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De klimaatuitdaging luidt het einde van een tijdperk 
in. De tijd dat bedrijven installaties benaderen vanuit 
slechts één segment, waarbij ze één apparaat per 
keer installeren, is voorbij. Omwille van de toene-
mende complexiteit en connectiviteit is dergelijke 
‘silo’-aanpak op de lange termijn gewoonweg niet 
houdbaar om concurrentieel te blijven. 

Hiervoor werd door F.E.E., de Federatie van Elek-
triciteit en Elektronica, en Techlink, de Belgische 
beroepsvereniging van installatiebedrijven in elek-
trotechniek, HVAC en sanitair, een toekomstagenda 
2030 van ‘het Ecosysteem van multifunctionele 
installaties’ uitgewerkt: LINK 2030.

De maatschappelijke en technologische trends 
liggen mee aan de basis van de beleidskaders die 
bepalend zijn voor het multifunctionele Ecosysteem 

waarin wij werken. We spreken over een ‘Ecosys-
teem’ omdat de verschillende componenten nauw 
met mekaar verbonden zijn: fabrikanten, distribu-
teurs, installateurs en bedrijven actief in technisch 
onderhoud en energiebeheer. We spreken van 
‘multifunctionele installaties’ omdat verschillende 
segmenten hieronder vallen: van elektrotechniek, 
HVAC, sanitair, beveiliging, verlichting, batterijen tot 
elektrohuishoudtoestellen.

Voor het Ecosysteem vormt de nieuwe groeistra-
tegie van de Europese Unie, de ‘Green Deal’,1 het 
allerbelangrijkste beleidskader. De Green Deal 
biedt het raamwerk voor het realiseren van de 
klimaatdoelstelling voor 2030 en een haalbare en 
betaalbare transitie naar een klimaatneutraal Europa 
tegen 2050. Zowat alle maatregelen die in ons land 
rond energie en water op federaal en regionaal 

niveau genomen worden, vloeien voort uit Europese 
wetgeving. We moeten de vinger aan de pols van het 
EU-beleid houden.

Onder invloed van de digitalisering lopen technieken 
steeds meer in mekaar over, groeit de vraag naar 
connectiviteit en ervaren we een trend naar continue 
service in plaats van éénmalige aankopen. De 
wetgeving rond klimaat en energie worden steeds 
strenger, installaties zijn meer en meer met elkaar 
verbonden en het blijft moeilijk om voldoende 
medewerkers te vinden die zich permanent moeten 
bijscholen. Om van de impact van de coronacrisis 
nog maar te zwijgen.

Het landschap en de wisselwerking tussen fabri-
kanten, distributeurs, installateurs en bedrijven 
voor technisch onderhoud en energiebeheer wordt 

VOORWOORD
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ongetwijfeld de komende jaren hertekend. Reden te 
meer om samen na te denken over de toekomst van 
het ‘Ecosysteem multifunctionele installaties’ en tot 
duurzame oplossingen te komen.

Met deze studie willen F.E.E. en Techlink beter 
kunnen inspelen op het beleid en marktopportuni-
teiten om zo de dienstverlening naar onze leden te 
verbeteren. Die kunnen ongetwijfeld ondersteuning 
gebruiken om uitdagingen op vlak van technologie, 
regelgeving en bedrijfsvoering aan te gaan.

Ons motto: De beste manier om de toekomst te 
voorspellen is ze zelf te bouwen en te installeren.

Alexander Dewulf 
Voorzitter F.E.E.

Eric Piers 
Gedelegeerd Bestuurder F.E.E.

Karl Neyrinck 
Voorzitter Techlink

Kris Van Dingenen 
Algemeen Directeur Techlink

4



1. DE ENERGIETRANSITIE 7         
1.1 WAAROM IS DE ENERGIETRANSITIE NOODZAKELIJK? 8   
1.2 WAT HOUDT DE ENERGIETRANSITIE CONCREET IN VOOR DE INSTALLATIESECTOR? 9  
1.3 DE EUROPESE GREEN DEAL ALS GROTE DRIJFVEER 10  

 — Clean Energy Package 12 

 — Circulaire economie 14 

 — Renovatiegolf 16 

2. HET ECOSYSTEEM 18          
2.1 DE CONTEXT VAN HET ECOSYSTEEM 19  
2.2 F.E.E. EN TECHLINK 21 

3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 23       
3.1 TECHNOLOGISCHE TRENDS 25  
	 —	Meer	hernieuwbare	energie	en	energie-efficiëntie	 25	

 — Minder afval en verspilling met een hoofdrol voor water 30 

 — Hightech-toepassingen door het gebruik van digitale systemen 31 

 — Beheer van datastromen en connectiviteit 33 

 — Een allesomvattend bouwconcept 34 

3.2 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS 39 
	 —	Een	veranderend	klantenprofiel	 39	

 — Evolutie naar andere bedrijfsmodellen 41 

 — War for Talent 44 

INHOUD



4. IMPACT VAN DE TRENDS OP ONS ECOSYSTEEM 47   
4.1 IMPACT VAN TECHNOLOGISCHE TRENDS 48  
4.2 IMPACT VAN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS 49 
4.3 IMPACT VAN TECHNOLOGISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS SAMEN 50

5. BELANG VAN ONS ECOSYSTEEM BIJ DE ENERGIETRANSITIE 52 

6. WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT? 55  
6.1  VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING OVER COMPONENTEN EN SEGMENTEN 58
6.2 VERSTERKEN VAN ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIEVERSNELLING 60
6.3 VERSTERKEN VAN DIGITALE EN GROENE VAARDIGHEDEN VAN BEDRIJVEN 61
6.4 VERSTERKEN VAN ONZE ROL ALS AMBASSADEUR 62 
6.5 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING MET HET BELEID 63  
6.6 DE EUROPESE RENOVATIEGOLF 64 

7. CONCLUSIE 66         

8. REFERENTIES 69        



1. DE ENERGIE-
TRANSITIE

EEN VEELZIJDIG PROCES  
IN VOLLE GANG



8

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG

1.1 WAAROM IS DE ENERGIE- 
TRANSITIE NOODZAKELIJK?

Het klimaat verandert wereldwijd, en dat merken we 
ook in België. De voorbeelden (h)erkennen we allemaal. 
De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is  
gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn 
toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. We 
zijn voor het klimaat op een keerpunt beland. Het reali-
seren van de klimaatdoelstellingen is nodig om verdere 
opwarming van de aarde te voorkomen en de gevolgen 
daarvan zo veel mogelijk te beperken. 

Deze klimaatveranderingen en klimaatdoelstellingen  
hebben ook impact op ons huidige energiesysteem. We 
gaan van een energievoorziening op basis van fossiele 
energiebronnen naar een decentraal koolstofarm systeem 
dat volledig afhangt van hernieuwbare en koolstofarme 
energiebronnen. 

Deze energietransitie betekent voor ons huidige  
energiesysteem maar ook voor de installatiesector een 
ingrijpende omslag.



9

1.2 WAT HOUDT DE ENERGIETRANSITIE  
CONCREET IN VOOR DE INSTALLATIESECTOR? 

Het energiesysteem van de toekomst moet passen  
binnen het bredere Europese beleidskader rond energie, 
milieu en klimaat. Dat omvat een reeks doelstellingen voor 
een hogere energie-efficiëntie, meer hernieuwbare elektri-
citeitsproductie en vermindering van broeikasgassen. Het 
spreekt voor zich dat de nieuwe generatie energiesyste-
men daar een onmisbare bijdrage aan leveren. 

De installatiesector – waarin de aangesloten leden-
bedrijven van F.E.E. en Techlink actief zijn – ziet drie 
evoluties die de energietransitie stuwen. Ze gaan 
een enorme impact hebben op de sector, zowel voor 
de technologie van de installaties zelf als voor de  
expertise van de vakmensen. 

ofwel de beperking van CO2-uistoot door de omschakeling naar koolstofneutrale, 
hernieuwbare energiebronnen.

DECARBONISATIE

door de opwekking van elektriciteit en gebruik van energie op het niveau van  
gebouwen, woonwijken en industrieterreinen. Energie zal in de toekomst steeds  
meer lokaal worden omgezet, opgeslagen en verbruikt.

DECENTRALISATIE

zal er niet alleen voor zorgen dat de verwerking van data een toegevoegde  
waarde biedt aan het beheer van energiesystemen, maar zal ook een kwantum 
sprong realiseren door technologische integratie van intelligente systemen  
via connectiviteit.

DIGITALISERING

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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1.3 DE EUROPESE GREEN DEAL ALS GROTE DRIJFVEER

Op wereldvlak hebben 195 landen van de Verenigde Naties afspraken 
gemaakt om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden 
ten opzichte van de periode 1850-1900. Op Europees niveau zijn concrete 
klimaatdoelstellingen  gesteld voor 2020, 2030 en 2050. De basis hiervoor 
is het Akkoord van Parijs. Voor 2030 is de doelstelling 55% minder CO2- 
uitstoot, 32% meer hernieuwbare energie en 32,5% minder energieverbruik of 
een betere energie-efficiëntie.

In 2018 stelde de EU als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 
Hieruit vloeide de Green Deal voort. Het programma is het nieuwe kader om 
de klimaatdoelstelling voor 2030 én een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te 
realiseren. 

De ambitieuze strategie van de Europese Unie – de Green Deal – is dus het 
allesbepalende beleidskader voor de toekomst. Het omvat meer dan klimaat-
doelstellingen. Aanverwante beleidsdomeinen zoals circulaire economie,  
biodiversiteit, a ‘farm-to-fork’-strategie, mobiliteit en digitalisering maken er 
deel van uit. Ook gaat Europa sterk inzetten op de ontwikkeling van (groene) 
waterstof. Daarnaast staat onder andere een belasting op CO2 op de agenda.

De Europese lidstaten staan voor een grote uitdaging: zij moeten ambitieuze 
nationale klimaatplannen (NDC’s) opmaken. Ook voor België2 is het Europees 
beleidskader de leidraad. Onze sector kan hier vanuit zijn expertise een voor-
aanstaande rol in spelen.

De belangrijkste beleidsdomeinen uit de Europese Green Deal voor onze 
sector zijn:

Renovatiegolf
Circulaire 
economie

Clean Energy  
Package

20202020

CO2
Hernieuwbare 

energie
Energie-

efficiëntie

-20%

-55%

+20%

+38-40%

+20%

+32,5%

2020

2030 2030 2030
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CLEAN ENERGY PACKAGE

De ‘Clean Energy Package for All Europeans’  
bestaat uit een pakket van verordeningen,  
richtlijnen en andere maatregelen. Het doel is om  
de regelgeving doeltreffender te maken en zo 
efficiënter de klimaatdoelstellingen voor 2030  
te bereiken. 

Verder wil de Clean Energy Package de klimaat-
regelgeving samenhangender maken. Ook kijkt 
het hoe het de wetgeving rond energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie, energieprestaties van gebou-
wen,  ecodesign en ecolabelling kan aanscherpen. 

Tussen 2021 en 2027 trekt de EU 1.800 miljard euro 
uit om deze ambities te financieren. Deze initiatie-
ven gaan overigens samen met het economische 
coronaherstelplan. De EU heeft daarbij speciale 
aandacht voor een haalbare en betaalbare transitie 
voor alle lidstaten en bevolkingsgroepen.

Niet onbelangrijk: de Clean Energy Package bevat 
ook bepalingen voor consumentenbescherming 
en delen van persoonsgegevens. Dit heeft  
gevolgen voor iedereen die in het energiesysteem  
actief is. 

