deze klanten zijn en hoe ze kopen.
Binnen organisaties zijn er verschillende mensen die invloed uit kunnen oefenen op de aankoop, zie
figuur 40. Een 'Buying centre' bestaat uit alle mensen die deelnemen aan of invloed uitkunnen oefenen
op de aankoop. Dit zijn onder andere de gebruikers, kopers, beïnvloeders, gatekeepers en de beslissers.
De gebruikers kunnen de lijnmedewerkers zijn, maar ook de supervisors. De kopers zijn vaak de inkopers
van bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor het werken de leveranciers en het onderhandelen van de
verkoop specificaties. Beïnvloeders kunnen onder andere R&D medewerkers zijn, die de benodigde
specificaties geven zodat eventuele evaluaties tussen alternatieven gemaakt kunnen worden. De beslissers
zijn de mensen die de macht hebben om bepaalde leveranciers goed of af te keuren. Dit kunnen zowel
inkopers zijn als topmanagement. De laatste groep, de gatekeepers zijn de mensen die de
informatiestroom binnen de organisatie controleren. Dit kunnen zowel receptionisten, secretaresses als
onderzoeksassistenten zijn.

Users

lnfluencers

Gatekeepers

Figuur 36, Buying centre volgens Perrault et al

Op basis van het buying centre is er een zeven-stappen aanpak gemaakt om producten in de markt te
zetten
1. Benoem de productmarkt
2. Inventariseer mogelijke behoeftes van klanten
3. Creëer homogene deelmarkten, breng een focus aan in de algemene productmarkt.
4. Identificeer de doorslaggevende beslissingen
5. Label de mogelijke productmarkt
6. Evalueer waarom bepaalde productmarktsegmenten zich op een bepaalde manier gedragen
7. Maak een schatting van de omvang van de productmarktsegment
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( .. )De geïnterviewde gemeenten stonden alle 4 open voor advies van Tecno en zouden graag een actieve
marktbenadering zien. Door de rol die een gemeente heeft in bouwprojecten is een gesprek met de
gemeente een goed begin om ook betrokken te raken in het gehele project en later ook met andere spelers
om tafel te zitten. Het is dus niet waarschijnlijk dat het moeilijk is om gemeenten vroeg te benaderen en
dus ook vroeg in projecten betrokken te raken. Er moet wel onderzocht worden welke gemeenten en
eventuele andere mogelijke klanten voor Tecno. De gemeenten die een minder hoge positie innemen op
de duurzaamheidmeter kunnen ook behoefte hebben aan het advies, dit advies zal echter wel een andere
vorm hebben. ( ... )
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Appendix XXV, Voorbeeld Warmte
In dit deel wordt beschreven hoe het bedrijfsonderdeel warmte de afgelopen jaren een verandering in de
aanpak heeft ondergaan. Net als Tecno valt Warmte onder NWS.
Enkele jaren geleden merkte Warmte dat het maximum van de eigen capaciteit bereikt was . Er is toen
besloten om dingen op een andere manier aan te pakken en gestructureerde aan het werk te gaan. Om dit
te kunnen realiseren moest er een 'nieuwe ' organisatie opgebouwd worden met onder andere visie,
doelstellingen, marketing en projectorganisatie. Vanuit het idee dat, wanneer er ergens restwarmte is dat
je deze moet gebruiken, worden gemeenten en andere stakeholders actief benaderd. Onder deze structuur
is er vervolgens in 2002 een project opgepakt in Amsterdam.
( ... )
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Appendix XXVI, Model voor de Implementatie
In de vorige paragraaf is er dieper ingegaan op de huidige positie van Tecno en uit hoofdstuk 5 is de
gewenste positie duidelijk geworden. Het beginpunt en het eindpunt zijn nu in kaart gebracht, maar er
moet nog wel gekeken worden hoe de visie bereikt kan worden, daar zal in deze paragraaf verder op in
worden gegaan. Het model voor de implementatie is te zien in figuur 24 .
0. Projectteam
samenstellen

ervaring/ visie
werknemers,
marktonderzoek

1. Collectieve
ambitie
Missie / Visie ontwikk ele n

Mission
statement

,,--------Marktanalyse,
ennis & ervarin

2. Beleid
Doelen en strategie

3. Implementatie
bv. vo orbeeldproject

Actiepunten,
Speerpunten,
Organisatie
structuur ...

