
Renovatie proposities 
Future Factory 
In 5 jaar 50.000 huishoudens
uit de energiearmoede met 
een industriële aanpak



De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een veelomvattende opgave die tot 
2050 het uiterste vraagt van woningcorporaties. Recente ontwikkelingen maken de zor-
gen er niet minder om. Denk aan de sterk gestegen energieprijzen, personeelstekorten 
en de gemaakte prestatieafspraken. Menig bestuurder en assetmanager heeft met deze 
uitdagingen te maken. En ook huurders maken zich zorgen over hun energienota. Future 
Factory denkt dat een industriële aanpak van renovaties één van de oplossingsrichtingen 
is voor de huidige situatie. 

Hans huurt een woning en maakt zich 
zorgen over zijn energierekening. En de 
gasprijzen blijven maar stijgen.

• Er zijn veel meer huurders zoals Hans
• Haar medewerkers zijn al (te) druk
• Er zijn nieuwe prestatie afspraken gemaakt
• De transitievisie Warmte is nog onhelder
• Leefbaarheid in de wijk is een uitdaging
• Sociale problematiek
• ...de opgave is groot

Irma werkt bij de corporatie

Irma heeft het druk en krijgt de 
uitvoering van projecten niet meer op 
tijd ingepland... Want de ketenpartners 
zijn druk, veel te druk...

ENERGIEARMOEDE
Een nieuwe uitdaging voor woningcorporaties en huurders is de energiearmoede als  
gevolg van huidige geopolitieke situatie. De energieprijzen stijgen sterker dan ooit  
tevoren. Ook maatschappelijk gedreven ondernemers maken zich zorgen over de impact 
op huurders. De behoefte om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen 
wordt alleen maar groter.

PRESTATIEAFSPRAKEN
Woningcorporaties maken werk van de Nationale Prestatieafspraken die zijn gemaakt 
door koepelorganisatie Aedes. De corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of 
G-label tot en met 2028 snel aanpakken. Dit sluit aan op het doel om voor 2030 675.000 
woningen vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgas-
vrij te maken. Om energiearmoede én fossiel energiegebruik tijdig terug te dringen  
moeten we versneld energie besparen. Die minimaal 450.000 tot 2030, dat zijn 56.250 
woningen per jaar, vanaf 2022. Omgerekend zijn dat 438 woningen per dag gedurende 
de komende acht jaar. En elke dat dat we dit uitstellen zijn het er meer in de dagen daarna. 

TEKORT AAN PERSONEEL
Daar komt bij dat installateurs en bouwers al vol zitten tot eind 2023, vaklieden steeds 
schaarser worden en snelle opschaling met de huidige aanpak niet mogelijk is. Juist nu 
toont een industriële aanpak zijn waarde door de hogere arbeidsproductiviteit. Veel 
voordelen van industriële productiecapaciteit blijven tot op heden nog onbenut. Door-
dat processen nog onvoldoende op elkaar aansluiten is de gewenste continuïteit afwezig 
en schakelen productie-eenheden over op andere markten, terwijl juist zij snel zouden 
kunnen opschalen. 

Als je al deze uitdagingen onder elkaar zet en kijkt naar de verduurzamingsopgave  
die voor ons ligt, rijst de vraag: Hoe krijgen we dit wél voor elkaar? Wij denken dat  
de urgentie groter is dan ooit, ondertussen hebben industriële partijen gewerkt aan 
standaardisatie en betaalbare proposities. Daarom denken we dat het nu wel gaat 
lukken doordat we de handen ineen slaan. Bovendien kunnen we de uitvoering met de 
ketenpartners van de woningcorporatie uitvoeren. Dat willen we graag laten zien.

De complexe 
verduurzamingsopgave 
van woningcorporaties 

02 03

Energiearmoede, prestatieafspraken en 
personeelstekort als urgente vraagstukken

Dit is
Hans

Dit is
Petra

Dit is
Irma

future-factory.nl

Petra is bestuurder van een corporatie 
en maakt zich zorgen om Hans! 
En heeft nog meer zorgen...