HERNIEUWBARE ENERGIE

De doelstelling voor het aandeel van hernieuw- 
bare energie is naar boven bijgesteld van  
minimum 32% tot 38% à 40% tegen 2030. De be-
langrijkste regels voor de bouw- en installatiesector 
zijn:
 
• Versnelde invoering voor verwarming en koeling 

door een minimaal niveau van hernieuwbare 
energie te verplichten in  
nieuwe gebouwen

• De consument staat centraal in de 
energietransitie en heeft het recht zelf 
elektriciteit te produceren, op te slaan 
en te verkopen – individueel of in een 
energiegemeenschap

ENERGIE-EFFICIËNTIE

De richtlijn ‘energie-efficiëntie’ is de stimulans om 
het energiegebruik met 32% te doen dalen. Voor de 
bouw- en installatiesector betekent dit:

• Nieuwe oplossingen vinden om het 
energiegebruik in huishoudens en bedrijven  
te verlagen 

• Het lanceren van incentives voor fabrikanten 
om te innoveren en nieuwe technieken te 
introduceren

• Meer investeren in de bouw- en installatie-sector 
en gelijktijdig meer jobs creëren

• Meer duidelijkheid verschaffen in de 
energierekeningen van consumenten zodat zij 
ontdekken hoe ze efficiënter hun energie kunnen 
gebruiken

HIER ZIET U EEN OVERZICHT VAN DE CONCRETE RICHTLIJNEN VAN DE CLEAN ENERGY PACKAGE

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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ENERGIEPRESTATIES VAN GEBOUWEN

De energieprestaties van onze gebouwen zijn 
verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het 
energieverbruik en voor 36% van de CO2-uitstoot 
in de Europese Unie (2018). De gebouwensector is 
dus de grootste energieverbruiker in de EU. Dit is 
eigenlijk geen verrassing als u weet dat 35% van de 
gebouwen meer dan 50 jaar oud is en 75% van de 
gebouwen energie-inefficiënt is.

De richtlijn ‘Energieprestaties van gebouwen’ omvat 
een hele reeks regels om deze situatie te veranderen. 
Er lopen verder initiatieven om slimme gebouwen te 
promoten, onder andere door de invoering van een 
‘Smart Readiness Indicator’3 (SRI).

ECODESIGN & -LABELLING 

De richtlijn ‘Ecodesign & Labelling’ bundelt Europe-
se regels voor milieuprestaties van producten zoals 
huishoudtoestellen en ICT- en elektronicatoepassin-
gen. De Ecodesign-regels bepalen de minimumve-
reisten waaraan de producten moeten voldoen op 
vlak van energie-efficiëntie. De regelgeving rond 
Energy Labelling koppelt verplichte etikettering aan 
deze vereisten.

Met andere woorden: de impact van energietransi-
tie laat zich steeds concreter voelen. Ook voor de 
installatiesector is hier een dragende rol wegge-
legd. Door onze specifieke expertise helpen we de 
nieuwe energierealiteit mee vorm te geven. 

Een Smart Readiness Indicator is een beoordelingssysteem om de ‘energie-
intelligentie’ van een gebouw te meten en toe te voegen aan het EPC. Zo weten 
kopers of een gebouw zich kan aanpassen passen aan hun noden. Dat is immers 
de basis om de energie-efficiëntie en energieprestaties te verbeteren. Ook 
kunnen ze zo achterhalen of ze de werking van het gebouw kunnen afstemmen 
naargelang de signalen vanuit het energienet.?

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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CIRCULAIRE ECONOMIE

De toekomst is circulair. Dat blijkt duidelijk uit het 
actieplan voor de circulaire economie. De Europese 
Commissie legt specifieke normen op voor produc-
ten die op de Europese markt komen. 

• Ze moeten ontworpen zijn voor een langere 
levensduur, herbruikbaar, gemakkelijk te 
repareren en te recycleren zijn

• Ze moeten zoveel mogelijk gerecycleerd 
materiaal bevatten

• Producten voor eenmalig gebruik moeten 
maximaal beperkt worden

Een ‘circulair’ topic dat steeds sterker leeft bij 
consumenten en consumentenorganisaties, is 
dat van geplande of vroegtijdige veroudering. 
Voor de fabrikanten van elektro en lid van 
F.E.E. is de boodschap duidelijk: wij zien af  
van componenten die de levensduur van een  
apparaat bewust verkorten. De invoering van het 
elektronisch productpaspoort kan op onze volle 
steun rekenen.

De circulaire economie krijgt steeds meer de 
wind in de zeilen. Vandaag lopen er diverse  
succesvolle programma’s:

• Recyclage van huishoudtoestellen, kleine 
elektrotoestellen en lampen. Dit gebeurt via het 
netwerk van Recupel

• Recyclage van kleine installatiematerialen 
die vrijkomen bij de afbraak van elektrische 
installaties. Ook hier is Recupel de draaischijf

• Inzameling en verwerking van PV-panelen 
volgens de milieubeleidsovereenkomsten 
afgesloten in Vlaanderen en het Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest (Wallonië in opstart) met 
PV CYCLE BELGIUM 

• Recyclage en uitfasering via Bebat van niet-
herlaadbare batterijen

• Drastische vermindering van verpakkings- 
materiaal om de afvalberg te verkleinen 
 

• Sterke beperking van kunststoffen in  
verpakking en producten. Groothandels in  
elektrotechnische materialen (leden van 
Fedibel) en groothandels in sanitair en 
verwarming (leden van Fesah) werken samen 
met Valipac (Clean Site System).  
Installateurs vangen plastic verpakkingen 
op in zakken. Dat verlicht aanzienlijk hun 
recyclageplicht

• Maatregelen om het eenmalig gebruik en het 
gebruik van bio-plastics terug te dringen

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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Welke impact heeft de circulaire economie  
specifiek voor de installatiesector? 

Voor gebouwen komt er een golf van nieuwigheden. Beheerders moeten bijvoorbeeld recyclage- 
doelstellingen gaan ontwikkelen. Zij moeten een digitaal logboek en CO2-boekhouding bijhouden.  
Dit is nauw verbonden met de renovatiegolf om gebouwen energiezuiniger te maken. 

Kortom: het pakket aan initiatieven om de circulaire economie te stimuleren groeit sterk aan. Hier 
zal onze sector nieuwe kennis moeten ontwikkelen om een antwoord te vinden op de nieuwe markt- 
behoeften. Eén ding is zeker: onze rol in de circulaire economie is ook onze nieuwe levensader.

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG



16

RENOVATIEGOLF

De afspraak van de Green Deal is duidelijk: kli-
maatneutraal in 2050. Daarvoor is een ‘golf’ van 
grootschalige duurzame renovaties4 nodig. De 
reden? Zo’n 40% van het energiegebruik en 36% 
van de uitstoot van broeikasgassen in de EU is voor 
rekening van gebouwen. Dit betekent concreet dat 
de EU-landen de komende tien jaar dubbel zoveel 
gebouwen moeten renoveren om hun energiege-
bruik terug te dringen. 

De renovatie van gebouwen heeft trouwens niet 
alleen ecologische voordelen. Het zorgt ook 
voor een lagere energie- en waterrekening, meer 
lokale werkgelegenheid en het stimuleert de brood- 
nodige investeringen in onze economie.

 
 

• Koolstofneutrale verwarming en koeling:  
4% van de renovaties moet tussen 2026 en 2030 
gaan over verwarmingsinstallaties, zowel in de 
residentiële als niet-residentiële sector

• Prioritaire aanpak van de meest energie- 
inefficiënte gebouwen

• Renovatie van sociale woningen en openbare 
gebouwen zoals scholen, zorginstellingen, 
cultuurcentra en overheidskantoren

Meer dan 220 miljoen gebouwen in de EU dateren 
van voor 2001. Zij mogen nog tot 2050 blijven 
staan. Ze zijn echter niet voorzien op klimaat- 
veranderingen zoals temperatuurstijgingen en 
extreem weer. Grondige renovaties zijn dus nodig. 
‘Grondig’ betekent dat ze de energieprestatie 
van een bestaand gebouw met minstens 60%  
verbeteren. Het verschil met vandaag is enorm: 
momenteel gaat het energiegebruik van gebouwen 
na een renovatie met slechts 1% per jaar omlaag. 

Grondige renovaties volgens de nieuwe definitie 
gebeuren slechts in 0,2% van de gebouwen. In 
slechts een op de vijf gevallen gaat de energie- 
efficiëntie aanzienlijk omhoog.

De Europese Commissie herziet al in 2021  
de energie-efficiëntierichtlijn en de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen. Het voorstel ligt 
klaar voor een sterkere verplichting van energie- 
prestatiecertificaten. Andere stappen gaan over 
de gefaseerde invoering van verplichte minimum-
normen voor energieprestaties van bestaande 
gebouwen.

DE STRATEGIE RICHT ZICH OP DRIE 

HOOFDTHEMA’S: 

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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CONCLUSIE

De energietransitie zorgt met andere woorden op heel uiteenlopende vlakken voor  
verandering. De nieuwe wetgeving biedt echter grote kansen voor de sector. Tenminste 
als we als sector van multifunctionele installatietechnieken meegaan in de verandering en 
openstaan voor vernieuwing. 

Er dringt zich dus ook een transitie op in ons aanbod en manier van werken. 

DE ENERGIETRANSITIE: EEN VEELZIJDIG PROCES IN VOLLE GANG
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2.1 DE CONTEXT VAN HET ECOSYSTEEM

F.E.E. en Techlink vertegenwoordigen bedrijven die 
deel uitmaken van de waardeketen van de sector 
van multifunctionele installatietechnieken. Deze 
waardeketen of Value Chain noemen we ook wel 
ons ‘Ecosysteem’.

Het Ecosysteem ‘Multifunctionele installaties’ be-
staat uit verschillende spelers die nauw met elkaar 
verbonden zijn: fabrikanten, invoerders, distribu-
teurs, installateurs en bedrijven actief in technisch 
onderhoud en energiebeheer.

De technologische omgeving van ons Ecosysteem 
verandert met een ongeziene snelheid. Gebouwen 
worden slimmer en energie-efficiënter, er is een 
shift van fossiele brandstof naar elektrificatie en 
net als in vele sectoren opent de digitalisatie een 
overvloed aan nieuwe services.

HET ECOSYSTEEM

Distributie

Productie Import

Technisch onderhoud  
& energiebeheer Installateurs
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We spreken van multifunctionele installaties 
omdat verschillende segmenten hieronder vallen:  
van elektrotechniek, HVAC, sanitair over  
beveiliging (inbraak, toegangscontroles en  
camerabewaking) tot verlichting, domotica,  
batterijen en elektrohuishoudtoestellen.

ECOSYSTEEM

Installateurs

Distributeurs

Importeurs Fabrikanten

Technisch
onderhoud
& energie-

beheer

ELEKTROTECHNIEK

HVAC

SA
NITAIR

BA
TT

ER
IJ

EN

VERLICH
TIN

G

HUISHOUDELEKTRO SECURITY

HET ECOSYSTEEM
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2.2 F.E.E. EN TECHLINK

In dit Ecosysteem vertegenwoordigt F.E.E. ongeveer 
50 fabrikanten, 50 groothandelsbedrijven en 10 
grote ondernemingen in technisch onderhoud en 
energiebeheer. Techlink bundelt de krachten van 
ruim 3.000 installatiebedrijven, waarvan het meren-
deel kleine bedrijven.

Dit Ecosysteem liet de voorbije 10 jaar een sterke 
groei optekenen. Dat blijkt duidelijk uit de stijging 
van het aantal werkgevers, werknemers, de  
omzet en toegevoegde waarde.

In het Ecosysteem zijn 8.572 werkgevers actief. Zij 
verschaffen werk aan iets meer dan 73.000 fulltime 
medewerkers. Samen waren zij de voorbije 10 jaar 
verantwoordelijk voor een mooie toename van de 
werkgelegenheid van ongeveer 6%. 

