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Doel en aanpak Uptempo!
• Versterk lerend vermogen, gericht op opschaling van innovaties tbv 

versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving
A. oogst van 350+ Urban Energy projecten in afgelopen jaren als vertrekpunt
B. innovation intelligence opbouwen, gericht op opschaling en versnelling
C. roadmap rond innovatieverspreiding en opschaalbaarheid van resultaten projecten
D. proeftuinen en andere vormen van vraagbundeling in beeld 
E. verbindingen leggen op basis van mapping & matchmaking
F. lerend vermogen organiseren en uitdragen 

• 2019 als leerjaar, doorpakken in 2020
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Innovation intelligence - startvragen

• Wat (oplossingen, innovaties) en door wie (bedrijven, consortia) uit 
projecten én uit markt/buitenland? 

• Voor wie (doelgroep, typologie, eigendom)? 
• Waar zijn die (aantallen, locaties)?
• In welke context? 
• Wanneer opportuun (klantreis, natuurlijke momenten)? 
• Welke aanpak / opschaling strategieën? 
• Welke interventies/triggers en handelingsperspectief? 
• Wat is lerend vermogen en hoe bereik je dat?
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Innovation intelligence - startvragen
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350+ innovatieve 
projecten

In beeld en 
gecategoriseerd 

(Credits: RVO)



Innovation intelligence - startvragen
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350+ 
innovatieve 
projecten

In beeld en 
geordend naar 
programmalijn

(Credits: RVO)



Innovation Intelligence - perspectieven
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Intelligence Vanuit welk/wiens perspectief?

Oplossingsreis Inhoudelijke oplossingen uit 350+ projecten, 32 PL0 / DEI+aardgasvrij + buitenland + markt

Aanbiedersreis Consortium / bedrijf en hun opschalingsstrategieën

Pandreis Gebouwtypologieën en hun transities, 7,8M woningen + 1,2M utiliteit

Klantreis WoCo Georganiseerde vastgoed-/ woningeigenaren en onderzoeken waar, wanneer en bij wie ruimte zit 
voor innovatieve proposities

Klantreis particulier Eigenaar/huurder, natuurlijke momenten, wanneer/hoe/wie/wat, participatie en collectieven

Matchmakingreis Hoe behoefte en propositie te verbinden? Wat werkt en waarom? Hoe zoeken en vinden?

Projectreis Samenkomende oplossing en locaties: wat gebeurt er? Wat versnelt? Wat vertraagt? Welke 
interventies helpen? Door wie? Op welk moment?

Lerend vermogen hoe leren van wat je waarneemt en hoe dat weer uit/over te dragen en minder 
mens/event-afhankelijk te maken



Innovation intelligence - 1e analyses
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Per perspectief (“reis”) - WORK IN PROGRESS

● Hoe is de 100% van jouw perspectief (“reis”) opgebouwd 
en onder te verdelen? Hoe hebben anderen dat gedaan? 

● Waar ligt brondata/expertise?
● Wat zijn de karakteristieken die het meest relevant blijken 

als het gaat om versnelling van de energietransitie vanuit 
dit perspectief (“reis”)?

● Waar heb je de andere perspectieven nodig?
● Waar moeten randvoorwaarden worden aangepast om die 

versnelling ook plaats te laten vinden (dus waar heb je 
vooral anderen nodig om stappen te zetten)?

● Welk handelingsperspectief zie je voor 2020: welke 
activiteiten te organiseren, wat moeten we nog verder 
uitzoeken, wie hebben we daarbij nodig, etc.