Wie zijn wij?  Wat is onze visie? 50.000 huishoudens 
uit de energiearmoede 
voor de winter van 
2022/2023
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Future Factory heeft daarnaast de ambitie om 50.000 huishoudens per 
direct uit de energiearmoede te halen. Deze huishoudens betalen in 
onze opzet niet meer dan de energierekening van 2020, op basis van de 
EPV die ze normaliter pas na de renovatie zouden betalen. De betreffende 
woningen worden voorzien van een propositie van Future Factory 
voor 100% besparing op fossiele energie – aardgasvrij én EPV. Om dat 
te realiseren wordt voor de eerste woningen nog voor de komende winter 
een handtekening gezet, zodat huishoudens per direct de energierekening van 
2020 betalen. De uitvoering volgt dan later, binnen 5 jaar. Daarnaast krijgen de 
huurders direct een ‘bespaar zelf 25% op je energie’ instructie om deze winter 
extra zuinig door te kunnen komen. De realisatie van de eerste 500 woningen 
wordt al in 2022 gestart, dus nog voor de winter 2022/2023. Hiermee zetten we 
de eerste stap (1/200 van jaarlijkse opgave) naar de 438 woningen per dag die 
in de prestatieafspraken benoemd wordt.

Future Factory is een Meerjarig Missiegedreven Inno-
vatie Programma (MMIP), dat als doel heeft om een 
volumestroom van 25.000 industrieel gerenoveerde 
woningen per jaar op te bouwen. Dit doen we door ge-
standaardiseerde isolatie- en energie-installatiesyste-
men te ontwikkelen waarmee op grote schaal wonin-
gen verduurzaamd kunnen worden; eenvoudiger en 
met minder inzet van (gekwalificeerde) mensen. 
Future Factory is een innovatief consortium dat onder-
steund wordt met subsidie vanuit het ministerie van 
Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. De bij dit 
consortium aangesloten partners (kennisinstellingen, 
aanbieders, leveranciers, woningcorporaties) richten 
zich op het ontwikkelen van een ‘renovatiefabriek’ die 
vanaf 2025 jaarlijks 25.000 renovatie-oplossingen van 
de band moet laten rollen.

Het Future Factory consortium bestaat uit ervaren partijen die zich realiseren dat de 
schaal van verduurzaming die wordt beoogd, een enorme innovatie opgave met zich 
mee brengt. De producten en processen waarmee we tot op heden woningen hebben 
gepoogd te verduurzamen zijn niet geschikt voor zowel het prijsniveau als het leverings-
volume dat nodig is. 

Onze visie is dat het wel kan als we het samen doen: dat met industrialisatie en standaar-
disatie voor specifieke delen van de Nederlandse woningvoorraad een substantiële  
verlaging van de kostprijs en verbetering van het proces en kwaliteit te realiseren valt. 
Sleutel tot succes is dat partijen niet langer in afzondering van elkaar werken, maar  
werken aan een integrale propositie en schaalgrootte in verkoop, levering en productie. 

De propositie die we in dit bidbook voorleggen is dat wij samen met woningcorporaties 
een continue volumestroom organiseren, waarbij we op industriële schaal standaard 
dak, gevel en energie ‘modules’ plaatsen. Dat doen we door de ontwikkelde tech- 
nologieën en processen aan te laten sluiten bij de bestaande processen binnen  
corporaties, en project na project op te schalen in volume. 



De propositie 
op hoofdlijnen
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Het Future Factory consortium heeft de afgelopen jaren 
gewerkt aan het (her)ontwikkelen van alle relevante 
bouwcomponenten die nodig zijn voor renovatie van 
corporatiewoningen op industriële schaal. Dit heeft ge-
resulteerd in een plug-and-play renovatiepakket dat be-
staat uit dak- en gevelelementen met daarin geïntegreer-
de energiesystemen, bedoeld voor woningen die 
typologisch veel voorkomen: grondgebonden rijwonin-
gen, gebouwd in de periode 1960-1990.