De economische impact is navenant. Per jaar gene-
reert het Ecosysteem 18,3 miljard euro aan omzet 
(27,7% meer dan in 2010), waarvan 8,3 miljard euro 
toegevoegde waarde. Dit is een opmerkelijke groei 
van 35,5% tegenover 2010. 

Naast de directe toegevoegde waarde van ons 
Ecosysteem creëren we indirect ook meerwaarde 
voor andere economische sectoren. We vervullen 
een duidelijke hefboomfunctie op maatschappelijk 
en economisch vlak. Van de zware industrie tot de 
zorg: ze draaien allemaal op de multifunctionele 
installaties van het Ecosysteem.

€18,3 
MILJARD OMZET

+73.442  
FULLTIME MEDEWERKERS

€8,3 MILJARD  
TOEGEVOEGDE WAARDE

8.572  
ACTIEVE WERKGEVERS

vergeleken met 2010 +6,0% 
Bron: RSZ

vergeleken met 2010 +27,7% 
Bron: Belfirst

vergeleken met 2010 +5,4% 
Bron: RSZ

vergeleken met 2010 +35,5% 
Bron: Belfirst
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Ons Ecosysteem heeft overduidelijk de wind in de zeilen. De impact van 
de klimaatuitdaging zal zich onder meer vertalen in een golf van ener-
getische renovaties. De prognoses spreken voor zich. Gemiddeld moet 
België jaarlijks meer dan 3% van zijn gebouwenpark renoveren om de 
doelstelling van een bijna-energieneutraal gebouwenpark tegen 2050 te 
behalen. De huidige renovatiegraad ligt onder de 1%. Er is dus nog heel 
wat werk aan de winkel en dit schept interessante opportuniteiten.

Toch is er een bezorgdheid, of in elk geval een dwingend aandachts-
punt voor het Ecosysteem. De geschetste ontwikkelingen in de 
komende 10 jaar vragen om een sterke oriëntatie en een doordachte 
strategie. Die is lang nog niet bij alle bedrijven aanwezig. Vele  
geloven nog in een aanpak vanuit één discipline waarbij ze één type van  
product gelijktijdig ontwikkelen en/of installeren. Dat is geen antwoord 
op de enorme uitdagingen van de komende 10 jaar. De toenemende 
complexiteit en het snelgroeiend belang van connectiviteit zijn de  
sturende toekomstfactoren. Als bedrijven vasthouden aan recepten uit 
het verleden brengt dat hun concurrentiepositie ernstig in het gedrang. 

Daarom lanceren wij een warme oproep aan de sector om met een toe-
komstgerichte blik te innoveren en te investeren. 

“Vele geloven nog in een aanpak  
vanuit één discipline waarbij ze één  
type van product gelijktijdig ontwikkelen 
en/of installeren. Dat is geen antwoord op 
de enorme uitdagingen van de komende  
10 jaar. De toenemende complexiteit en  
het snelgroeiend belang van connectiviteit  
zijn de sturende toekomstfactoren. 

KANSEN & BEDREIGINGEN

HET ECOSYSTEEM
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In het vorige hoofdstuk zagen we dat de energietransitie 
drie drivers kent: decarbonisatie, decentralisatie en  
digitalisering. Zij brengen verschillende technologische 
en maatschappelijke trends in een stroomversnelling: hoe 
we met energie omgaan, hoe we deze opwekken en welke 
impact ze hebben op ons energiegedrag. 

Het is uiteraard belangrijk om de stap te zetten  
naar hernieuwbare energiebronnen. Maar het is net zo 
belangrijk om te bepalen hoe we de (energie)installaties 
gebruiken. Hierbij moeten we beseffen dat de transities 
samenhangen op demografisch, ecologisch, sociaal,  
technologisch, economisch en politiek vlak. Zij hebben elk 
hun effect op de klimaatuitdaging. 

Het is essentieel om een onderscheid te maken  
tussen technologische en maatschappelijke trends en  
ontwikkelingen. Ze beïnvloeden het Ecosysteem de  
komende jaren sterk: van fabrikant, over distributeurs, tot 
installateurs en bedrijven actief in technisch onderhoud en 
energiebeheer. Eén ding is zeker: alle spelers in onze sector 
moeten samen een manier vinden om constructief om te 
gaan met de energietransitie.

2030

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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3.1 TECHNOLOGISCHE TRENDS
We zien vijf technologische trends met een sterke impact op de multifunctionele installatiesector. 

MEER HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Voor de bouwsector is de Trias Energetica het kern- 
concept bij uitstek. Het dateert uit de jaren tachtig van  
de vorige eeuw. Het concept definieert drie vuistregels om 
gebouwen duurzaam te ontwerpen. 

• Beperking van het energieverbruik door verspilling tegen 
te gaan

• Maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen 
• Indien fossiele brandstoffen nog nodig zijn: deze tot een 

minimum beperken

Voor deze laatste ambitie zijn er al grote stappen gezet. 
Hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, water-
kracht, getijden, aardwarmte, biomassa, biobrandstof-
fen, (indirecte) synthetische gassen en brandstoffen  
vervangen steeds vaker fossiele brandstoffen. Daardoor 
vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Een ander voor-
deel van deze transitie is dat we minder afhankelijk worden 
van wispelturige en geopolitieke olie- en gasmarkten. 

Hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen zijn ook 
de enige manier om aan de klimaatdoelstellingen te 
beantwoorden. De Europese ‘2030-doelstelling’ voor het 
minimumaandeel Hernieuwbare Energie werd opgetrokken 
van 32% tot 38% à 40%. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Meer hernieuwbare energie en energie-efficiëntie: 
wat betekent dat voor ons? 

We hebben in België nog een (lange) weg te gaan in de 
energietransitie. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuw-
bare energie nog geen 10%. Daarnaast moeten we tegen 
2030 het energieverbruik nog met 32% verminderen.5 

Maar er is een kentering. Een initiatief dat in het oog 
springt, zijn de maatregelen rond de zero-emissie  
bedrijfswagens. Vanaf 2026 zijn alleen die uitvoeringen 
nog fiscaal aftrekbaar. Als u weet dat bedrijfswagens 
meer dan de helft van de autoverkopen uitmaken, dan 
krijgt e-mobility een stevige boost. 

Ook Europa geeft onze duurzaamheid en energie-efficiëntie een 
stevige steun in de rug. Met een nieuwe richtlijn wil de EU het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bevorderen. Er zijn 
maatregelen in zes verschillende gebieden: 

• Een meer uitgebreide toepassing van hernieuwbare energie in 
de elektriciteitssector

• Hernieuwbare energie in de verwarmings- en koelingssector als 
norm (mainstreaming) 

• Het koolstofarm maken en diversificatie van de vervoerssector
• Consumenten mondiger maken en uitgebreider informeren 
• De EU-duurzaamheidscriteria voor bio-energie versterken 
• Waarborgen dat het vastgelegde streefcijfer op EU-niveau tijdig 

en kostenefficiënt wordt behaald

BELGIË EUROPA

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Gecentraliseerde 
stroomopwekking & handel

SUPPLY CHAIN
‘OUDE ENERGIE’

SUPPLY CHAIN
‘NIEUWE ENERGIE’ Gecentraliseerde 

stroomopwekking & handel

Transmissie- en 
distributienetwerk

TOP-DOWN ENERGIESTROOM
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Transmissie- en 
distributienetwerk

Voorziening 
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Voorziening 
van energie (& diensten)

Betrokken consumenten 
en gedecentraliseerde 

energiebronnen

Meterstanden

Welke impact hebben hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op onze sector?

Meer hernieuwbare energie op basis van zon en wind heeft een 
belangrijke keerzijde. Het weer bepaalt de productie: er zullen dus 
sterke schommelingen zijn. Het vereist de ontwikkeling van nieuwe 
energietoepassingen om dit op te vangen. Producenten en installateurs 
moeten hiervoor nieuwe concepten ontwikkelen. 

Een andere uitdaging gaat over het gebruik van duurzaam geproduceerde 
energie. Een groter aandeel van elektriciteit moet in balans worden ge-
bracht met de volatiele elektriciteitsproductie. Maar dat gebruik zal ook 
beïnvloed moeten worden door nieuwe benaderingen als vraagsturing.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Welke ontwikkelingen zien we nog in de trend  
naar meer hernieuwbare energie? 

Heel concreet zijn er interessante bewegingen op de volgende terreinen:

• Via de intermediaire Power-to-Gas (P2G en/of P2X)-opslag zullen lage-emissie- 
toepassingen in de zware industriële (staalproductie, ammoniakproductie, …) en  
heavy duty-transport versneld ingang krijgen. 

• Energie uit biologische gassen, en synthetische vloeistoffen en gassen gaan doorbreken. 
Zij zijn complementair als duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn. Ze 
kunnen onder andere gebruikt worden als:

 -  Hoogwaardige grondstof voor de biobased economy, bijvoorbeeld voor de productie 
van chemicaliën

 - Alternatieve brandstof voor proceswarmte in de industrie, lucht- en scheepvaart of 
voor zwaar wegentransport

 - Back-up, of voor het opvangen van de eerdere aangehaalde volatiele elektriciteits- 
opwekking 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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MINDER AFVAL EN VERSPILLING MET EEN HOOFDROL VOOR WATER6

Een tweede trend met een grotere impact op ons 
Ecosysteem heeft ‘minder’ en ‘langer’ als rode 
draad. Producten en installaties zullen de komende 
jaren minder energie- en/of water verbruiken, én ze 
zullen langer meegaan. Concreet gebeurt dat via 
twee kanalen:

• Circulariteit via het hergebruik van duurzame 
materialen met een langere levensduur

• Het ontwerpen van producten met het oog  
op recyclage (Ecodesign)

Specifiek voor watergebruik verwachten we grote 
rendementsverbeteringen en focus op hergebruik. 
Water is letterlijk van ‘goudwaarde’ en biedt grote 
opportuniteiten voor het hele Ecosysteem.7 Waterbe-
heer heeft een brede waaier van toepassingen:8

Hemelwateropvang wint aan belang in België. Beter 
beheer van grondwaterreserves is een noodzaak 
omdat onze winters natter en onze zomers droger 
worden. Hier spelen citizen & home ‘energy’ (water) 
managementsystemen (CEMS) een grote rol. CEMS 
kan bijvoorbeeld als regulator meerwaarde bieden: 
als er regenval wordt voorspeld, dan kan het preven-
tief de grondwaterstand aanvullen met opgeslagen 
regenwater. Dit heeft een dubbel voordeel. Het 
is bevorderlijk voor de grondwaterstand en zorgt 
voor extra buffercapaciteit waardoor de impact van 
overstromingen beperkter is. Dit voorbeeld van een 
klimaatadaptatie-maatregel toont hoe we als sector 
voor heel tastbare uitdagingen staan. 

Goed voor het klimaat én de sector
De uitbouw van fijnmazige systemen met submete-
ring is een opdracht waar de hele keten zijn voordeel 
mee doet. We moeten dus inzetten op ontwikkeling 
en productie, tot en met aanleg en onderhoud. Voor 

onze sector heeft dat tastbare gevolgen: we gaan 
anders samenwerken omdat dat de scope verbreedt 
van product naar dienst.

Een andere trend met een belangrijke impact is 
de wisselwerking tussen het energiesysteem en 
watersysteem. Traditionele waterkrachtcentrales 
wekken al jaren groene energie op.  Pompcentrales, 
zoals in Coo, zijn waterkrachtcentrales die in twee 
richtingen werken, waardoor ze als flexibele opslag 
van elektriciteit kunnen gebruikt worden. Daarnaast, 
dichter bij huis, is een slim gestuurd thermisch buf-
fervat eveneens een doeltreffende manier om aan 
vraagsturing te doen.
   
