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Transitie leeft steeds meer
• Stijgende gasprijzen en energie onafhankelijkheid
• Nieuw Kabinet zet fors in op energietransitie;
→ Uitvoering RES (m.n. zonneparken & windmolens)
→ Duurzame warmte SDE ++
→ Stimulering elektrisch rijden; overal ‘slim laden’
→ Isolatie en Hybride Warmtepomp (ISDE)
→ Publiekscampagnes met nadruk op energiebesparing door burgers

•
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De vraag naar duurzaam is ruimschoots verdubbeld!

De hybride route
• Oplossing om snel CO2 te reduceren
• Relatief makkelijk inpasbaar zelfs in de bestaande bouw

• Projectmatig is niet nodig, kan op natuurlijke momenten geplaatst worden,
zoals bij mutatie of ketelvervanging
• De combinatie met isoleren levert een hogere bijdrage op
• Bij voldoende isolatie is de stap naar aardgasvrij mogelijk, daarmee is het
een no-regret maatregel
• Techniek Nederland ziet het als perfect instapmodel in transitie
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Hoe krijgen we de beoogde opschaling voor elkaar?
#Wat betekent dat voor mij?
#Welke kansen én waar?

#Wat verandert er?
#Hoedan?
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Aanleiding van opschaling
•

Extra subsidie warmtepompen

•

Campagnes Rijksoverheid over hybride wp

•

Normering prestatie-eis nieuwe verwarmingsinstallaties

•

Aktieplan met installatie en toeleverende sector

# ambitie naar de toekomst
➢ Extra 125.000 HWP t/m 2024
➢ 300.000 duurzame installaties per jaar vanaf 2026
➢ Minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030
•
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HYBRIDE IS HET NIEUWE NORMAAL VOOR
VERWARMEN!

Probleemstelling
• Onvoldoende continue vraag

• Gebrek aan een eenduidig,
samenhangend en consistent
beleid
• Tekort aan vakmensen

TRIAS INSTALLATICA

installatie
capaciteit

levering
zekerheid

• Installatieproces = kennis- en
arbeidsintensief
energie
voorziening
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Doel
• In 2026 is de installatiebranche in staat om 300.000 kwalitatief goede (hybride) warmtesystemen
per jaar te kunnen installeren én onderhouden, en circuleert kennis rondom HWP.
o Subdoel A: vóór 2026 is de complete installatietijd voor het (hybride) warmtesysteem
gehalveerd, door inzet op drastisch verlagen van kennis –en arbeidsintensiteit.
➢ Gericht op het product en systeem van toeleverende keten
o Subdoel B : vóór 2026 is er meer gestandaardiseerde en slimme bedrijfsvoering, zodat
kennis niet alleen in mensen zit maar ook in het proces zelf!
➢ Gericht op de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van installatiebedrijven
o Subdoel C: vóór 2026 worden tienduizend vakmensen opgeleid en bijgeschoold zodat meer
capaciteit aanwezig is die beschikt over de juiste competentie passend bij taak/profiel.
➢ Gericht op het binden en verbinden van de vakman
[van ondernemer tot uitvoerend medewerker]
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Programma…
1

Plug-and-use, slimme
producten en systemen

Verlagen kennis- en arbeidsintensiteit
1

Productinnovatie & ketenafspraken
• Technische voorschriften voor ontwikkeling toelevering
• Kennisontwikkeling arbeidsbesparende keteninnovaties
• Ketenafspraken mbt ontwikkelingen en prioriteiten

2

Aantrekkelijke, eenvoudige,
risico-beheersbare bedrijfsvoering

Verhogen van toegevoegde waarde
1

Verslimmen van bedrijfsprocessen
• Woning –en installatiechecks
• Risicobeheersing bij woningcorporaties
• Klantselectie en klantprofielen

C
3

2

3

Standaardisatie bij installatie als S&O
• Installatieconfiguraties
• Productselectie voor werkvoorbereiding
• ….

3

Digitalisering & monitoring

Aanjagen digitale werkwijze
• GIS applicatie kansen in HWP
• Dashboard monitoring klanten bij nazorg & onderhoud
• ….

Ontzorg de ontzorger
• Platform Energietransitie door Installateurs
• Voorbeeldenboek or aanbieders en intermediëren
• Warmtepompvergelijker.nl

• Aansturing systemen
• Monitoringsplatform met feedback naar fabrikanten

a

Kennisborging
• Gebruik en herkenbaarheid erkenning & certificering
• Alle relevante kennisproducten zijn geüpdatet

Voldoende green skills voor
de uitdaging van morgen

Kennisdelen
1

Sectorplannen Opleiding & Bijscholing

2

Campagne verbinden aan hybride

3

Green skills | het nieuwe vakmanschap

• …

2

…van nu tot 2026

maximaal rendement
voor versnelde opbouw van installatiecapaciteit

•
•
•
•

Omscholing taakgericht bestaand personeel
Zij -en instroom
Investeringen in lokale leerwerkplaatsen
Binding bedrijfsscholen en fabrikantencursussen