Evaluatie

Evaluatie

Figuur 37, Model voor implementatie

Stap 0. Projectgroep samenstellen
Voor het implementeren van het model is er een projectgroep nodig, die ervoor zorgt dat de verschillende
stappen goed worden doorlopen. In de projectgroep moeten de juiste mensen zitten zodat de projectgroep
over mandaad, draagkracht en de juiste kennis kan beschikken.
De kennis waarover de projectgroep dient te beschikken is in de eerste plaats over de technische
mogelijkheden en de markt. Dit zouden dus de medewerkers van BVM kunnen zijn, maar ook
medewerkers die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in warmtepompen of zonnecollectoren. Daarnaast is
het van belang om ook over de nodige marktkennis te beschikken, zodat er tijdens het project gekeken
kan worden naar de marktmogelijkheden en eventueel ook de mogelijke klanten of partners benaderd
kunnen worden.
Het project zal ook intern en extern verkocht moeten worden. Vanuit Tecno moeten er de juiste middelen
beschikbaar gesteld worden en in de markt moeten er contacten gelegd worden. Hiervoor is het van
belang dat er in het projectteam ook mensen zitten die achter de doelstellingen van het team staan en dit
ook goed naar derde kunnen verkopen. Op dit moment zijn de portefeuillehouders verantwoordelijke voor
het contact met de andere afdelingen binnen Nuon om kenbaar te maken wat Tecno kan, binnen het
projectteam zou dan ook een portefeuillehouder of een vergelijkbare functie, aanwezig moeten zijn.
Voor het verkrijgen van de juiste middelen is het belangrijk dat er ook management support is. Deze
support hoeft niet direct vanuit het projectteam zelf te komen, maar er moet wel commitment zijn vanuit
het management. Het maakt niet veel uit waar deze support vandaan komt, het is echter wel belangrijk dat
er, dankzij de support, de juiste middelen die nodig zijn voor het project beschikbaar gesteld kunnen
worden.
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In principe is er al een dergelijke groep voor Nuon als geheel, maar niet specifiek voor Tecno. Tecno zit
op dit moment ook in deze groep. De deelname is in de vorm van een medewerker van BVM die niet zelf
over eventuele extra middelen beschikt en hiervoor afhankelijk is van andere medewerkers binnen Tecno.
Er kan wel gekeken worden of er een stuurgroep vanuit Nuon wordt ingesteld waaraan het projectteam
rapporteert, hierdoor raken de andere afdelingen wel betrokken en weten ze wat er speelt.

Stap 1 Collectieve ambitie
Volgens Weggeman et al (1998) begint het organiseren, van welke onderneming dan ook, met het
opstellen van een missie, samen met de daaruit voortvloeiende doelen. Dit geldt voor elke organisatie, het
maakt niet uit op welk niveau je de organisatie definieert [59) .
Door een scenario te ontwikkelen voor 2020 is er al een eerste aanzet gedaan voor het maken van een
visie. Volgens Weggeman et al (1998) [59) vormen de missie en de visie samen de collectieve ambitie,
zie figuur 25.
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Figuur 38, Beleidsproces volgens Weggeman et al (1998)

De missie van Nuon is; Vanuit het besef dat energie een onmisbare rol vervult voor consumenten,
bedrij'ven en maatschappij', werkt Nuon aan een evenwichtige groei voor alle belanghebbenden:
aandeelhouders, medewerkers, klanten, milieu en maatschappij'. Het handelen van Nuon sluit te allen
tij'de aan op het belang dat energie heeft voor de miljoenen huishoudens en de organisaties waaraan zij'
diensten levert [a].
Het opstellen van een visie is, bij voorkeur, een intern proces wat door de betrokkenen gedragen moet
worden. Daarom is de input voor de collectieve ambitie onder andere de ervaring of visie van de
werknemers en ander betrokken personen. Naast de wensen van de medewerkers zou een visie ook
gebaseerd moeten zijn op de toekomstbeelden en wensen van klanten, zodat een bedrijf in kan springen
op het nut dat ze voor mogelijke klanten kunnen hebben. Daarvoor zou een marktonderzoek uitkomst
kunnen bieden. Volgens Weggeman et al (1998) is een visie een doel met een termij'nperspectief dat zo
lang is dat de kwantificeringseis mag vervallen, of kort gezegd: de visie is een gewenst, kwalitatief
toekomstbeeld [59].
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De filosofie van Tecno is: "Tecno wil haar klanten succesvol laten zijn door als vakkundig, ervaren en