Water heeft dus voor de energietransitie een enorme 
meerwaarde. We voorspellen daarom een sterke 
groei van watertechnologie. De komende jaren zal 
deze mee zorgen voor een stroomver snelling van 
onze sector.

WATEROPVANG

THERMISCHE ENERGIEOPSLAG

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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HIGHTECH-TOEPASSINGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIGITALE SYSTEMEN 

Digitalisering en dataverwerking zijn cruciaal voor 
een duurzamere energie- en watervoorziening 
binnen slimme netwerken. In dit verhaal zijn er drie 
hoofdrolspelers. 

Wat betekent dit voor onze sector?

Via sensoren kunnen we de toestand van onze installaties, gebouwen, netwerken van  
leidingen en kabels, en andere infrastructuur zoals bruggen en tunnels 24/7 monitoren en gericht  
onderhouden. Naast vaste sensoren zien we ook de introductie van vliegende, rijdende of  
varende monitoring, denk bijvoorbeeld aan drones of satellieten. 

De installatie van sensoren behoort tot de core business van ons Ecosysteem. Hier liggen er 
grote opportuniteiten maar enkel als we initiatief nemen en mee in de frontline staan van de 
ontwikkeling. 

Sensoren zijn een van de stuwende krachten  
achter de nieuwe generatie van slimme gebouwen 
en slimme steden. In deze concepten registreren 
camera’s bewegingen en worden nummerplaten 
en gezichten moeiteloos herkend. Sensoren  
meten meer dan enkel temperatuur, lucht- 

kwaliteit, vochtigheid en CO2-niveau. Ook de drukte 
(crowd control), fysieke gezondheid (wearables 
voor beweging, bloeddruk, hartslag, suikergehalte), 
ons slaappatroon, ... Kortom: alles wordt in kaart 
gebracht. 

SENSOREN

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Het Internet of Things (IoT) verbindt allerlei 
alledaagse, slimme toestellen met elkaar via het 
internet. De impact is enorm: tegen 2025 telt het 
IoT maar liefst 150 miljard aangesloten toestellen 
die onderling informatie uitwisselen. Apparaten 
gebruiken het internet (web 3.0) zonder menselijke 
inmenging. Meer nog: de meerderheid van de 
internetgebruikers bestaat in deze nieuwe realiteit 
uit semi-intelligente, slimme apparaten. Dergelijke 
slimme apparaten spelen een sleutelrol in het 
IoT: de ingebedde informatie- en communicatie-
technologie verandert ten gronde het gebruik van 
alledaagse voorwerpen.

IoT werkt dus vooral via sensoren op de aan- 
gesloten smart devices en via ingebedde netwerk-
technologie. De motor hiervan zijn data en data- 
uitwisseling. De verzamelde gegevens van de 
meest uiteenlopende situaties en toepassingen 
komen samen op een IoT-platform. Daar wordt alle 
data geanalyseerd en met AI-toepassingen omge-
zet in een oplossing voor een bepaalde situatie. 
De voordelen zijn groot. IoT-oplossingen verhogen 
het gebruikscomfort van alledaagse toepassingen, 
maar helpen ook om allemaal samen beter de kli-
maatuitdagingen aan te pakken. IoT zorgt immers 
voor een veel efficiëntere inzet van middelen.

Artificiële intelligentie (AI)9 beheert en beheerst 
ons leven. Een van de meest tastbare voorbeel-
den zijn wellicht onze smartphones. Platformen 
als Siri van Apple, Cortona van Microsoft en 
Alexa van Amazon slaan de brug naar intelligente 
thuistoepassingen. Vanop afstand verlichting, 
verwarming en ventilatie bedienen, huishoud- 
toestellen programmeren, beveiliging activeren of 
het energie- en waterverbruik monitoren: artificiële 
intelligentie ligt aan de basis. Door de scherpe con-
currentie en snelle ontwikkelingen zullen ze steeds 
toegankelijker en betaalbaarder worden voor een 
breed publiek. 

Wat betekent dit voor onze 
sector?

Toepassingen ontwikkelen, implementeren, 
updaten en onderhouden: artificiële intel-
ligentie betrekt de hele waardeketen. Voor 
ons Ecosysteem liggen hier grote kansen om 
dienstverlening uit te breiden of te verleggen.

Wat betekent dit voor onze sector?

De toegang tot het IoT gebeurt niet auto-
matisch. Daarvoor zijn verbindingen nodig 
(glasvezels, datakabels, connectoren, ...)  
maar ook applicaties en beveiligingen. Voor 
wie meerwaarde kan bieden in deze ICT- 
gestuurde wereld liggen er volop kansen om 
succesvol te ondernemen. 

‘INTERNET OF THINGS’
ARTIFICIËLE

INTELLIGENTIE

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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BEHEER VAN DATASTROMEN EN CONNECTIVITEIT 

Een vierde technologische trend houdt verband 
met de Green Deal: het Europese programma 
dat economisch herstel in balans wil brengen 
met milieu- en klimaatuitdagingen. Economie 
en ecologie krijgen een gelijkwaardige status. 
De EU wil hierbij versneld investeren in econo-
mische activiteiten die jobs creëren en leiden tot 
economisch herstel. Netwerken met een grote  
capaciteit en snelheid (5G) spelen een belangrijke 
rol in dit herstelplan.10 Het moet de digitale kloof 
overbruggen en positieve stimulansen geven aan 
de hele maatschappij. Digitalisering wordt dus 
cruciaal om de doelstellingen te behalen.

Wat betekent dit voor onze sector?

Europa zet zwaar in op netwerken met een hoge capaciteit. Wij moeten als sector deze ontwikke-
ling nu al omarmen. Alles draait om dataproductie, -verwerking en -uitwisseling. Connectiviteit is 
de trend die norm wordt. 

Voorbij is de tijd dat we op zich staande producten ontwikkelen, verkopen, installeren en on-
derhouden. Wat wij als specialisten aanbieden, maakt deel uit van een gekoppelde oplossing. 
Zij zijn verbonden met andere installaties en worden aangestuurd door een intelligent systeem. 
Installateur, onderhoudstechnieker, distributeur, fabrikant: allemaal functioneren ze binnen een 
slim netwerk, met een energieleverancier en met het Internet of Energy. 

5G ALS MOTOR

In 2030 is de Europese ‘gigabit-samenleving’ een feit. Elke burger heeft supersnel internet via glasvezel 
en 5G. Het maakt snelheden tot 3 gigabits per seconde mogelijk. De surfsnelheid vertienvoudigt ten 
opzichte van 4G. Daarnaast verbindt het netwerk makkelijker duizenden apparaten tegelijk. Met alle  
toekomstige intelligente en datagedreven toepassingen is dat een enorme troef. Denk maar aan 
de slimme thermostaat, de aansturing van huishoudtoestellen op basis van beschikbare energie  
(vraagsturing) of de beregening in functie van de weersvoorspelling en waterbeschikbaarheid. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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EEN ALLESOMVATTEND BOUWCONCEPT 

De vijfde trend vloeit voor een deel voort uit de 
hierboven beschreven ontwikkelingen. Gebouwen 
ondergaan een metamorfose doordat ze ontwor-
pen worden met het oog op datagedreven, slimme 
toepassingen. Typisch voor deze nieuwe generatie 
gebouwen is dat ze verschillende functies tegelijk 
combineren. Van wonen tot werken, van zorg tot 
recreatie. 

Kenmerkend voor deze gebouwen is dat ze 
compacter zijn maar geen toegevingen doen aan 
(levens)kwaliteit.11 Ze zijn efficiënter en afval- 
beperkend gebouwd, of verbouwd met een  
duurzame energie- en watervoorziening en circulai-
re bouwmaterialen. Ze zijn geïntegreerd in een slim 
netwerk, ondersteund door digitale technologie met 
digitale meters.

Straks gaan we dieper in op de impact voor de sec-
tor. Maar het is duidelijk dat convergentie het hart 
is van dit bouwconcept. Er is een grote verschei-
denheid aan digitale toepassingen, software en on-
derliggende protocollen en veiligheidscertificaten 

die moeten samenleven. Hier is het echter cruciaal 
om de connectiviteit tussen deze verschillende 
systemen en toepassingen naar een hoger niveau 
te tillen. We hebben open systemen nodig die de 
interoperabiliteit toelaten zodat alle toepassingen, 
software en protocollen kunnen samenwerken. Hier 
kunnen we de kracht van de sector ten volle laten 
gelden. 

Daar staan we voor twee grote veranderingen: 

1. De installatie bepaalt het gebouw 
Apparaten worden niet langer elk apart in een 
gebouw geïnstalleerd, maar het gebouw wordt 
als een schil rondom een geïntegreerd geheel van  
apparaten gemonteerd. Uiteraard betekent dat 
nog altijd maatwerk: elk gebouw, elke omge-
ving, elk netwerk is weer anders. Ook speelt 
de regelgeving van een bepaalde overheid een 
rol. In elk geval vormt het geheel van apparaten 
een intelligent systeem. Met de zelfsturing van  
lerende installaties wordt de privéleefomgeving 

aangestuurd via domotica; elektrische toestel-
len in een bedrijfsgebouw worden beheerd via  
immotica. 

2. Het gebouw wordt een bouwpakket
Zeker voor grootschalige bouwprojecten en reno-
vatieoperaties gaan we meer gebruik maken van 
prefab-onderdelen. Kant en klaar, met ingebouwde 
leidingen en andere voorzieningen zodat ze nadien 
makkelijk moduleer- en demonteerbaar, én te recu-
pereren zijn. Het potentieel van prefab is groot.12 
Geavanceerde technologieën zoals 3D-printing 
maken maatwerk perfect mogelijk. De efficiëntie 
van industriële productie komt hier naadloos 
samen met precisie en personalisatie. Daarnaast 
verkort prefab het bouwproces van weken tot  
dagen. De industrialisatie van de bouw is goed 
voor de heropbouw van een sterke economie 
en heeft een enorm potentieel om een sterke  
industrietak te worden. 

TOEKOMST VAN BOUWMETHODES

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Onder BIM verstaan we Building Information  
Modelling (het maken van digitale bouwmodellen) 
of Building Information Model (het bouwinforma-
tiemodel). Zo’n statisch digitaal model zorgt voor 
een virtuele weergave van het bouwwerk. Geome-
trie en informatie zijn aan elkaar gekoppeld. Het 
verbindt gerelateerde objecten zoals een raam, 
een dak en een muur met bijbehorende informatie 
zoals hun technische eigenschappen en relaties 
tot andere objecten.

De afkorting BIM wordt echter ook steeds vaker 
gebruikt in de zin van Building Information 
Management. In die definitie staat het beheren 
en uitwisselen van informatie in de bouwfase 
centraal. BIM gaat hier dus verder het klassieke 
bouwproces (design & build): ook het gebruik van 
het gebouw valt eronder (maintain & operate). 
Voor de opvolging en real-time bijsturing biedt 
de dynamische digital twin-technologie een  
oplossing. Deze digitale tweeling werkt op basis 
van sensoren en AI. Hiermee ontstaat een virtuele 

3D-kopie waarmee je processen en systemen van 
een fysieke installatie opvolgt en bijstuurt. Dat kan 
zelfs voor een volledig gebouw, netwerk of een 
complete stad. 

Met BIM-technologie is het zeer eenvoudig om 
oplossingen voor de eigenlijke installatie te visu-
aliseren. Augmented reality is hier de technologie 
die voor deze voorsprong zorgt. Nog een troef: 
voortaan kunnen problemen vanop afstand wor-
den opgelost. 

