De installateur als
energieregisseur

De techniek achter Nederland

De energieregisseur
UNETO-VNI vertegenwoordigt de Nederlandse installatiebranche en de technische detailhandel. Als
ondernemersorganisatie zijn we de gesprekspartner van de overheid en de politiek, het onderwijs, de media,
vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. We behartigen de belangen van onze leden en we
laten de stem van de bedrijfstak horen in de media.
De plaats die installateurs in de bouwkolom innemen, wordt met de dag belangrijker. Zowel bij de bouw en
renovatie van woningen als in de utiliteit en de industrie krijgt het moderne installatiebedrijf steeds vaker
een centrale rol.
In 2013 sloten overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke
organisaties en financiële instellingen met elkaar het Energieakkoord. De doelstellingen van dat akkoord
zijn ambitieus en een duurzame gebouwde omgeving is essentieel om die doelstellingen te realiseren.
Energiebesparing, energiemanagement en duurzame innovatie; de leden van UNETO-VNI maken er werk van!

De installateur wordt een energieregisseur!
UNETO-VNI groeit
De installatiebranche is een snel
groeiende bedrijfstak. Tussen nu en
2021 zullen zowel het aantal bedrijven
en werknemers als de omzet naar
verwachting sterk toenemen.
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De gebouwde omgeving
is de grootste vervuiler
De gebouwde omgeving, dat is waar
het moet gebeuren. En waar het kán
gebeuren!
Woningen, kantoren, fabrieken en
andere gebouwen zijn samen 
verantwoordelijk voor het grootste

deel van onze CO2-uitstoot. Door
voortvarend te verduurzamen, kunnen
we daar dus veel winst behalen. Het
goede nieuws is dat we goed opgeleide
mensen én technische mogelijkheden in
huis hebben om al op korte termijn een
sprong vooruit te maken.
Gebouwde
omgeving

Industrie, 28%

39%
Landbouw 7%
Verkeer: 26%

Burgers en bedrijven
weten wat ze willen
De installateurs die lid zijn van
UNETO-VNI ontmoeten iedere dag
consumenten en ondernemers.
Zij weten dan ook als geen ander
dat termen als duurzaamheid,

innovatie en besparing al lang niet
meer voorbehouden zijn aan politici
en bestuurders. De meeste burgers en
bedrijven weten zélf precies wat ze
willen. En ze zijn bereid om daarvoor de
noodzakelijke stappen te zetten.
Een gebouwde omgeving die géén CO2
meer uitstoot. UNETO-VNI is ervan
overtuigd dat het kan.
Daarbij durven we een ambitie uit te
spreken die nog verder gaat dan de
doelstelling in het Energieakkoord.
Wij streven naar een CO2-neutrale
gebouwde omgeving in 2030.
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+ De installateur brengt in beeld wat de

Groeiscenario laag

klant wil en welke energieprestatie

We zijn al begonnen!

Levert het ook nog iets op?

Hoe belangrijk het Energieakkoord ook
is, de leden van UNETO-VNI zitten
bepaald niet met de armen over elkaar
tot de noodzakelijke maatregelen
worden genomen. Integendeel: actieve
en innovatieve installateurs steken al
jaren de handen uit de mouwen. Op
tal van plaatsen coördineren zij het
decentraal opwekken van energie. In de
toekomst vindt de distributie van die
energie plaats via smart grids. Ze werken
op lokaal niveau samen met de partners
die dáár het meest voor de hand liggen.
Denk aan gemeente en provincie, maar
ook aan bedrijven, energieleveranciers
(die steeds vaker óók energie-afnemers
zijn) en consumenten (die steeds
vaker óók energieproducenten zijn).
Ze leveren in iedere situatie maatwerk
voor een maximaal resultaat. Want
standaardoplossingen zijn er niet.

Verduurzaming levert veel op. Om te
beginnen natuurlijk een betere, mooiere
en gezondere leefomgeving. Maar er zijn
ook tastbare economische voordelen.
Werkgelegenheid bijvoorbeeld. En
wanneer een gebouw over geavanceerde
en duurzame technische installaties
beschikt, neemt ook de waarde toe.
Als we erin slagen in onze eigen
energiebehoefte te voorzien, worden
we bovendien minder afhankelijk van
andere landen.

die klant kan leveren.
+ Hij geeft informatie, bijvoorbeeld
over regels en duurzaamheidseisen.
+ Hij adviseert over welke maatregelen
het beste werken en het meeste
rendement opleveren.
+ De installateur helpt de klant om die
maatregelen financieel mogelijk te
maken.
+ Hij maakt afspraken over de
technische prestaties en over de
energieprestaties.
+ Hij blijft natuurlijk óók een technische
vakman; hij brengt de systemen aan

Nu even concreet graag: de
woningbouw

en dat doet’ie goed!
+ De installateur zorgt ervoor dat de

In de woningbouw kunnen slimme,
eﬀectieve en duurzame installaties er
de komende jaren voor zorgen dat de
CO2-uitstoot drastisch omlaag gaat.
Het Energielabel helpt ons om de
ambities meetbaar te maken. Nu heeft
nog zo’n 70 procent van de woningen in
Nederland Energielabel C of lager.

systemen blijven presteren.

Dat plaatje moet er in 2030 héél anders
uitzien. Het A-label wordt de norm. En
al vóór 2020 moeten jaarlijks 300.000
woningen minimaal twee labelstappen
omhoog.
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De installateur draagt daar actief aan bij.
Dat begint bij het persoonlijke contact
met zijn klanten, die hij consequent laat
kennismaken met mogelijkheden die er
zijn om woningen te verduurzamen. Denk
aan hybride cv-ketels, warmtepompen,
zonnepanelen, slimme meters en allerlei
smart-home-aanpassingen en -systemen.

Nu even concreet graag:
de utiliteitsbouw
Van de ruim 400.000 utiliteitsgebouwen
in ons land is het grootste deel minder
dan dertig jaar oud. Bij die gebouwen
is sloop meestal niet rendabel. Tóch
kunnen we veel energie besparen. Door
de bestaande systemen te optimaliseren
en waar mogelijk te vervangen, is het
vooral in kantoren, bedrijfshallen en
horeca mogelijk om relatief eenvoudig
en snel het verbruik van gas en
elektriciteit sterk te reduceren.
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De overheid
doet toch ook
wel mee?
De installatiebranche wacht niet op
maatregelen van de overheid, maar
als we onze doelstellingen willen
bereiken, hebben we de overheid
wél nodig. UNETO-VNI stelt een
aantal maatregelen voor die direct
bijdragen aan een CO2-neutrale
gebouwde omgeving.

+	Zorg voor belastingvoordeel bij energiebesparing.
+	Neem alle twijfel weg over de salderingsregeling voor zonnepanelen. En voeg er
meteen energieopslag aan toe.
+	Geef woningcorporaties meer investeringsruimte voor verduurzaming.
+	Hou bij ruimtelijke ordening óók rekening met energie-ordening.
+	Lead by example! De overheid als launching customer; daar worden we allemaal
beter van.
+	Los het probleem van de split incentive (de eigenaar investeert, de huurder
profiteert) op.

Utiliteit
+	Voer de Maatregelenlijst Wet Milieubeheer verplicht in voor alle gebouwen die
groter zijn dan 200 m2.
+	Handhaaf de Wet Milieubeheer.
+	Neem energiemanagementsystemen op in de lijst met Erkende Maatregelen.
+	Steek energie in het oprichten van een energie-wholesalebank (NEOM).
+	Maak serieus werk van het ontwikkelen van smart grids.