Concept, 
garage

Grown up 
fase

Scale up 
fase

Eerste 
project

Pilot 
1e omzet

Prototype
<5 fte

Uitdaging Bescherming IP,
cash flow, 
basiskennis

cash flow, skills, 
concurrerende 
concepten

Setbacks, uitloop in 
tijd

Competitieve 
prijsstelling

Prijsdaling inprijzen, 
bouwstroom

Managen

Subsidie TKI UE: MMIP; RVO 
haalbaarheid

TKI UE: MMIP; RVO; 
provincies, H2020

DEI+ PAW, 
Renovatieversneller

Niet nodig

Opleiding ondernemers-
academies (Rabo en  
provincies)

idem commercieel 
aanbod

idem

Kapitaal Familie, business 
angels, 
crowdfunding, 
financierings-
loket

Ontwikkelings-
fondsen (provincies, 
InvestNL), 
financieringsloket

Idem Venture capitalists Elena
Triodos
InvestNL

niet nodig/bancair

Netwerk Mentoren, ad-
viseurs, incubators, 
TKI UE, Excentr, 
Economic Board

idem koplopers onder 
woco’s, Platform31, 
Uptempo!

Platdorm31, 
Uptempo!

organisch

Proeftuin Niet nodig GreenVillage, 
Groningen, MDHR

niet nodig

Personeel Niet nodig Organisch Competenties 
binnenhalen

Recruteren

AANBIEDERS
ondersteuning



Innovation intelligence - pandreis 
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Innovation intelligence - woningcorp
 

11



Innovation intelligence - particulieren
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Innovation intelligence - particulieren
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Innovation intelligence - herdesign keten
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Innovation intelligence - herdesign keten
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Innovation intelligence - projectreis
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Lokaal initiatief
Drimmelen

Eerst een warmtenet, 
daarna pas contracten 
opstellen en woningen 
aansluiten.

Toekomst: collectieve 
aanpak voor leden om 
met innovatieve 
oplossingen isoleren.



Innovation intelligence - 
matchingtool



Match(mak)ing
Uptempo!
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Matchmaking aanbieders
een aantal voorbeelden

ZigZagSolar

Energiewinnende 
kopgevel met 
geïntegreerde 
zonnepanelen én 
reflectiepanelen



Matchmaking aanbieders
een aantal voorbeelden

Envision

Energiewinning door 
integratie van 
zonnewarmte- 
collectoren in de 
gebouwschil, incl 
winning van nabij 
Infrarood (ca 50% van 
zonnespectrum)



Matchmaking aanbieders
een aantal voorbeelden

De Bron

Ondiepe, modulaire 
bodembron met 
warmtepomp en 
buffervat met ‘phase 
change material’ 
(PCM). 
Warmteabsorptie op 
het dak + PV panelen. 
Kan per woning, blok 
of wijk.

Samenwerking van 
Solevo, Renergize, 
Mefa en Oadis



Matchmaking aanbieders
een aantal voorbeelden

Studio Solarix

Galerijflats energie 
neutraal door isolatie 
en energieopwekking 
met architectonisch 
ontworpen en in te 
passen PV-gevel 
panelen
Ook gebruikt om 
gebouw op te frissen 
en interactief te maken 
(ook ‘s avonds)



Matchmaking aanbieders
een aantal voorbeelden

Klimaatmissie 
Nederland

Open marktmodel als  
innovatieve
ketensamenwerking. 
Opslagen voor winst 
en risico pas uitkeren 
als het totale systeem 
naar behoren 
functioneert. 
Voorkomen onnodig 
dubbel voorrijden door
pool van monteurs 



12 jun   2 jul   5 sept 21 okt
Matchmaking rijwoning Matchmaking hoogbouw     Opschalen platformen Regiomatch en rol 
(link naar learningsheet)      (link naar leaningsheet)       (link naar learningsheet) system integators

(link naar learningsheet)
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Leren uit de praktijk - sessies
 

https://drive.google.com/file/d/130rg8Rc9RhcuMfiYcQYl2yIHp6BNIEmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjBXhz141bLGKLKLkBn5myQMx70W617m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYR4bBBodAtwxXbPSJgSV4aQ2UeAWngH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYR4bBBodAtwxXbPSJgSV4aQ2UeAWngH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130rg8Rc9RhcuMfiYcQYl2yIHp6BNIEmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PjBXhz141bLGKLKLkBn5myQMx70W617m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYR4bBBodAtwxXbPSJgSV4aQ2UeAWngH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYR4bBBodAtwxXbPSJgSV4aQ2UeAWngH/view?usp=sharing