TechBiM als samenwerkingsmodel

TechBiM is de BIM-standaardisatie 
voor technische installaties. Het digital 
twin-principe is de basis: eerst digitaal 
bouwen, daarna fysiek. De statische  
‘digital twin’ als virtuele weergave van het 
bouwwerk is over de volledige levens- 
cyclus van een gebouw van onschatbare 
waarde. Het statische as-built-model is 
voor de gebouweigenaar of facility manager 
immers dé referentie om van te vertrekken 
op het moment dat er onderhoud en/of 
vervanging van defecte toestellen moet 
gedaan worden of wanneer er verbouwingen 
of renovaties gepland worden.

TechBiM heeft de standaard voor de 
BIM-contentlaag vastgelegd voor technische 
installaties in België. Door de standaardisa-
tie op de BIM-contentlaag ontstaat er met 
TechBiM een open ecosysteem. Alle betrok-
kenen – gebruikers, fabrikanten, partners en 
eindgebruikers – werken efficiënter samen 
op elk van de 3 BIM-lagen. 

VOORBEELD

BIM STROOMLIJNT HET BOUWPROCES 
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Er komen nieuwe fysieke connecties voor het aan-
sluiten van gebouwen op decentrale netwerken en 
voor de aanleg van die netwerken zelf. Een goed 
voorbeeld is e-mobility. Laadpunten voor elek-
trische voertuigen staan nog maar aan het prille 
begin. Dat betekent dat je als installateur perfect 
op de hoogte moet zijn van de technologische 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op vlak van twee-
richtingsladen. Dan kan de elektrische wagen ook 
dienen voor opslag en ontstaat er een oplossing 
met meerwaarde. Als installateur wordt het bo-
vendien belangrijk om gebouweigenaren bewust 
te maken van de (verplichte) voorbekabeling en de 
noodzakelijke reservecapaciteit voor toekomstige 
laadpunten. Die rol van adviseur wint sterk aan 
belang. Daarnaast zorgt de digitale connectiviteit 
dat we deze netwerken slim kunnen beheren. 

De decentralisatie wordt goed geïllustreerd door 
de transitie van de grote energiecentrales naar 
decentrale energienetten. Hierdoor ontstaan 
er lokale energiegemeenschappen (Citizens 
Energy Communities (CEC) en Renewable Energy 
Communities (REC)). Gezinnen, bedrijven en maat-
schappelijke instellingen gaan samen energie 
produceren, opslaan en verbruiken. Dat kan op het 
niveau van gebouwen, woonwijken of bedrijventer-
reinen. Installaties werken er als een groot geheel. 
Zulke smart hubs kunnen op hun beurt gaan  
connecteren met gebouwen in de omgeving. Het 
voordeel is dat er een smart grid wordt opgezet om 
energieaanbod en -vraag in evenwicht te brengen. 
Deze hubs en grids zijn niet alleen fysiek verbon-
den. Zeker zo belangrijk is de digitale connectiviteit 
die de enorme datastroom in goede banen leidt.

Intelligente systemen zoals Customer Energy 
Management Systems raken steeds meer 
ingeburgerd. Deze systemen hebben een back-
end en front-end functie. We bedienen ze als 
gebruikers aan de voorkant via onze smartphone; 
aan de achterkant volgen we ze op voor beheer en 
onderhoud. 

De grote verandering voor iedereen? Zonder 
twijfel is dat digitale connectiviteit. Specifiek 
voor fabrikanten is er een belangrijke opdracht: 
standaardisatie, het afstemmen van software- 
protocollen, en daaraan gekoppeld de best  
mogelijk veiligheidscertificering voor hun 
installaties. Dat is cruciaal voor een vlotte en  
veilige samenwerking – interoperabiliteit – tussen  
installaties. Vandaag gebruiken wereldwijd  
500 fabrikanten, waaronder 13 Belgische  
ondernemingen, hetzelfde standaardprotocol (EIB/
KNX) voor de automatisatie van gebouwen en elek-
trische installaties.13

IMPACT VAN DECENTRALISATIE  

OP ONS ECOSYSTEEM NIEUWE ENERGIEGEMEENSCHAPPEN

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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De elektro-installateur krijgt steeds meer vragen van zijn klanten om 
de energiefactuur te beheersen. Belangrijke triggers zijn de digitale 
meter en het toekomstig capaciteitstarief. Vlaanderen is sinds 1 juli 
2019 gestart met de uitrol van de digitale meter bij huishoudelijke 
klanten en kleine bedrijven. 

De digitale meter biedt hun heel wat mogelijkheden. Door de digitale 
meter verandert er voor deze eindklanten veel voor hun energie-
verbruik en -factuur. Zo zijn woningen (en kleine bedrijven) aan het 
elektrificeren door de toenemende verschuiving naar onder meer 
warmtepompen en elektrische voertuigen. Binnenkort zal de ener-
giefactuur ook voor een groot deel afhangen van het beschikbare 
vermogen. CEMS zorgt ervoor dat (deel)systemen met elkaar, met 
de digitale meter en aanbieders van energiediensten communiceren. 
Daardoor kan een bedrijf of particulier het energieverbruik in real-time 
monitoren of volledig beheren.

Voor elektrotechnische installatieb drijven (kmo’s) is CEMS de toe-
komst. Zij hebben er dus alle belang bij op het mee op te nemen in 
hun aanbod voor huishoudelijke klanten en kleine bedrijven.

Customer Energy  
Management Systems (CEMS)?

Proefproject voor energiegemeenschappen MIRaCCLE 

MIRaCCLE staat voor Micro-réseau Industriel avec Raccordement en 
Courant Continu et Luminaires Extérieurs. Zeven bedrijven van het 
bedrijventerrein Hauts-Sarts in Herstal participeren hierin. Ze werken 
samen voor de productie, opslag en delen van hernieuwbare energie. 

Concreet worden de zeven deelnemende bedrijven met elkaar  
verbonden via een gelijkstroomnetwerk. Zij delen de productie van 
hernieuwbare energie – voornamelijk van fotovoltaïsche oorsprong–, 
de opslag en de aansluiting op het openbare distributienetwerk. Laad-
stations voor elektrische of hybride voertuigen maken de installatie 
compleet. De bedoeling is om het verbruik te optimaliseren en alléén 
energie uit het openbare net te halen wanneer deze tegen de meest 
gunstige prijs beschikbaar is. De stad Herstal heeft het voordeel dat 
ze een intelligent openbaar verlichtingssysteem rechtstreeks op het 
micronetwerk kan aansluiten. De winst van dit innovatieve concept 
kan oplopen tot 30% voor de bedrijven en zelfs tot 70% voor de stad 
Herstal. 

VOORBEELD

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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CONCLUSIE

Vijf trends, een wereld van  
mogelijkheden

We staan nog maar aan de vooravond 
van een grote omslag voor de bouw- en 
installatiesector. De stroomversnelling 
komt op gang en neemt alle spelers van 
ons Ecosysteem mee. 

Wie aan de zijlijn blijft staan en afwacht, 
mist de kans om vanaf het begin mee te 
zijn en zijn voordeel te doen met al deze 
technologische maar eigenlijk vooral 
zakelijke ontwikkelingen.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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3.2 MAATSCHAPPELIJKE TRENDS 
Naast de ontwikkeling van de technologie is er voor de bouw- en installatiesector een tweede factor van belang: de veranderingen in de samenleving. 

EEN VERANDEREND KLANTENPROFIEL 

De positie en de rol van de consument veranderen 
in een hoog tempo. De energieconsument die enkel 
zijn energiefactuur betaalt, bestaat niet meer. Hij 
is een actieve energieconsument geworden. Hij 
beïnvloedt zijn verbruik en heeft volop keuze voor 
de prijs en het soort energie. Daarnaast krijgt hij 
toegang tot nieuwe energiediensten. 

Kortom, ‘de’ consument is verleden tijd. Vandaag 
spitsen we ons toe op klantenprofielen die heel 
uiteenlopend zijn. Van de residentiële gebruiker 
tot lokale energiegemeenschappen, en alle  
profielen die tussen deze twee uitersten zitten.

De consument is nu ook prosument: hij produceert 
zijn eigen energie. Maar hij is ook prosumactor: 
een gebruiker die ook consumeert in functie van 
het aanbod en straks ook energie kan verhandelen. 
Daardoor raakt hij vertrouwd met dynamische elek-
triciteitstarieven. Want energieproductie gebeurt 

steeds vaker decentraal en lokaal, en wordt steeds 
volatieler. Hernieuwbare energiebronnen als zon en 
wind laten zich wel voorspellen maar niet sturen.

Aanbieders spelen actief in op dit veranderende ge-
drag. Met een slim meetsysteem kan een leverancier 
snel een nieuw tarief aanbieden dat rekening houdt 
met een energieprofiel. Als het energieverbruik 
van verschillende huishoudtoestellen zichtbaarder 
wordt voor de consument weet hij precies wanneer 
energie-inefficiënte toestellen aan vervanging toe 
zijn. 

De slimme sturing van huishoudelijke apparaten is 
voordelig voor alle actoren van het systeem. Het 
Vlaamse Linear-project toonde duidelijk aan dat 
eindgebruikers in staat zijn om hun piekverbruik te 
verschuiven in de tijd zonder comfortverlies, dankzij 
slimme technologie die hun toestellen stuurt. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Wat betekent dit voor onze sector? 

Elke verandering vraagt om advies en begeleiding. Ons Ecosysteem is in de eerste plaats raadgever 
voor de consument die zelf energie opwekt, deze gebruikt op de voordeligste momenten en zelf 
energie verhandelt. Maar we zijn ook de uitvoerder die met de juiste technologische kennis voor 
hem een performant en efficiënt energiesysteem bouwt. 

Prosumactors die hun lokaal opgewekte energie 
beheren, o.a. in functie van de netbelasting, moeten 
hiervoor beloond worden. Vandaag is dat nog niet 
het geval. De invoering van de digitale meter zal op 
termijn toelaten om het dynamische ener giesysteem 
beter te beheren op basis van de werkelijke afname, 
met niet alleen voordelen voor de netbeheerder 
maar ook voor de consument-prosumactor. 

En daar stopt de stroom aan veranderingen niet. 
Morgen worden de volgende zaken de nieuwe norm.

• Dynamische prijscontracten die de reële 
marktprijzen weergeven; dit geeft de consument 
meer controle over zijn energie-uitgaven

• Variabele energiecontracten geven de 
veranderende prijzen op de spot of day-ahead 
markt; hierdoor kunnen consumenten 
makkelijk reageren op de prijssignalen en hun 
energieverbruik dus volledig zelf regelen

• Toegang krijgen tot de aanbieders van flexibele 
diensten, zoals vraagsturing en nieuwe 
technologieën om onder andere energie op te 
slaan 

• Betere toegang tot overzichtelijke informatie 
over energieconsumptie en energiekosten – en 
dat via duidelijkere facturen

Virtueel micronet

Op middellange termijn gaan de ontwikkelingen nog veel verder. Zo kan een woonwijk samen 
investeren in een energietechnologie die kostenefficiënt is en maatschappelijke meerwaarde biedt. 
De technologische mogelijkheden zijn legio. Als de consumenten met hun investeringen vraag en 
aanbod lokaal kunnen afstemmen, kunnen zij hun gemeenschappelijke piekverbruik doen dalen. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een batterij. Dit concept noemen we dan een ‘virtueel 
micronet’. 

VOORBEELD
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EVOLUTIE NAAR ANDERE BEDRIJFSMODELLEN

Technologische vernieuwing is één drijfveer maar 
sterk consumentgericht handelen is zeker zo belang-
rijk in een toekomstgerichte visie. Dat betekent dat 
we hier onze meerwaarde als Ecosysteem moeten 
herdenken. Net zoals hoe we onze bedrijven kunnen 
herpositioneren of heruitvinden. 