Door de radicale standaardisatie van de belangrijkste 
componenten (gevel, dak, energie-module) en het stan-
daardiseren van het montage proces, is het Future Facto-
ry gelukt om substantiële kostenreducties te realiseren. 
Even zo belangrijk is dat het met dit concept mogelijk 
wordt om met minder (technisch) personeel op grote 
schaal woningen te verduurzamen, met een voorspelba-
re kwaliteit, uit te voeren door de vaste ketenpartners 
van woningcorporaties. Dit heeft geleid tot een propo- 
sitie voor drie verschillende situaties, die we hierna  
uiteenzetten. 

Future Factory proposities

Samenvatting

Netto warmtevraag (na isolatie)

Energierekening bewoner

Standaard & streefwaarden

Aardgasvrij

EPV mogelijk

Exploitatie termijn

Algemeen

Dak

Gevel

Vloer

Installatie incl. monitoring

Totaal incl. BTW 

Buiten 

Met gevelisolatie pre-fab “buitenom” 

Renovatie middels nieuw dak en gevels en energiemodule 

<30 kWh/m2 

€ 

Voldoet aan de Standaard 

aardgasvrij   

maximale EPV (2.0 en zelfs 1.0) 

30-60 jaar 

 

Project en realisatiekosten  € 14.500 

Dakelement (Rc > 6,0).   € 10.250 

Compleet nieuwe voor en achtergevel, 

nieuwe schil met Rc waarde 7,0.  

 € 24.000

Bodemisolatie (Rc = 3,5) in kruipruimte.   € 1.000 

PV panelen en centrale energiemodule 

(WTW, buffervat, omvormer, 

warmtepomp 4kW of 6kW en monitoring/

display geïntereerd)  € 21.000 

 

  € 85.600 

 

BUITEN
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Future Factory proposities

Samenvatting

Netto warmtevraag (na isolatie)

Energierekening bewoner

Standaard & streefwaarden

Aardgasvrij

EPV mogelijk

Exploitatie termijn

Algemeen

Dak

Gevel

Vloer

Installatie incl. monitoring

Totaal incl. BTW 

Losse maatregelen 

Selectie van losse maatregelen 

Energie upgrade (buiten regulier onderhoud om) 

middels na-isolatie en energiereducerende installaties. 

70 - 100 kWh/m2 

€€€ 

Voldoet niet aan de Standaard 

afhankelijk van keuze 

geen EPV 

<15 jaar 

 

Project en realisatiekosten  € 1000 - € 16.000 

Dak isoleren van binnenzijde (Rc = 4,5)  € 5.000 

Spouwmuur isoleren (Rc +/- 1,8) 

voor/achtergevel. Raam en kozijnen behouden; 

glas vervangen voor HR++.  € 7.200 

Bodemisolatie (Rc = 3,5) in kruipruimte.   € 1.000 

PV panelen, all-electric 9.5 kW vermogen, 

200L buffervat, WTW en thermostaat. 

- afhankelijk van keuze Hybride, All Electric, 

PV panelen en ventilatiesysteem € 6000 - € 31.000 

                                                                       € 29.200   € 71.600 

 Afhankelijk van keuze losse maatregelen 

LOSSE MAATREGELEN
Future Factory proposities

Samenvatting

Netto warmtevraag (na isolatie)

Energierekening bewoner

Standaard & streefwaarden

Aardgasvrij

EPV mogelijk

Exploitatie termijn

Algemeen

Dak

Gevel

Vloer

Installatie incl. monitoring

Totaal incl. BTW 

Binnen 

Met gevelisolatie “van binnenuit” 

Renovatie middels nieuw dak, na-isolatie en energiemodule 

50 - 70 kWh/m2 

€€ 

Voldoet aan de Standaard 

aardgasvrij   

EPV 2.0 

30-45 jaar 

 

Project en realisatiekosten  € 16.000 

Dakelement (Rc > 6,0).   € 10.000 

Spouwmuur isoleren (Rc +/- 1,8) voor/

achtergevel. Nieuwe ramen (triple glas) en 

(inschuif-) kozijnen.  € 6000 - € 15.000 

Bodemisolatie (Rc = 3,5) in kruipruimte.   € 1.000 

PV panelen en centrale energiemodule 

(WTW, buffervat, omvormer, 

warmtepomp 6kW en monitoring/

display geïntereerd)  € 25.000 

 