vernieuwende partner, advies, ontwerp en projectmanagement te leveren op het gebied van energie
opwekken, transport, distributie en opslag, waterinfrastructuur en industriële installaties alsmede totale
ontzorging in de vorm van beheer, onderhoud en het verhelpen van storingen [b]". Deze filosofie is erg
gericht op het elektriciteitsdeel van Tecno, het geeft echter weinig aanknopingspunten voor duurzame
energie in de woningbouw. Het is van belang dat, zowel intern als extern, duidelijk is welke rol Tecno in
wil nemen binnen DuBo. In onderstaande tabel staat kort samengevat waar een Missie aan moet voldoen:
Tabel 15, Missie volgens Weggeman (1997) 1591
Missie

Missie: Waarom zijn wij er?
•
Geeft aan wat de organisatie voor de samenleving wil betekenen, welke toegevoegde waarde
zij wil leveren
•
Maakt duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties
•
Gebaseerd op gedeelde waarden en normen van de medewerkers

Volgens Weggeman et al (1998) moet een collectieve ambitie levendig zijn. Dit betekent dat het emoties
op moet roepen en een beeld moet schilderen met woorden. Tijdens de workshop bij Tecno is er gevraagd
naar een ambitie voor Tecno, zie paragraaf 5.2. In deze ambitie wordt er niet gekeken naar duurzame
energie en de rol van Tecno hierin. Daarnaast is de ambitie nog niet dusdanig omschreven dat hij past bij
de omschrijving van Weggeman et al (1998) [59]. Een collectieve ambitie aansluitend op het scenario
voor 2020 zou kunnen zijn:
( .. )

De collectieve ambitie is vastgesteld op basis van de geleverde input tijdens de workshop en interviews.
De markt voor de energiewereld kan de komende jaren nog sterk veranderen, onder andere door de
splitsingswet, het is dan aan te raden om het projectteam een eigen collectieve ambitie vast te laten
stellen. De collectieve ambitie levert input voor de mission statement. In onderstaande tabel staat waar
een goede miss ion statement uit zou moeten bestaan, daarnaast is een voorbeeld gegeven voor Tecno.
Tabel 16, Mission statement
Theorie van We11:11:eman et al (1998)
Wat zou de wereld, volgens onszelf, verliezen als
onze onderneming niet langer bestond?
Waarom kan ik er trots op zijn hier te werken?
Waarom wil ik mijn kostbare (creatieve) energie in
dit bedrijf stoppen?
Hoe sluiten de doelen die ik in mijn persoonlijke
leven nastreef aan op onze gezamenlijke
inspanningen in de organisatie?

Situatie voor Tecno en duurzame ener,!ie in de woningbouw
(. ..)
(. ..)
(. ..)
(. ..)

Stap 2. Beleid
Aan de hand van de collectieve ambitie kunnen doelen en een strategieën opgesteld worden, deze vormen
samen het beleid. Hiervoor zullen een aantal vragen beantwoord moeten worden, vragen zoals:
• Welke producten willen we de markt aanbieden, hoe willen we ons precies onderscheiden?
• Welke kennisgebieden hebben we?
• Welke kennisgebieden hebben we nodig?
• Hoe gaan we ons in de markt positioneren?
• Wat is onze belangrijkste doelgroep
• Hoe moet de structuur van een eventueel nieuwe afdeling eruit zien?
• Welk concreet marktaandeel willen we en kunnen we binnen halen?
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■
■

■
■

Wat zijn onze sterktes & zwaktes?
Hoe zorgen we dat er voldoende budget vrij komt voor onze plannen?
Wat zouden eventuele samenwerkingsverbanden kunnen zijn?
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Waar zit sales, is er personal selling, welke contacten kunnen er open staan, hoe verkoop je het
product, waar willen we heen, wat is er nodig om dit te realiseren.

