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De uitdaging 
 
Willen jullie al bij de eerste stap 
naar een CO2-neutrale oplossing 
toe?  
Dat is het ideaal, maar we laten de 
ruimte voor een tussenstap 
(optimaal) met minimaal 80% CO2-
reductie. De belangrijkste vraag in 
de zoektocht naar de oplossing is 
misschien eerder ‘welke 
energiedrager wordt het en met 
welke techniek?’ ‘Biedt dit een 
oplossing binnen de gestelde eisen 
en is er een perspectief naar 
volledig CO2-neutraal?’ 
 
Hoe moeten we de 80% 
interpreteren, hoe tellen energiedragers van buiten daarin mee? Is de 80% keihard? 
Het gaat om oplossingen die zo dicht mogelijk bij 80% CO2-reductie komen ten opzichte van de 
huidige CV-(combi)ketels. In de bijlage van de briefing ‘referentiewoning’ staat uitgelegd wat de 
uitgangspunten zijn. In de beoordeling is het percentage een belangrijke factor. Hoe hoger het 
percentage, des te hoger de score.   
 
Wat is TCO? 
Total Cost of Ownership (TCO) is een benaderingswijze waarbij, naast de investeringskosten, we ook 
kijken naar de herinvesteringen en onderhoudskosten in de exploitatieperiode. TCO brengt de totale 
kosten over een bepaalde exploitatieperiode in beeld. 
 
Mag een oplossing ook centraal zijn voor meerdere woningen samen? 
Nee, met uitzondering van een buurtbatterij. Voor deze uitdaging zijn we niet op zoek naar centrale 
of collectieve warmte-installaties.  

 
Mag groen gas, CO2-vrij gas, 
ingezet worden? 
Onze focus is gericht op CO2-
reductie van de woning. Groen gas 
stoot CO2 uit.  
U staat vrij om met groen gas te 
werken, maar het is geen lange 
termijn oplossing.  
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Gaat het echt alleen om de ketels (installaties), of gaat het ook om aanpassingen aan ‘de jas’?  
Het gaat alleen om de vervanging van de CV-ketel. Bij de referentiewoningen gaan we uit van een 
label C-woning. De oplossing moet dus een woning met dat ‘jasje’ comfortabel verwarmen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de corporaties de woning op dat niveau te brengen wanneer een woning 
hier niet aan voldoet. Het liefst hebben we geen of zeer beperkte aanpassingen aan de woning.  
 
Wat is er voortgekomen uit de installaties die voor de NOM-woningen worden gebruikt?  
De installaties werken naar behoren maar vragen een (te) grote investering aan de schil van de 
woning, waardoor de totale kosten onverantwoord hoog zijn.   
 
Wat is er niet goed aan de huidige oplossingen zoals de warmtepomp?  
We zoeken midden temperatuur-oplossingen om een label C-woning comfortabel te verwarmen met 
borging van een gezond binnenklimaat. Bij de huidige warmtepompen is de combinatie van 
gewenste temperatuur, bestaande schil en binnen installatie, geluid/trillingen, benodigde 
opstelruimte, ventilatie en kosten lastig, maar zeker de wens om 80% te reduceren in CO2-uitstoot. 
Als aan deze eisen wordt voldaan, zijn oplossingen met warmtepompen van harte welkom.  
 
Zijn jullie nu wel of niet specifiek op zoek naar echt nieuwe innovaties?  
We zijn op zoek naar een doorbraak voor vervanging van de CV-(combi)ketel die op relatief korte 
termijn getest kan worden en die de potentie heeft om snel groot te worden. De oplossing kan een 
combinatie van bestaande technieken zijn. Dat betekent overigens niet dat we binnen twee jaar naar 
100.000+ woningen gaan opschalen. Het betekent wel dat we binnen die periode tests kunnen doen 
om te bepalen of opschaling nuttig is.  
 

We missen geluid in de eisen? 
Qua geluidsniveau hanteren we 
het ‘niet meer dan anders’-
principe. Met andere woorden: 
vergelijkbaar of minder dan de 
huidige CV-(combi)ketels.  
 
