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Versnellen van de 

renovatieopgave: hoe dan?
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Dit is Hans

Hans huurt een woning en maakt zich zorgen 

over zijn energierekening. 

Gas kost nu tot wel €2,60 per M3.
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Dit is Petra

Petra is bestuurder van een corporatie en 

maakt zich zorgen om Hans!

…….. maar heeft nog meer zorgen…..

Er zijn veel meer huurders zoals Hans

Haar medewerkers zijn al (te) druk

Er komen nieuwe prestatie afspraken aan

De transitievisie Warmte is nog onhelder

Leefbaarheid in de wijk is een uitdaging

Sociale problematiek

… de opgave is groot



….. En dat is op…..  

En dit is ons budget



Naar 200.000 

woningen per jaar 

=> 1000 per dag













Plug & play slimme schil scheelt tijd en ruimte



Dus het kán anders. 

In enkele dagen een nieuwe schil en van het 

gas af.

Standaard plug-and-play componenten…

…uitvoerbaar met minder (technisch) 

personeel.

Met (vaste) keten-partners.
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Materiaal besparen: lichtgewicht, integratie

Personeel: integratie en prefabricatie 

Automatisering en digitalisering

Proces innovatie

#hetkanwel door innovatie en schaal



Met steigervrije renovatie voor hoog en laagbouw
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En verschillende looks
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2021 2022 2026 2028 2030 2040 2050

25% t.o.v. 1990 60% t.o.v. 1990 100% t.o.v. 1990

Coalitie akkoord  
- Prestatieafspraken  
- Start nationaal programma
- Bewustwordingscampagne

- Invoering normering
- Verbod op gasketel
- Invoering Europese regels

- E,F & G labels uitgefaseerd (uitz. sloop of monument)
- Salderen afgeschaft, afbouwregeling

- 60% CO2 reductie
- Balans tot 2040 opmaken

- Doelen gehaald?

Energieprijzen 
Gascrisis
bouwkosten 



2021 2022 2026 2028 2030 2040 2050

Coalitie akkoord  
- Prestatieafspraken  
- Start nationaal programma

Energieprijzen 
Gascrisis
bouwkosten 

Op basis van landelijk gemiddelde (2.760 kWh/jaar):
Elektra € 1.722,- per jaar

€ 144,- per maand

Gas+Elektra € 392,- per maand

(Woning met Energieprestatievergoeding:
EPV+elektra € 90,- -- € 120,- per maand)

Op basis van landelijk gemiddelde (1.120m3/jaar):
Aardgas € 2.979,- per jaar

€ 248,- per maand



Hoe krijgen we de eerste
50.000 huishoudens
uit de energiearmoede
al voor de winter van 
2022?
FUTURE FACTORY

Our mission to the moon
Powered by: BZK (MMIP)



50.000

In enkele dagen een volledig nieuwe 
schil en “all electric” energie installatie 



Van harte welkom 13 oktober
open dag INDU ZERO woning

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/evenement
/innovatieproject-voor-verduurzaming

Video van "the making of"

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/evenement/innovatieproject-voor-verduurzaming
https://www.youtube.com/watch?v=9E4RUd3gF7I


Interesse? 

Rc Panels is 

ervaren marktleider

award winning “Factory of the future”

We werken graag samen! 

l.sjerps@rcpanels.com
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