Innovation intelligence - 1e synthese
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Leren waar het gebeurt: in de 
praktijk: “poten in de modder”

● Daar waar de modder is, kunnen 
we leren. Geen tekentafelwijsheid, 
geen algemeenheden

● Verbindingen maken … maar 
spreken nog niet dezelfde taal 
(duurzaam vs techniek vs geld)

● In actie willen … maar altijd iets 
dat belemmert (beleid, 
warmtevisie, besluitvorming, 
aanbesteding)

● Verschillende rollen in de keten 
onderkennen: 

○ waar zit deze innovatie, 
○ wat is de impact, 
○ wat heeft dit nodig
○ van wie

● Redesign de keten
○ wie ontwerpt oplossing
○ system integrator

● Rethink the model
○ Energie Prestaties
○ Total Cost of Ownership?



Vervolg 2020
Uptempo!
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Innovation intell-handelingsperspe
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Sweet Spots: waar alle 
perspectieven bij elkaar 
komen 

● Concreet afgebakende set/soort 
van gebouwen

● Concreet toepasbare set van 
(innovatieve) oplossingen 

● Helder beeld waar die gebouwen 
zich bevinden en van wie ze zijn 

● Identificeerbare kopgroep van 
willers en kunners: eigenaren, 
aanbieders, ontwerpers, system 
integrators en realisatie

● Matchingsmogelijkheid tussen de 
kopgroepen

● In overzienbaar proces waarin je 
ook in 2020 tot resultaten en 
versnelling komt (stakeholders)

● Met schalingsperspectief daarna 
met impact op versnelling van de 
energietransitie (tijdlijn, aantallen)



Sweet Spots 2020 - sneak preview

• Renovatieversneller 0.1: openingen creëren voor innovatieve aanpak en oplossingen 
Renoveren op mutatie / Renoveren “mandjes” / Constante, stabiele workflow

 
• Aanbieders deeloplossingen tot samenwerking brengen (componenten -> integraal)

• Wijkaanpak met gedeelde assets en gespikkeld bezit
 
• Verbetering energieprestaties in utiliteit (grotere gebouwen)
 
• Verkennen: Particulieren als launching customers
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Uptempo! 2020
Activiteiten
• Uitdiepen innovation intelligence (analyse)
• Identificatie Sweet Spots (synthese)
• Aan de slag Sweet Spots (interventies)
• Lerend vermogen: verzamelen en uitdragen “learnings” 

Kern 2020
• Renovatie gebouwde omgeving, waar kunnen we versnellen? Welke interventies werken?
• Ontwerpen voor de lokale context
• Innovation intelligence rond slimmere lokaal energiesystemen
• Innovation intelligence voor utiliteit (grotere gebouwen
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Aan de slag in
Over Al

Uptempo!
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Over Al verduurzamen

● Wat heb je concreet te 
bieden? Waar?

● Waar loop je tegenaan om 
dat op grote schaal te doen? 

● Wat heb jij nodig? Wie kan 
helpen?

● Focus op 2020. Blijf dicht bij 
praktijk en wat je zelf kunt 
beïnvloeden

Ons doel vanuit Uptempo! 

● Herleiden/toetsen of we de 
goede activiteiten in ons plan 
2020 hebben

● Mogelijke Sweet Spots



Dank voor uw aandacht!
https://www.topsectorenergie.nl/urban-energy/innovatieprogramma/uptempo

Freek van ‘t Ooster, freek@clicknl.nl 
Michiel Kirch, michiel@tki-urbanenergy.nl 

https://www.topsectorenergie.nl/urban-energy/innovatieprogramma/uptempo
mailto:freek@clicknl.nl
mailto:michiel@tki-urbanenergy.nl