Als salderen niet meer kan, hoe 
gaan we dan om met 
zonnepanelen? 
Daar hoeft u nu geen rekening mee 
te houden, dat risico ligt bij ons.  
 
 
 

Er is nog geen software om te rekenen met de norm NTA 8800? 
De norm wordt alleen gebruikt voor de berekening van CO2-emissie. Verder is deze norm niet 
relevant bij deze uitdaging. 
 
Het gaat om circulair materiaal, maar ik mis de footprint of een ‘green work’-label? 
We vinden voor deze uitdaging circulair minder belangrijk dan functionaliteit en de bijdrage in CO2-
reductie.   
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Bewoners 
 
Hoe beoordelen jullie de oplossing 
zodanig dat huurders er ècht mee uit de 
voeten kunnen?  
Gebruiksgemak, praktische toepassing en 
comfort zijn belangrijke aspecten in de 
beoordeling. Daarvoor is de Woonbond 
vertegenwoordigd in de jury, en daarmee 
kan ook het bewonersperspectief 
meewegen. 
 
Testen ook kritische huurders in de 
woning, in plaats van enkel enthousiaste huurders? 
Een enthousiaste huurder kan ook een kritische huurder zijn. Afhankelijk van de geboden oplossing 
gaan we graag breed testen. Om slagvaardig te kunnen testen en (door)ontwikkelen is het vaak 
verstandiger om eerst vanuit een positieve grondhouding te starten, daarna volgen de huurders met 
een extra kritische houding vanzelf. Samen met de winnaar van de uitdaging kijken we hoe en waar 
we de opstelling testen. 
 
Moeten we ons puur op de woning richten of ook op de gevolgen in de wijk? 
De focus van de uitvraag is op de individuele woning, de gevolgen in de wijk kunnen buiten 
beschouwing worden gelaten.  
 
Mag je vooruitlopend op de warmtenetwerken de rest van de wijk ook meenemen? 
Nee, dat is niet de bedoeling.  
 
Gaat het ook om consumentengebruik, CO2-uitstoot? 
Het gaat alleen om de CO2 –emissie als gevolg van het gebruik van de installatie zoals te berekenen 
met de CO2-coëfficient. De CO2-uitstoot als gevolg van de productie en de CO2-uitstoot van de 
overige energievraag van de bewoners nemen we mee. 
 
Kunnen we bewonersgedrag meenemen in de oplossing? 
Jazeker! We zijn geïnteresseerd in bewonersgedrag en interactie met de nieuwe oplossing. 
 
Hoe is de testsituatie, is het in bewoonde woning, kunnen er mensen komen kijken? 
Dat wordt nog nader bepaald, samen met de winnaar van de uitdaging.  
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Water 
 
Gaat het alleen om warmte of ook om warm water?  
Het gaat om de vervanger van de CV-(combi)ketel, dus beiden. Het temperatuurregime is hierbij ook 
belangrijk, die zal minimaal 60 graden moeten zijn voor warm tapwater. 
 
Hoe zit het met het inregelen van de radiatoren? 
Het inregelen van de radiatoren kan onderdeel zijn van de totaaloplossing. Wij moedigen iedereen 
met deeloplossingen aan met andere partijen samen te werken aan een totaaloplossing. 
 
Wordt er bij corporaties al waterzijde ingeregeld? 
Dat gebeurt wel, maar in de twee referentiewoningen zijn we daar niet van uitgegaan.  
 
Kan het beeld van de referentiewoningen verduidelijkt worden met bijvoorbeeld de doorvoer door 
de radiatoren? 
Het detail van de referentiewoningen wordt niet aangepast. Wij adviseren om bij eventuele 
berekeningen de uitgangspunten aan te geven waarmee u rekent, indien we deze niet bij de 
referentiewoning hebben aangegeven.  
 