• Pump up the Heat voor vakman
• Hybride ON voor ondernemingen

• Juiste beroepsprofielen
• Deel certificaten MBO (mede voor zij-instroom)
• Opname skills in vakpaspoort

maximaal rendement
voor versnelde opbouw van installatiecapaciteit
Hoe spelen we gezamenlijk in op de benodigde verandering én opbouw van installatiecapaciteit
Voldoende zekerheid toelevering
slimme HWP producten en systemen

Aantallen HWP

A

B

Efficiënte bedrijfsvoering in een
aantrekkelijke marktomgeving

‘de duurzame standaard voor verwarmingsketels’

C

Voldoende Green Skills
voor uitvoering

n
n = 1500 HWP/per (werk)dag
grofweg 300.000 p/j

A

Verlagen kennis- en
arbeidsintensiteit
(hick-ups uit keten)

‘het nieuwe normaal’

B
C
Vergroten kennis- en
uitvoeringscapaciteit

Tijd

Werking van hybride
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Inzetbaarheid hybride?

Woning Label C-D
Bouwjaar 1965 <-> 2002
1000-1500 m³ aardgas
Vermogen bij buitentemperatuur -10°C = 8-10 kW

Maximale temperatuur
warmtepomp.
Hoe kan de stooklijn omlaag?
- Na isoleren van de woning
- Groter oppervlakte verwarming
- Te groot berekend bij het ontwerp?

Inzetbaarheid hybride?

Woning Label C-D
Bouwjaar 1965 <-> 2002
1000-1500 m³ aardgas
Vermogen bij buitentemperatuur -10°C = 8-10 kW

Inzetbaarheid hybride?

Woning Label C-D
Bouwjaar 1965 <-> 2002
1000-1500 m³ aardgas
Vermogen bij buitentemperatuur -10°C = 8-10 kW

Vermogen hybride warmtepomp?

Ongeveer 45-50% van het maximale vermogen!

Inzetbaarheid hybride?

Woning Label C-D
Bouwjaar 1965 <-> 2002
1000-1500 m³ aardgas
Vermogen bij buitentemperatuur -10°C = 8-10 kW

In dit jaar was het bijna
6.000 uur kouder dan
18°C en warmer dan 4°C

Inzetbaarheid resultaten Installatiemonitor
•
•
•
•
•

#450 woningen
Data uit slimme meter
Bovengemiddeld groot; veel zon-PV
Impact van corona (meer thuiswerk)

Iets over 60% van ruimtevraag wordt opgevangen door warmtepomp (overige 40% en warmtapwater door CV-ketel)
Voor 1m3 gas bespaard; extra opwek van 2,35 kWh (ergo gemiddelde SCOP 3.8)
Geen grote verschillen in bouwjaar/energielabels (wel meer in compactheid van woning)
Met LT afgifte (veelal vloerverwarming) werkt warmtepomp efficiënter
50% meer belasting van all-eletric op het netwerk

Inzetbaarheid hybride?
Aandachtpunten:
• Maak een transmissieverlies berekening bij een buitentemperatuur van – 10 graden Celsius
• Selecteer een hybride warmtepomp op ten minste 40-50% van het maximale vermogen
•
•
•
•

Maak een transmissieverlies berekening bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 graden Celsius
Controleer het afgifte vermogen bij de ontwerptemperatuur van je warmtepomp
Houd rekening bij plaatsing van buiten-unit met geluid(eisen)
Mogelijk vervangen van enkele radiatoren, maar meestal niet.

•
•

Vervang de radiatorafsluiters voor inregelbare thermostatische afsluiters
Tevens ook verplicht vanuit wijziging bouwbesluit (EPBD3).

Waar liggen kansen?
•

Ruim 2 miljoen woningen NU al geschikt

•

Zeer conservatieve inschatting t.o.v. huidige gasprijs
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Waar liggen kansen?
•

Ruim 2 miljoen woningen NU al geschikt

•

Zeer conservatieve inschatting t.o.v. huidige gasprijs

•

Loopt snel op bij isoleren van woningen tot 1980

•

Corporatiemarkt kent extra aandacht
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Conclusie hybride route
•

Met een goed gekozen hybride warmtepomp is een
aanzienlijke besparing op aardgas mogelijk en een reductie
van de CO2 uitstoot

•

Door isolerende maatregelen te combineren kan de aanvoer
temperatuur van het afgiftesysteem omlaag en wordt de
besparing steeds hoger

•

Door isolerende maatregelen en de hybride te combineren
met natuurlijke momenten blijven de kosten beheersbaar

•

Hybride is geen belemmering voor wijkaanpak

•

De hybride warmtepomp is voor veel installateurs een
redelijk eenvoudige wijze om een grote bijdrage te leveren
aan de energietransitie

•

In een groot deel van de Nederlandse woningen is middels
hybride een grote aardgasreductie te bereiken

•

Er is een behoorlijke subsidie op hybride warmtepompen,
tot 30% van de aanschafprijs.
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De hulp van de VSE is nodig om
van hybride een succes te maken?!

Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde
omgeving | Rapport | Rijksoverheid.nl
Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026 |
Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Nieuwe publicatie helpt woningcorporaties en installateurs
bij duurzame keuzes (technieknederland.nl)

Hét startpunt voor iedere installateur,

die succesvol wil zijn in hybride!