Deze lijst is niet compleet maar kan wel een beginpunt zijn voor het opstellen van het beleid.
Tabel 17, doel en strategie volgens Weggeman et al (1997) 1591

Doel

Strategie

Wat willen we precies?
■
Een uit het mission statement afgeleid
■
Gewenst en meetbaar resultaat
■
Dat op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn
Hoe gaan we dat bereiken?
■
Weg waarlangs, manier waarop de organisatie het geformuleerde doel wenst te realiseren
■
In de tijd gefaseerd actieplan

Een goed opgesteld beleid zou het resultaat kunnen zijn van de vergelijking tussen de kunde van Tecno en
de behoeftes vanuit de markt. Een goede input voor de vraag vanuit de markt zou een marktonderzoek
kunnen zijn. In Appendix XXIV is een uitgebreide beschrijving gegeven van een marktonderzoek. Er zijn
wel vaker marktonderzoeken gedaan, maar daarbij is vooral naar productiegrootte gekeken en niet naar de
wensen van verschillende stakeholders. Voor de concurrentie analyse werd voornamelijk naar andere
energiebedrijven gekeken, terwijl het geven van advies over duurzame energie in de woningbouw vaak
wordt gedaan door adviesbureaus. Het marktonderzoek zou zowel door Tecno als door een externe partij
uitgevoerd kunnen worden. Door de vergelijking van de kennis & ervaring van Tecno met de resultaten
van het marktonderzoek zouden er Product Markt Combinaties (PMC) gemaakt kunnen worden.
Op basis van deze PMC ' s kan er een strategie geschreven worden.( ... )
Naast actiepunten zou het beleid ook de nodige speerpunten op moeten leveren. Hieruit moet duidelijk
worden wat de toegevoegde waarde is van Tecno voor de markt en hoe ze deze optimaal kunnen
gebruiken.
Op dit moment is er nog geen duidelijke structuur, daarom zou één van de doelen en de strategie zich ook
moeten richten op het creëren van een heldere en duidelijk zichtbare structuur. Naar aanleiding van de
analyse bleek dat er geen duidelijk centraal punt is binnen Nuon voor duurzame energie in de
woningbouw, dit kan vertaald worden naar een aanpassing van de organisatie structuur. In een intern
rapport van Nuon was al eerder aangegeven dat een centraal punt voor DuBo wenselijk was, waarom dit
punt er nooit is gekomen is onduidelijk. Wanneer Tecno zich actiever in de markt wil gaan zetten is het
van belang dat ook externe duidelijk weten bij wie ze met vragen terechtkunnen.
De concrete doelen zijn in meer detail besproken in paragraaf 6.2, de tijdsplanning. Daarom staan er hier
geen directe en concrete mogelijke doelen.

Stap 3. Implementatie
Als de collectieve ambitie is beschreven en het beleid is gemaakt dan kunnen de uitkomsten van stap 1 en
2 geïmplementeerd worden in de praktijk. Bij het implementeren is het van belang dat er ook
verantwoordelijkheden aan projectleden worden gesteld en dat er duidelijk deadlines zijn. Het op papier
zetten van gewenste veranderingen is makkelijker dan het daadwerkelijk realiseren van de veranderingen
in gedrag. Volgens Van Aken (2002) zijn er twee soorten interventies die veranderingen teweeg kunnen
brengen, dit zijn inhoudelijke interventies en veranderkundige interventies, voor Tecno geldt dat er
rekening gehouden moet worden met beide type interventies. Het implementeren van de veranderingen
zou stapsgewijs kunnen gebeuren. De veranderingen zijn dusdanig groot dat een complete omstap in één
keer moeilijk realiseerbaar en ongewenst kan zijn. Om het proces meer beheerst te laten verlopen en in te
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kunnen spelen op mogelijke problemen gedurende de implementatie kan er gebruik gemaakt worden van
één of meerdere voorbeeld projecten. Deze projecten dienen verkregen te worden volgens de nieuwe
doelen en passend bij de visie van Tecno. Hiermee wordt bedoeld dat er, door het innemen van een
actieve houding, door Tecno opdrachten binnen worden gehaald die passen bij de PMC's. Voordat
hiermee begonnen wordt is het van belang dat er het projectproces goed in kaart is gebracht en dat er ook
budget voor vrij wordt gemaakt, zie figuur 26. De opdrachten kunnen binnen gehaald worden door
bijvoorbeeld bestemmingsplannen te lezen van snelgroeiende gemeenten. Zo is bijvoorbeeld bekend dat
er in Veldhoven een groeikern is.( ... )
Budget
maken&..,_...,.►