                                                                      € 70.200   € 81.100 

Enkel glasvervanging Inclusief kozijnen

BINNEN
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De essentiële componenten

Dak
Het dak wordt volledig geprefabriceerd inclusief alle toebehoren. Dit maakt het mogelijk 
om de bouw zonder steiger uit te voeren waarmee veel overlast en schades aan tuinen 
wordt beperkt. De overspanning van het dak is van bouwmuur tot bouwmuur, met  
4-6 dakelementen wordt het hele dak dicht gelegd. De specificaties van het dak zijn:

Composiet sandwichpanelen
 • Rc Waarde: 7,0
 • Luchtdichtheid Qv10: <0,4 (i.c.m. gevel)

Geprefabriceerd inclusief:
 • Kunststof dakgoot 
 • Zetwerk voor alle rand- en nokdetails
 • Zonnepanelen

Gevel
Indien er gekozen wordt om de gevel te isoleren middels 
spouwmuur isolatie, wordt er een isolatie-gel aangebracht 
in de voor- en achtergevel met een Rc waarde van 1.8. 

Indien er gekozen wordt voor het scenario dat er een compleet nieuwe schil om de  
woning komt, wordt deze nieuwe gevel volledig geprefabriceerd inclusief alle toe- 
behoren. Dit maakt het mogelijk om de bouw zonder steiger uit te voeren waarmee veel 
overlast en schades aan tuinen wordt beperkt. De nieuwe gevel wordt verankerd aan  
de bestaande constructie, het type verankering wordt gespecificeerd per gebouwtype. 
De renovatie doet meteen dienst als gevelherstel en geeft kansen voor een nieuwe 
uitstraling. En voor integratie van ventilatieleidingen. De specificaties van de gevel zijn:

Composiet gevelelementen
 • Rc Waarde: 7,0
 • Luchtdichtheid Qv10: <0,4 (i.c.m. dak)

Geprefabriceerd inclusief:
 • Gevelafwerking (minerale 
  steenstrips en/of sierpleister)
 • Kunststof kozijnen 
 • Bevestiging- en 
  afdichtingssystemen

Energiemodule
Op zolder staat de compleet geïntegreerde energiemodule die de woning voorziet van 
een geconditioneerd binnenklimaat: ventilatie, verwarming en warm tapwater. Deze 
module is klein en compact en past op elke zolder. De module wordt bediend middels 
het display dat in de woonkamer wordt geplaatst. De bewoner verkrijgt hierop ook  
inzicht in de opwekking en verbruik van energie. 

Elke module heeft de volgende functionaliteiten:  
 • Lucht water warmtepomp-technologie voor ruimteverwarming en warm 
  tapwater (vermogen verwarming 4 kW of 6kW).
 • Balansventilatie-technologie met warmteterugwinning (400 m3/h) 
 • Boilervat (inhoud 200 liter)
 • Standaard koppelingen voor aansluiting 
  van afgiftesystemen (radiatoren, 
  vloerverwarming en ventilatiekanalen).
 • Touchscreen display voor bediening 
  en inzicht in opwekking en verbruik 
  van energie. 

Monitoring en beheer
De prestaties van zowel de energiemodule als het pv-systeem worden real time gemoni-
tord. De leverancier, verhuurder en bewoner van de woning hebben – afhankelijk van  
de gekozen opties – de mogelijkheid om deze gegevens op verschillende aggregatie- 
niveaus in te zien. De energiemodule is ontwikkeld vanuit het perspectief dat robuuste 
monitoring – op termijn – zorgt voor daling van onderhoudslasten voor complexe  
installaties. 