Denken in ecosystemen is een interessante  
benadering. Een ecosysteem verbindt en versterkt 
verwante expertises én zoekt samenwerking 
met andere economische sectoren, overheden,  
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en  
gebruikersorganisaties. In een ecosysteem staat  
begeleiding centraal en het is de basis voor 
pasklare totaaloplossingen. Van advies over de 
meest geschikte installaties, de integratie met  
andere installaties binnen een intelligent systeem, 
het beheer en onderhoud vanop afstand via dat 
systeem, tot de ophaling van defecte installaties en 
recuperatie van onderdelen. 

Bij het model ‘as-a-Service (aaS)’ gaat het niet 
meer over de éénmalige verkoop van een product, 
maar over een prestatiegericht contract. Hier 
kunnen we als Ecosysteem leren van leasing- 
formules uit andere sectoren. 

Met de opgang van de e-commerce – nog versterkt 
door de coronacrisis – kan een omvattende service 
en nauwe relaties met de klant het onderscheid 
maken voor de distributeurs. Deze groep staat door 
de komst van nieuwe modellen en concepten het 
meest onder druk.

VOORBEELD

Denk bij e-mobility aan de brede dienstverlening 
die je kunt uitbouwen rond het product ‘laad-
punt’. Samen met installateurs en distributeurs 
ontstaat zo een breed ‘as-a-Service’-concept. 

In het vorige hoofdstuk spraken we over 
de BIM-filosofie. Ook dat model zet in op  
verandering. Het accent ligt immers niet  
alleen op ‘design & build’ maar het gaat 
breder naar ‘maintain & operate’. Zo worden 
technisch onderhoud en energiebeheer  
naadloos geïntegreerd.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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VOORBEELD

‘Heat-as-a-Service’ als vernieuwend 
bedrijfsmodel 

Wil je echt toekomstbestendig bezig zijn dan 
kan de installateur niet om Heat-as-a-Service 
(HaaS) heen. HaaS komt erop neer dat je 
warmte via een langlopend concept aanbiedt. 
Het voordeel voor de klant? Die wordt door 
deze service ontzorgd. Consumenten die HaaS 
kopen, kiezen zelf hoeveel ze willen besteden 
aan de ervaring die ze willen – het warm of niet 
te warm hebben en zich goed voelen wanneer 
en waar ze willen in hun huis – in plaats van te 
investeren in een bepaalde technologie/toestel 
en vervolgens te betalen per kilowattuur (kWh) 
energie. Zodra de installateur de noden van 
zijn klant begrijpt, kan de installateur een 
verwarmingsplan bieden in plaats van alleen 
maar verwarmingsgeneratoren.

HaaS is zeker geen verre en vage toekomst-
muziek. In Duitsland is dit op korte termijn 
uitgegroeid tot een succes. In België worden 

al de eerste stappen gezet. HaaS heeft het 
potentieel om een stapsgewijze verandering in 
het tempo van de decarbonisatie van warmte 
te ondersteunen. Kortom, de les die we moe-
ten onthouden, is dat de klant op een andere 
manier voor comfort kan kiezen. En als hij daar 
genoeg meerwaarde inziet, dan is zijn keuze 
snel gemaakt. 

Het is duidelijk dat de technologische en maat-
schappelijke veranderingen een uitdaging zijn voor 
de bedrijven in ons Ecosysteem. 

Het zal ook duidelijk zijn dat nieuwe wegen 
inslaan een noodzaak is én om investeringen 
vraagt. Dit kan via een make or buy-aanpak. Er 
zijn veel creatieve manieren om een samen-
werkingsformule te ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
door een partnership met een onderzoeks- 
instelling of beloftevolle startup. Of door een doch-
teronderneming in de markt te zetten. Dat kan ook 
door de krachten met concullega’s te bundelen en 
een aparte entiteit op te zetten. Al dan niet binnen 
het Ecosysteem.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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CONCLUSIE

Open blik op samenwerking

Elke formule verdient een overweging. Aanhaken bij bestaande spelers  
heeft snelheid van uitvoering als voordeel maar afhankelijkheid als nadeel. 
Als bedrijf heb je direct toegang tot een platform maar enkel tot dat platform. 
Samenwerken binnen en buiten het Ecosysteem is dus de boodschap. 

Ten slotte moeten we ook samenwerking zoeken met het beleid. De overheid 
is een waardevolle partner om ervoor te zorgen dat de regels duidelijk zijn en 
de omzetting ervan haalbaar en betaalbaar is. Het beleid heeft in België vele 
gezichten. Ook al is de eindbestemming voor iedereen dezelfde, verschillende 
wegen leiden ons in de energietransitie naar klimaatneutraliteit. Communau-
taire tegenstellingen bemoeilijken het klimaatbeleid en maakt het ons ook op 
het terrein niet makkelijk.14 Ons uitgangspunt en referentiekader is om ons te 
organiseren op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. 

Als Ecosysteem kunnen wij bij de evolutie naar andere bedrijfsmodellen beslist 
het voortouw nemen.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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WAR FOR TALENT 

Een derde maatschappelijke trend gaat rond kennis, 
kennismanagement en het vinden en binden van 
talentvolle medewerkers. Kennis over de nieuwe 
digitale technieken, technologieën en vaardigheden 
is fundamenteel. Wie vooroploopt, loopt sneller uit. 
Daarom pleiten we voor een intensievere samen-
werking met onderwijsinstellingen en overheden. De 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
kan worden verbeterd via duaal leren, toegespitst 
op de beroepspraktijk en georganiseerd rondom de 
werkplek.

De kruisbestuiving met andere sectoren en tech-
nologieën is hierbij een succesfactor. Denk aan 
de IT-sector en de technologische industrie in het  
algemeen. Aan hightech-toepassingen op vlak 
van robotica, augmented reality en digital twins. 
Ze maken interactie mogelijk tussen mens 
en machine en versterken vanuit een virtuele  
omgeving het beheer en onderhoud van de  
fysieke installaties, gebouwen en netwerken. 

De opdracht van ons Ecosysteem is duidelijk:  
werken aan skills, skills en nog eens skills.

Op de eerste plaats technische skills. 

De basis is om steeds up-to-date te blijven over de 
technologieën achter onze installaties en de toe-
passing ervan in onze multifunctionele installaties. 
Met nadruk op multifunctioneel, want een integrale 
aanpak is nodig om in het hernieuwbare energiesys-
teem alles optimaal te laten verlopen. Het vraagt 
een goede samenwerking binnen de sector om die 
kennis te laten doorstromen van fabrikant naar de 
andere spelers in ons Ecosysteem. Maar ook feed-
back van het terrein naar de fabrikant is minstens 
zo belangrijk.

Ten tweede digitale skills. 

Nieuwe digitale toepassingen brengen nieuwe en 
steeds geavanceerdere software mee. Voor elke 
component binnen de sector vullen we die digitale 
skills anders in: van hoogtechnologisch bij fabrikan-
ten tot toepassingsgericht bij installateurs. Maar in 
de breedte moeten onze digitale skills top zijn om 
onze zakenpartners en de consument met kennis 
van zaken en kundig bij te staan. 

Een derde belangrijke skill is communicatie. 

We zetten niet ons product, maar onze service aan 
de klant centraal. We installeren geen techniek, maar 
comfort. De installateur evolueert naar adviseur die 
zijn oplossingen in mensentaal kan uitleggen. Tech-
nische en digitale skills moet hij kunnen omzetten 
in een klantvriendelijke communicatie over integrale 
oplossingen. Communicatie is net zo belangrijk voor 
distributeurs in hun contact met (zakelijke) klanten. 
Welke is de best beschikbare techniek in hun aanbod 
en hoe motiveer je dat die de optimale oplossing is 
voor de consument? 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
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Wat is de impact op onze sector? 

Het Ecosysteem ziet voor zichzelf een rol als integrator. Integratie vereist specialisten met up-to-date 
kennis over de compatibiliteit van verschillende apparaten en het nut van het combineren van apparaten. 
De sleutel tot succes voor een integrator is een goede kennis van protocollen. Dit vereist samenwerking 
met het onderwijsveld rond opleiding en training om onze mensen om te scholen en bij te scholen. 

Dat betekent ook een versterkte samenwerking op poten zetten tussen fabrikanten en IT-bedrijven die 
een integratie van diensten aanbieden. Of zelf een IT-onderneming uit de grond stampen zoals reeds 
aangegeven als een mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen.

Aan technologische en maatschappelijke veranderingen geen gebrek: dat is de conclusie van dit hoofd-
stuk. De energietransitie vergt dus een brede blik en openheid van geest om positief en productief met 
al deze veranderingen om te gaan. Dat is meteen de bindende factor tussen alle spelers van het Eco-
systeem: van fabrikant, over distributeurs, tot installateurs en bedrijven actief in technisch onderhoud 
en energiebeheer. Met gebundelde krachten komen we sterker uit de energietransitie.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN



46

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN



4. IMPACT VAN
DE TRENDS

OP ONS
ECOSYSTEEM



48

4.1 IMPACT VAN TECHNOLOGISCHE TRENDS 

In hoofdstuk 3 hebben we uitgebreid de technologi-
sche trends beschreven die zich aandienen of snel 
zichtbaar zullen worden. Samen met de drivers van 
de energietransitie – decarbonisatie, decentralisa-
tie en digitalisering – zullen deze een belangrijke 
invloed hebben op de installaties van de toekomst.

De nieuwe norm voor onze installaties bestaat uit 
drie componenten. Ze zijn het fundament van de 
aanpak om de doelstellingen van de Green Deal te 
realiseren.

• Klimaatneutraal en circulair georiënteerd
• Decentraal en slim georganiseerd 
• Technologisch geavanceerd 

Een eenzijdige focus op de energiebronnen zal 
niet tot het noodzakelijke resultaat leiden. Dat is 
slecht één aspect van de energietransitie. Ook de 

multifunctionele installaties die de nieuwe energie-
vormen gaan gebruiken voor betaalbaar comfort in 
onze gebouwen, spelen een cruciale rol. Maar ook 
zij gaan alleen de klimaatdoelstellingen onmogelijk 
bereiken. 

De kracht van ons Ecosysteem zorgt wél voor het 
gewenste resultaat. De spelers in ons Ecosysteem 
zorgen samen voor het design, ontwikkeling, pro-
ductie, distributie, installatie, onderhoud en beheer 
van de aangewende energie. 

• Meer hernieuwbare energie & energie-efficiëntie

• Minder afval & verspilling van hulpbronnen

• High-tech toepassingen d.m.v. digitale systemen

• Beheer van datastromen & connectiviteit

• Slimme toepassingen (bouwfase, wonen, ...)

• Klimaatneutraal & circulair georiënteerd

• Decentraal & slim georganiseerd

• Technologisch geavanceerd

Decarbonisatie

Technologische trends & ontwikkelingen Installaties van de toekomst

Drivers

Decentralisatie

Digitalisering

IMPACT VAN DE TRENDS OP ONS ECOSYSTEEM
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4.2 IMPACT VAN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS 

We bespraken ook de maatschappelijke trends die 
ons op demografisch, ecologisch, technologisch, 
economisch, en sociaal en politiek vlak zullen 
beïnvloeden en een positief effect gaan hebben 
op de klimaatuitdagingen. Samen met deze maat-
schappelijke trends en de invloed van de drivers op 
de energietransitie ontstaan nieuwe behoeftes. 

Decarbonisatie is in belangrijke mate gedreven 
door technologie. Technologie vergt skills, nieuwe 
technische kennis en digitale vaardigheden. 

Decentralisatie vraagt aangepaste bedrijfsmo-
dellen die inspelen op lokale energiegemeen-
schappen die energie produceren, opslaan,  
verhandelen en consumeren. In die bedrijfsmodel-
len staan service, ontzorging en het comfort van de 
klant voorop. 