bewaken

Budget
formuleren

D.

zaken

Vergelijken

Voortgangssignaal

Informatie
verzamelen

D.

Opstellen
budget

Budgetvoorstel

D.

Bijsturen

D.

Bijsturingsacties

Goedkeuren
budget

Budgetinformatie

Fieuur 39, Een in kaart eebracht oroces. voleens Weeeeman et al (1998)

Het voordeel van een voorbeeldproject, wat zorgvuldig op wordt gezet, is dat de doelen en strategie
getoetst kunnen worden. Het is dan ook van belang dat de resultaten van een dergelijk project geëvalueerd
worden. Deze evaluatie kan uit verschillende onderdelen bestaan:
• Organisatorische aanpak; gebruikte projectstructuur, samenwerking met andere afdelingen,
gerealiseerde project doorlooptijd, ....
• Klanttevredenheid; perceptie van de samenwerking van de andere stakeholders, verloop van
contact momenten, afstemming tussen de verschillende stakeholders, ...
• De financiële gevolgen; aantal direct verkochte diensten, gemaakte kosten en de spin-off van het
project
Aan de hand van de evaluatie kan de collectieve ambitie of het beleid aangepast worden, daarnaast is de
evaluatie een belangrijk leerpunt voor de uiteindelijke uitvoering. De uitkomsten van de evaluaties
kunnen tevens gebruikt worden als promotie van de afdeling. Intern zou er bijvoorbeeld een stukje in Puls
(het interne Nuon blad) kunnen komen over de successen van het project, maar ook een financieel rapport
voor het management kan voor draagvlak zorgen. De resultaten kunnen gebruikt worden om soortgelijke
projecten binnen te halen en aan te tonen wat de voordelen van dergelijke projecten zijn.

Stap 4. Uitvoering
Na het implementeren en evalueren van een voorbeeldproject, is het belangrijk dat de werkzaamheden
routine worden. Hiermee wordt niet bedoeld dat alle werkzaamheden gestandaardiseerd worden, maar wel
dat het realiseren van de collectieve ambitie meer verweven zit in de alledaagse werkzaamheden. In deze
fase zou Tecno al bekend moeten zijn met de markt en kan alles een soepel verlopen.
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Door het structureren van de werkzaamheden is er behoefte aan arbeidsdeling en coördinatie. Door de
verdeling in arbeid ontstaan er taakafhankelijkheden tussen de deeltaken in een organisatie. De output van
de één kan gebruikt worden als input voor de ander, daarnaast kan er ook afhankelijkheid zijn van
materialen, vaak gebruiken medewerkers dezelfde materialen. Door de operationele afhankelijkheid van
elkaar ontstaat er een behoeft aan coördinatie, om de uitvoering van de werkzaamheden van verschillende
mensen naar aard en timing op elkaar af te stemmen [40].
Er moeten dus twee zaken gelijktijd worden gedaan, namelijk decompositie, het opsplitsen van de totale
taak in deeltaken, en integratie, het creëren van mechanismen waardoor de uitvoering van die deeltaken
onderling kan worden afgestemd.
Tijdens de uitvoering is het van belang dat projecten nog wel geëvalueerd worden en dat, indien nodig, de
collectieve ambitie en het beleid worden aangepast aan de huidige situatie.
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