Monitoring voorkomt een opeenstapeling van onzichtbare kosten buiten het onder-
houdscontract om en zorgt voor inzicht in de kosten voor onderhoud en het snel  
oplossen van storingen. Onderdeel van energieprestatiemonitoring is beheer op  
afstand. De systemen worden 24 uur per dag gemonitord. Service acties worden auto-
matisch uitgevoerd en waar mogelijk worden storingen al op afstand verholpen 

EPV
Om aan te kunnen tonen dat de gegarandeerde prestaties worden waargemaakt is  
energieprestatiemonitoring essentieel. Monitoring van de energiemodule voldoet  
standaard aan de voorwaarden die nodig zijn om Energieprestatievergoeding (EPV)  
mogelijk te maken, inclusief de benodigde rapportage voor het innen van de EPV- 
vergoeding.
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Future Factory heeft een proces uitgewerkt waarmee snel de potentie per project in 
kaart gebracht kan worden, en van ‘quick scan’ naar budgetraming gewerkt wordt.  
Dit start met laagdrempelig zoveel mogelijk informatie digitaal te analyseren zodat  
beoordeeld kan worden of het complex in de productaanpak van Future Factory past.  
Na deze quick scan versturen we een checklist om nog meer te weten te komen over het 
complex en uw wensen. Zodra we deze hebben ontvangen plannen we een woning- 
opname in om op locatie samen met de installateur en vastgoedonderhoudsbedrijf het 
complex te bekijken. Hierna geven we u binnen een week de bevestiging van de prijs.  

De eerste stap in het proces is om te toetsen of de woningvoorraad geschikt is voor de 
Future Factory aanpak. Op de volgende bladzijde tonen we de belangrijke criteria waar-
aan woningen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de gestandaardiseerde 
aanpak. En welke variant gevelisolatie het best bij de woningen past. 

Hoe verder? 
Binnen een week een 

projectspecifieke raming 
van Future Factory. 
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Validatie proces

Binnen één week na 
woningopname

Data analyse Woningopname Projectspecifieke
kostenraming

Ingevulde checklist
woningspecificaties

Online analyse woningen

Steekproef controle op
uitzonderingen & 

bijzonderheden complex
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Quick scan rijwoningen NotitiesContactgegevens
Wil je meer informatie over de proposities, 
dan kan je contact opnemen met:

Jasper Hörmann 
via mail Jasperhormann@factoryzero.nl 
of telefonisch via 06 – 57 54 67 21 

Lianda Sjerps-Koomen 
via l.sjerps@rcpanels.com 
of telefonisch via 06 – 21 50 16 43

José van der Loop 
via jvdloop@stroomversnelling.nl
of telefonisch via 06 – 14 61 07 16

Eerste checklist - voorafgaand aan eventuele woning opname Ja Nee Toelichting 

Complexen in stand na 2050?    Kan keuze voor variant propositie beïnvloeden (standaard) 

Renovatie gewenst?   Kan keuze voor variant propositie beïnvloeden 

Transitievisie warmte is all-electric?   Propositie ook kansrijk bij laag temperatuur warmtenet of geen zekerheid 

Type woning    Grondgebonden rijwoning*  

Bouwjaar woning > 1945 ?    < 1945 valt buiten standaard voor propositie Binnen en Buiten  

Type dak   Zadeldak valt binnen standaard voor propositie Binnen en Buiten 

Kruipruimte aanwezig?   Vloerisolatie geeft betere comfort beleving.   

Erker of balkon aanwezig? Uitbouw of ingrijpende bouwkundige ingrepen ZAV?   In- of aanstulpingen zijn kostenverhogend of beïnvloeden variant 

* Woningen van andere types vallen nu nog buiten deze standaard van Future Factory, partners uit het consortium kunnen daar desgewenst een aanbod voor doen.

Om de proposities tegen scherpe prijzen en prestaties aan te kunnen bieden zoeken we 
passend bezit van woningcorporaties. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u op 
hoofdlijnen bekijken of de woningen waarvoor u de propositie aan wilt kopen geschikt 
zijn. Want door samen met u een goede planning en proces in te richten en te bepalen 
welke woningen geschikt zijn kunnen we ons aanbod met voorwaarden aan u gestand 
doen!
 

Verder vallen ZAV’s (Zelf Aangebrachte Voorzieningen), achterstallig onderhoud dat 
meegenomen moet worden en zaken als asbest niet onder de voorwaarden en prijs  
van de propositie. 
 
Bent u er niet zeker van of de woningen geschikt zijn? Neemt u dan contact op met  
een van de contactpersonen op de volgende pagina, dan bekijken we uw opgave.



future-factory.nl