Type woningen 
 
Is het voor gestapelde bouw en 
eengezinswoningen of is één van de 
twee ook goed?  
Ideaal is voor beide typen. Wanneer er 
voor één woningtype een goed 
alternatief is voor de CV-ketel, dan is 
die welkom.  
 
Er zijn ook collectieve woningen, flats, 
mag daar collectief aangeboden 
worden? 
Nee, het is de individuele aansluiting 
waarvoor we een doorbraak zoeken.  
 
Mag er buitenruimte gebruikt worden? 
Zo minimaal mogelijk, vergelijkbare oplossingen die geen buitenruimte vragen hebben de voorkeur.  
 
Hoe kijken jullie aan tegen alle andere typen woningen, anders dan de twee referentiewoningen? 
De referentiewoningen vertegenwoordigen een groot deel van het huidige bezit. Afwijkende types 
worden bekeken op basis van de geboden oplossingen.  
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Garantie 
 
Welke eisen worden er aan de garantie gesteld? 
We zijn vooral benieuwd naar de voorwaarden 
waaronder de oplossingen aangeboden worden.  
 
Hoeveel dakruimte mag er meegerekend worden? 
Zo minimaal mogelijk, vergelijkbare oplossingen die 
geen dakruimte vergen hebben de voorkeur.  
 
Hoeveel vervangingstijd moeten we meenemen? 
Wij rekenen momenteel met 15 jaar.  
 
Proces 
 
Sturen jullie op het aantal reacties?  
Het aantal reacties is niet relevant, alle reacties zijn welkom. We kijken bij de inzendingen o.a. naar: 

- Kwaliteit; 
- Potentieel van de geboden oplossing;  
- Praktische toepasbaarheid van de oplossing voor korte en lange termijn. 

En de reacties moeten voldoen aan de voorwaarden zoals die zijn gesteld in het deelname 
reglement.  
 
Is de uitdaging alleen voor Nederland of ook voor internationale partijen?  
De uitdaging staat open voor alle geïnteresseerden partijen, zowel nationaal als internationaal. 
 
Hoe uniek is deze uitvraag? Zijn er landelijk of internationaal meer van dit soort voorbeelden?  
De uitvraag om CV-installaties is niet uniek, er is momenteel zelfs een parallel traject gaande in 
Rotterdam. Internationaal zijn er veel uitdagingen, denk aan X-prize.  
 
Weten jullie nu stiekem niet al 
welke oplossingen ingezonden gaan 
worden en welke jullie gaan kiezen 
als winnaar(s)?  
Nee dat weten we niet. Vanuit 
mondiaal onderzoek dat we hebben 
laten uitvoeren weten we wel dat er 
meerdere potentiële oplossingen 
beschikbaar zijn, maar dat een deel 
daarvan de Nederlandse markt (nog) 
niet hebben bereikt. 
Bij de beoordeling zijn meerdere 
mensen van verschillende partijen 
(derden) betrokken. Daarmee is 
onafhankelijkheid en een zo eerlijk 
mogelijke beoordeling geborgd.  
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Hoe gaat de implementatie lopen? Extra projecten zijn voor corporaties lastig om (snel) op gang te 
brengen. Aan de andere kant, slechts één woning om in aan de slag te gaan: dat wil je als winnaar 
toch niet?  
De organiserende corporaties hebben uitgesproken om per organisatie meerdere woningen 
beschikbaar te stellen. Daarnaast hebben de Vrienden van De WarmteWissel de intentie 
uitgesproken om bij een voldoende test ook een pilot uit te willen voeren. Daarmee zijn er (in 
potentie) tientallen woningen beschikbaar. Afhankelijk van de geboden oplossing moet dit binnen 
redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden. We weten aan de voorkant niet wat de oplossingen 
vragen aan snelheid en opschaalbaarheid, daarom kan dit pas tijdens of na de beoordeling vorm 
krijgen. Dit doen we in dialoog met de winnaar(s). 
 
Prijzengeld 
 
Wat is het prijzengeld?  
Alle inzendingen worden beoordeeld door de vakjury. Er wordt een vijftal finalisten gekozen, 
waarvoor in totaal € 70.000,- beschikbaar is als vergoeding. 
 