Digitalisering veronderstelt meer samenwerking 
binnen het Ecosysteem en nieuwe samenwerkings-
verbanden, bijvoorbeeld met de IT-sector.

• Veranderend klantenprofiel

• Evolutie naar andere 
bedrijfsmodellen

• War for Talent

• Nieuwe technische kennis & 
digitale vaardigheden

• Nieuwe bedrijfsmodellen gericht  
op as-a-Service

• Nieuwe samenwerkingsverbanden

Toekomst van het  
Ecosysteem

Maatschappelijke trends 
& ontwikkelingen

Samenwerking

Skills

Service

 
Deze drivers zijn op hun beurt de motor van de verandering van het Ecosysteem. 
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, dient de vernieuwing zich aan op deze drie vlakken:

• Nieuwe technische kennis en digitale vaardigheden
• Nieuwe bedrijfsmodellen gericht op as-a-Service
• Nieuwe samenwerkingsverbanden

IMPACT VAN DE TRENDS OP ONS ECOSYSTEEM
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4.3 IMPACT VAN TECHNOLOGISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE TRENDS  
SAMEN 

Het Ecosysteem bundelt de krachten van fabri-
kanten, distributeurs, installateurs en bedrijven 
die instaan voor onderhoud en energiebeheer. 
Samen zorgen zij voor de installaties van  
morgen. Deze installaties zijn multifunctioneel  
en gebruiken de nieuwe energievormen die  
ontstaan door de energietransitie. 

Hierna ziet u de samenhang tussen de trends, de 
drivers en de invloeden. 

Het zal duidelijk zijn dat het Ecosysteem op elk van 
deze vlakken een gezamenlijke inspanning moet 
leveren. In het volgende hoofdstuk bespreken we 
welke rol het Ecosysteem moet spelen om sterker 
uit de energietransitie te komen.

IMPACT VAN DE TRENDS OP ONS ECOSYSTEEM
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• Meer hernieuwbare energie & energie-efficiëntie

• Minder afval & verspilling van hulpbronnen

• High-tech toepassingen d.m.v. digitale systemen

• Beheer van datastromen & connectiviteit

• Slimme toepassingen (bouwfase, wonen, ...)

• Klimaatneutraal & circulair georiënteerd

• Decentraal & slim georganiseerd

• Technologisch geavanceerd

• Veranderend klantenprofiel

• Evolutie naar andere bedrijfsmodellen

• War for Talent

• Nieuwe technische kennis & digitale vaardigheden

• Nieuwe bedrijfsmodellen gericht op as-a-Service

• Nieuwe samenwerkingsverbanden

Decarbonisatie

Technologische trends & ontwikkelingen Installaties van de toekomst

Toekomst van het EcosysteemMaatschappelijke trends & ontwikkelingen

Skills

Decentralisatie

Service

Digitalisering

Samenwerking

IMPACT VAN DE TRENDS OP ONS ECOSYSTEEM
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TRANSITIE
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De klimaatuitdaging en de strenge regelgeving 
vragen om een bundeling van expertises. De spelers 
in onze sector moeten de handen in elkaar slaan. 
De steun van de federaties is onontbeerlijk. Samen 
nemen we het voortouw om de toekomst van ons 
Ecosysteem voor multifunctionele installaties 
vorm en inhoud te geven. Deze toekomstagenda 
is de leidraad voor onze initiatieven tijdens de 
energietransitie.

Een van de meest tastbare gevolgen van de 
energietransitie is ongetwijfeld de versnelde 
invoering van nieuwe technologieën. Allicht 
lijken ze vandaag nog verre toekomst. Toch zijn 
het autonome beheer van een gebouw door 
multifunctionele installaties en ‘groene’ waterstof 
op basis van zonne- en windenergie dichterbij dan 
we vandaag denken. Daarom moeten we er nu voor 
openstaan én actie ondernemen als Ecosysteem 
in zijn geheel. 

We mogen onze rol in de energietransitie niet 
onderschatten. Onze installaties zijn de motor van 
de maatschappij. Ze voorzien alle economische 
sectoren van energie, water en een aangenaam 
binnenklimaat. Daarvoor zorgen we vandaag, maar 
het is ook onze rol morgen. 

We moeten mee aan de basis van de vooruitgang 
staan, dus meer dan louter uitvoeren. Daarom 
moeten we verder durven kijken dan de aanbodzijde 
van ons Ecosysteem en een actieve rol spelen 
om de vraag in de nieuwe energierealiteit aan 
te zwengelen. Daardoor benutten consumenten 
en bedrijven straks optimaal hun energie. Als 
Ecosysteem spelen we een sleutelrol in elke laag en 
in elke hoek van onze samenleving. Wij verzekeren 
de productie, het voorraadbeheer en de distributie. 
Onze installaties zorgen er mee voor dat er eten 
en drinken is, dat mensen verzorging krijgen, hun 
hobby kunnen uitoefenen, zich kunnen ontspannen 
en zich verplaatsen. 

Kortom, het zijn onze fabrikanten, distributeurs,  
installateurs, onderhoudstechniekers en energie-
beheerders die dit mogelijk maken. Ons Ecosys-
teem met al zijn expertise is van vitaal belang om 
de economie volop te laten draaien. 

Daarom nemen we als Ecosysteem onze 
verantwoordelijkheid en engageren we ons om 
deze cruciale rol te spelen in de vertaling en de 
uitvoering van de energietransitie en realisatie van 
het klimaatbeleid. 

“We moeten mee aan de basis 
van de vooruitgang staan, dus 
meer dan louter uitvoeren. 

BELANG VAN ONS ECOSYSTEEM BIJ DE ENERGIETRANSITIE
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Federaties moeten hun krachten en kennis bundelen 
om ons Ecosysteem voor te bereiden op de energie-
transitie. Het is ook hun verantwoordelijkheid om de 
klimaatdoelstellingen van de Green Deal te helpen 
realiseren. Daarom is het tijd voor actie. Hoe gaan 
we onze leden daarin ondersteunen en begeleiden? 

Alle bedrijven zijn verbonden door een gemeen-
schappelijk verhaal. De rode draad is ‘comfort in de 
brede zin’. De ambitie is om de energieprestaties 
van gebouwen te verbeteren maar niet ten koste 
van het comfort. Dat kan alleen door een hechte 
integratie van multifunctionele installatietechnie-
ken. Daardoor kan iedereen zijn energie optimaal 
gebruiken. Daardoor wordt iedereen ontzorgd. 
Daardoor ervaart iedereen dat werken en leven met 
meer comfort binnen bereik ligt. Dit engagement 
is gebaseerd op onze sterktes: kwaliteit van onze 
dienstverlening en producten, energiezekerheid, ge-
bruiksgemak maar ook zorgen voor betaalbaarheid. 

Het spreekt voor zich dat deze ambitie inspan-
ningen en investeringen vergen. Daarom moeten 
we ons in een aantal domeinen versterken en een 
gerichte focus leggen. Alleen zo kunnen we een 
échte impact hebben op de energietransitie en de 
evolutie naar een circulaire economie. 

GERICHT VERSTERKEN  

MET DE JUISTE FOCUS

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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Het Ecosysteem is de voorbije tien jaar permanent 
gegroeid. Maar we constateren ook dat de huidige 
oriëntatie en strategie onvoldoende garanties bieden  
voor de uitdagingen van de energietransitie. De 
komende tien jaar worden veel ingrijpender dan de 
voorbije tien jaar.

Veel bedrijven uit ons Ecosysteem benaderen 
installaties nog steeds vanuit één discipline waarbij 
slechts één type van producten gelijktijdig wordt 
ontwikkeld en/of geïnstalleerd. Deze benadering 
is niet de succespijler op langere termijn. De 
complexiteit in onze sector stijgt snel en zonder 
connectiviteit is er geen stevige basis. 

Daarom moeten alle segmenten binnen het Eco-
systeem (fabrikanten, distributeurs, installateurs, 
onderhoudstechniekers en energiebeheerders) 
samenwerken aan de uitwerking van een totaal- 
concept rond (energetische) renovaties. Dit totaal-
concept omvat een collectieve benadering vanuit 
de gehele keten. Van advies over de meest geschik-
te installaties, de integratie met andere installaties 
binnen een intelligent systeem, over het beheer en 
onderhoud vanop afstand via dat systeem, tot de 

ophaling van defecte installaties en recuperatie van 
onderdelen. 

Maar het verhaal gaat echter verder dan technische 
kennis en dienstverlening. Ook moeten we de 
huidige bedrijfsmodellen tegen het licht houden 
en openstaan voor toekomstgerichte concepten. 
Prestatiegerichte contracten en leaseformules 
zullen meer en meer hun intrede doen. Deze ‘as-
a-Service’-vorm van dienstverlening is voor velen 
nieuw. Maar innovatie zal ons verder brengen. 

Onze bedrijven zullen moeten investeren om een 
antwoord te bieden op de technologische en 
maatschappelijke trends. Dit kan op verschillende 
manieren. In de praktijk komt een duurzame 
integratie van of samenwerking tussen bedrijven 
in hetzelfde Ecosysteem – met dezelfde expertise 
of met complementaire expertise – meer voor. 
Dit om de schaal te vergroten, technologie te  
verwerven of om commerciële opportuniteiten te 
realiseren. Maar hoe kan je dit concreet aanpakken? 
Sterke groeiambities voor marktverbreding kan je 
op twee manieren realiseren: organische groei of 
groeien door Merger & Acquisition (M&A). M&A’s 

6.1 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING OVER COMPONENTEN EN SEGMENTEN

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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zijn aan de orde van de dag binnen de installatiesec-
tor. Ze verhogen de commerciële slagkracht binnen 
een sector die sterk in verandering is. Een succes-
volle M&A van een bedrijf begint bij een juiste M&A 
strategie. Een M&A is echter enkel een middel voor 
een bedrijfsprobleem. Daarnaast moet je ook vol-
doende oog hebben voor de financiële én juridische 
aspecten van een M&A. Door de nodige aandacht 
te besteden aan het volledige proces (incl. de rela-
tionele én emotionele aspecten die hierbij een rol 
spelen) kunnen bedrijven de risico’s van een M&A 
beter inschatten en zelfs verminderen, alsook de  
mogelijke kansen ervan in beeld brengen.

Maar ook bedrijven uit een ander Ecosysteem kun-
nen een interessante toegevoegde waarde bieden. 
Dat kunnen ICT-bedrijven zijn, onderzoeksinstellin-
gen, scale-ups of beloftevolle startups. Uiteraard 
moeten we telkens de voor- en nadelen zoals 
snelheid en afhankelijkheid goed afwegen. Een 
samenwerking binnen en buiten het Ecosysteem 
bepaalt de boodschap en het bedrijfsmodel. 

Bij de uitwerking van een dergelijk totaalconcept 
betrekt het Ecosysteem ook actief onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen, lokale besturen, bedrijven 
en bewoners. Al dan niet verenigd in een soort van 
lokale energiegemeenschap. 

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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Uit bovenstaande ambities blijkt duidelijk dat een nieuw soort ondernemerschap 
vereist is. De federaties begeleiden daarin ondernemingen om alle aspecten 
van hun bedrijfsvoering te versterken. Starten, groeien, overnemen en overlaten, 
bedrijfshuisvesting, internationalisering, duurzaam ondernemen, vergunningen/
getuigschriften en regelgeving, financiering, subsidies: voor elk aspect is er de 
gepaste ondersteuning. 

De federaties willen ook inzetten op innovatieversnelling door een kennis- en 
innovatieagenda op te stellen. Hierbij zou een inventaris kunnen opgesteld 
worden van kennis die basis of advanced dient te zijn voor de spelers in de 
verschillende geledingen van ons Ecosysteem. Er is een taak weggelegd voor de 
federaties om in kaart te brengen hoe ze deze kennis moeten vergaren. 