Wat zijn de wegingsfactoren voor de verschillende onderdelen? 
Er zijn geen formele wegingsfactoren. De selectiecommissie en vakjury werken met de criteria zoals 
vermeld in de briefing:  warmtewissel.nl 
 
Hoe is dat bedrag opgebouwd, tot stand gekomen?  
Alle finalisten ontvangen een vergoeding, afhankelijk van de uiteindelijke plaats. De vergoeding is 
bedoeld als gedeeltelijke compensatie van de gemaakte kosten, en (voor de winnaars) als 
tegemoetkoming in de ontwikkelkosten van de testopstelling. Daarnaast is het vooral ter stimulering 
en om te benadrukken dat de vraag van de corporaties een serieuze is.  
 
Moet dat geld gebruikt worden voor de proef in de woningen?  
Het prijzengeld voor de winnaars is een tegemoetkoming in de kosten voor één proefopstelling. De 
Lente-corporaties zijn bereid om meer woningen beschikbaar te stellen om te testen, daar hoort ook 
een overeenkomst bij waarin we de afspraken over de vergoeding vastleggen.  
 
Met welke energieprijzen moet er gerekend worden?  
Met de energieprijzen zoals deze in de referentiewoningen zijn benoemd.  
 
Wat gebeurt er op 5 maart? Wie van de finalisten mag gaan bouwen? 
De jury selecteert maximaal vijf finalisten die op 5 maart 2020 hun oplossing mogen pitchen. 
Uiteindelijk kiest de jury hieruit maximaal drie winnaars die daarna aan de slag mogen met de 
testwoningen.  
 
Zijn er (Europese) subsidies voor de ontwikkelende partij?  
Er zijn verschillende mogelijkheden voor subsidie, afhankelijk van de organisatie en waar ze staan 
met hun oplossing. Er is een EIT-programma, InnoEnergy, dat specifiek funding heeft voor innovatie 
rondom energie transitie: https://www.innoenergy.com/. 
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Informatie, communicatie en samenwerken 
 
Hoe bereik je de partijen?  
We hebben deels in beeld welke partners er mogelijk met goede oplossingen komen, die benaderen 
we via (direct) mail. We merken ook dat er veel interesse is voor onze film die we hebben laten 
maken en die we via sociale media delen. Op LinkedIn is er veel interesse voor ons project, wat we 
als Lente-corporaties delen.  
Ook de media begint meer interesse te krijgen in het project. Zeker als er goede oplossingen tussen 
zitten verwachten we dat goede media-aandacht.  
 
Wordt er informatie gedeeld over eerdere oplossingen, ervaringen, pilots? 
Partijen de willen weten of hun oplossing al is getest kunnen dit vragen.  
 
Benader je nu juist alleen organisaties/instellingen waar je al mee samenwerkt of ook nieuwe 
partijen?  
Alle partijen in, maar ook buiten ons bestaande netwerk, nodigen we uit om mee te doen. Iedereen 
heeft zijn eigen specifieke kennis die, wanneer deze bijvoorbeeld wordt gecombineerd, kan leiden 
tot nieuwe inzichten en oplossingen. 
 

Ik ben aannemer. Ik zie 
niet hoe ik aan deze 
uitdaging mee kan doen. Ik 
heb de kennis niet in huis.  
Als aannemer ben je 
onderdeel van de gehele 
bouwketen van een 
woning. Door 
samenwerking met andere 
specialisten ontstaan 
mogelijk goede ideeën en 
vernieuwende inzichten. 
Een co-productie kan zo tot 
hele mooie oplossingen 
leiden.  
 
 

Durft u een voorspelling te doen qua inzendingen? 
We verwachten rond de dertig voorstellen bij deze uitdaging.  We sturen hier niet actief op. 
 
Is mee-investeren, in-service-company, mogelijk? 
In principe niet maar e.e.a. hangt af van de kwaliteit van de oplossing en benodigde investering.  
 
 
 