Ook zou een kennis- en applicatieforum dat innovatie aanstuurt en projecten 
aanbrengt of mee ondersteunt in een nauwe samenwerking met relevante 
kennispartners zoals EnergyVille, WTCB, Volta, Sirris, UGent, … interessant zijn.

6.2 VERSTERKEN VAN ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIEVERSNELLING

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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Digitale oplossingen zijn dé katalysator om 
energie, water en materialen efficiënter te gaan 
gebruiken. Of laat het ons nog scherper stellen: 
zonder digitale technologie kan de overgang naar 
een klimaatneutrale en circulaire economie niet 
succesvol zijn. Het is daarom belangrijk zowel digi-
tale als groene vaardigheden te integreren, en deze 
samen te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. 

Het Ecosysteem zet in op het versterken van 
digitale skills, zowel digitalisering van de interne 
bedrijfsprocessen als competentieontwikkeling 
rond nieuwe digitale producten en diensten. 
Voorbeelden hiervan zijn de digitale meter, 
domotica, immotica en intelligente systemen, ‘slim’ 
beheer van water en energie. Speciale aandacht 
verdient de kennisontwikkeling van hightech-
toepassingen voor AI, robotica, augmented reality, 
BIM, enz. Deze technologieën en concepten worden 
de dragende krachten van ons Ecosysteem. 

Wat betekent dit concreet? We moeten allemaal 
doordrongen zijn van het belang om voldoende 
te investeren in onze technische skills én in de 
toepassing ervan in onze multifunctionele instal-

latietechnieken. Dat geldt ook voor onze digitale 
skills: ze moeten top zijn om onze zakenpartners 
en de consument met raad en daad bij te staan. 

Er is nog een andere dimensie. De bedrijven uit ons 
Ecosysteem nemen de rol op zich van integrator. 
Hiervoor dienen onze medewerkers een goede 
kennis te hebben van de compatibiliteit van ver-
schillende apparaten of systemen en een goede 
kennis van protocollen. Dit vereist samenwerking 
met het onderwijsveld rond opleiding en training 
om onze mensen om te scholen en bij te scholen. 

Tot slot zet het Ecosysteem ook in op circulair 
ondernemen. Zowel in de eigen onderneming 
als vanuit de bijdrage van het Ecosysteem in de 
omzetting van Europese circulaire strategie. Dat 
betekent nog meer werk maken van afvalreductie 
van plastics en elektronica, levensduurverlenging 
en hergebruik van materialen en grondstoffen uit 
onze multifunctionele installaties.

6.3 VERSTERKEN VAN DIGITALE EN GROENE VAARDIGHEDEN VAN BEDRIJVEN

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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6.4 VERSTERKEN VAN ONZE ROL ALS AMBASSADEUR
Er is een actiepunt dat misschien buiten onze com-
fortzone ligt maar niettemin belangrijk is. Het gaat 
over de communicatie rond onze inhoudelijke rol en 
de toegevoegde waarde van onze multifunctionele 
installatie. Die is voor bedrijven en consumenten 
onmisbaar. Tegelijkertijd moeten we uitdragen dat 
we een actieve rol spelen in de uitvoering van het 
klimaatbeleid. Daarom moeten we onze missie 
verduidelijken aan de eindklant. 

De consument verwacht dat hij makkelijk energieprij-
zen kan vergelijken en eenvoudig het juiste tarief kan 
kiezen. Hij wil ook de vrijheid om zelf elektriciteit te 
produceren als prosument. Nog een stadium verder 
wil hij een doordachte keuze kunnen maken voor toe-
komstgerichte oplossingen. Een warmtepomp via 
geothermische aardcollectoren (H) of aardsondes 
(V), een zonneboiler, een thuisbatterij, een digitale 
meter, … Het is voor hem niet evident een onder-
bouwde keuze te maken. 

De installateur speelt dan een sleutelrol. Hij is 
een adviseur die zijn technische en digitale skills 
vertaalt door klantvriendelijke communicatie over 
integrale oplossingen. 

Die rol is er ook voor distributeurs in hun advies 
aan (zakelijke) klanten. Wat is de best beschik-
bare techniek in hun aanbod? Welke aanpak 
garandeert de operationele continuïteit van de 
multifunctionele installaties? Wat met onderhoud: 
correctief of eerder een ‘as-a-Service’ approach? 
Wat doen onze fabrikanten om de energieconsum 
ptie verder te verlagen en het gebruik en comfort van 
de installaties nog te verbeteren? 

Werken aan onze communicatietools en -skills is 
dus een belangrijke opdracht voor onze bedrijven. 

“Wij installeren geen techniek, 
maar comfort.

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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6.5 VERSTERKEN VAN DE SAMENWERKING MET HET BELEID
Politiek en overheden zijn belangrijke (gespreks-)
partners in het verhaal van de energietransitie. Zij 
maken immers het beleid maar als Ecosysteem 
moeten we bij hen onze stem laten gelden. Dat 
begint met beleidsontwikkelingen op regionaal, 
nationaal en EU-niveau actief te monitoren. Die 
kennis is de basis van een vruchtbare samenwerking 
met het beleid. Hierbij moeten we over kanalen 
beschikken om rechtstreeks te communiceren en 
te onderhandelen met de overheden over wetgeving 
en regelgeving. 

We hebben nood aan regels die duidelijk zijn, duur-
zaam zijn en waarvan de omzetting in de praktijk 
haalbaar en betaalbaar is. Het typische aan België 
is dat er hiervoor vaak op drie of soms vier ver-
schillende communautaire niveaus overleg nodig 
is. Reden temeer om het overleg met overheden 
grondig te organiseren.

We willen echter nog een stap verder gaan en actief 
mee nadenken over de aanpak van de klimaatuit-
daging en de energietransitie, in het bijzonder voor 
België. Onze toegevoegde waarde als Ecosysteem 

is groot. Wat ons uniek maakt? De combinatie van 
de technologische kennis van producenten, de ver-
gelijkende kennis van beschikbare technieken van 
distributeurs en de terreinkennis van installateurs 
en bedrijven actief in technisch onderhoud en 
energiebeheer. 

 

1. Aan onze beleidsmakers op Europees, federaal en regionaal niveau 

Zorg voor duidelijke normen, regelvastheid en investeringszekerheid. Beleidsmaatregelen  
moeten consistent en toekomstgericht zijn, eerder dan impact op korte termijn na te streven.  
We engageren ons constructief en willen loyaal meewerken aan de realisatie van een  
ambitieus klimaatbeleid en renovatiestrategie in het bijzonder. 

2. Aan de sleutelactoren in bouw-, technologie-, water- en energiesector 

Neem samen met ons het initiatief voor een kennis-, innovatie- én skillsagenda.  
We willen gezamenlijke engagementen aangaan om het klimaatbeleid en de renovatie- 
strategie in de praktijk te brengen.

WE DOEN DAN OOK EEN OPROEP

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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6.6 DE EUROPESE RENOVATIEGOLF
Het staat buiten kijf dat de Green Deal en de 
onderliggende Clean Energy Package, Actieplan 
Circulaire Economie en Renovatiegolf de 
activiteiten van het Ecosysteem zullen beïnvloeden. 
Welke positieve effecten mogen we verwachten? 

Meer renovatie. 
De renovatiegraad moet meer dan 3% per jaar 
zijn om de doelstellingen voor 2030 te bereiken; 
momenteel bedraagt de renovatiegraad minder 
dan 1%. 

Meer hernieuwbare energie. 
Een verhoging van het minimumniveau van 
hernieuwbare energie in nieuwe gebouwen zal  
hernieuwbare verwarmings- en koelingsoplossin-
gen versnellen. 

Meer technologiegedreven oplossingen. 
Digitale meters staan centraal in de nieuwe 
energiemarkt, waardoor de markt efficiënter 
wordt en dynamischer qua prijs. Tegelijk wordt 
verder gewerkt aan cybersecurity om onze data te 
beveiligen.15 

Meer toekomstbestendige normen. 
Er zijn al regels opgesteld voor het minimumaantal 
EV-laadpunten in nieuwbouw of diepe renovatie, 
en een minimum aan vooraf bekabelde 
parkeerplaatsen voor toekomstige EV-laadpunten. 
Ook het vrijwillige gebruik van de smart readiness 
indicator – door de ontwikkeling van de EPC – zal 
worden gepromoot. 

Al deze positieve effecten zijn absoluut realistisch. 
Daarvoor zorgt de Europese Renovatiegolf. Het 
schept voor alle segmenten en sectoren van het 
Ecosysteem grote kansen. De feiten en cijfers 
spreken voor zich.

Alleen al in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
dateert 85% van de woningen van vóór 1960 en 
is 30% van de gebouwen niet geïsoleerd. Een 
grootschalige renovatieoperatie zou in Brussel 
12.900 nieuwe jobs opleveren.16 

Omdat onze onderlinge samenwerking zich in 
de bebouwde omgeving concentreert, zijn de 
Renovatiegolf en de regionale strategieën de 

ideale kapstok voor een versterkte samenwerking 
binnen het Ecosysteem voor komende 10 jaar. 
Hoog tijd om voor onszelf een hoofdrol op te eisen 
in het draaiboek. 

De Green Deal is een grote stimulans voor een 
grootschalige en diepe renovatie-operatie. Het is 
één van onze taken om als federaties mee vorm te 
geven aan de vertaling van de Europese ambities 
naar een Belgische invulling. Een Belgisch 
‘Energy4Renovation’-project?

WELKE ACTIES STUWEN ONS ECOSYSTEEM VOORUIT?
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7. CONCLUSIE 



In deze whitepaper hebben we met u een hele 
reeks ontwikkelingen en uitdagingen gedeeld rond 
de energietransitie. U bent hierdoor vertrouwd 
geraakt met de context, de invloed op ons Ecosys-
teem, onze actieve rol in deze klimaatuitdaging en 
in de Green Deal. Al deze factoren en invloeden 
hebben we hieronder schematisch weergeven. 

Ons uitgangspunt is het ontegensprekelijke feit 
dat onder andere door de klimaatuitdaging de 
wereld in verandering is (1). Dat is de basis van 
een grote maatschappelijke en technologische 
ambitie: het streven naar een CO2-neutrale 
maatschappij tegen 2050. Hiervoor zijn inter-
nationaal afspraken gemaakt. Ze zijn concreet 
gemaakt door de Green Deal. De Clean Energy 
Package en het Actieplan Circulaire Economie 
bieden een deel van het antwoord op deze  
verandering (2).
 
Als Ecosysteem moeten we uitgerekend nu  
dezelfde grote ambities durven tonen. We gaan het 
engagement én de uitdaging aan om de leiding te 

nemen in de energietransitie. Dat doen we door 
in te zetten op kennis van nieuwe technieken en 
diensten. Daarnaast ijveren we voor een versterkte 
samenwerking, binnen én buiten het Ecosysteem. 
Een belangrijke taak daarbij is de lobbying naar de 
beleidsmakers. 

Waarom zijn wij als Ecosysteem bij uitstek  
geplaatst en waarom voelen wij ons geroepen om 
deze voortrekkersrol op ons te nemen? We zijn als 
geen ander vertrouwd met zowel de technologische 
als maatschappelijke trends en ontwikkelingen. 
Onder invloed van de decarbonisatie, de decentra-
lisatie en de digitalisering zullen onze installaties 
en het Ecosysteem ten gronde veranderen (3). 
Wij kunnen een totaalconcept aanbieden voor de 
gebouwen van de toekomst en garanties bieden 
voor betaalbaar comfort. 

Een ander belangrijk onderdeel van de Green 
Deal is de Europese Renovatiegolf die een  
enorme opportuniteit biedt aan alle spelers in ons 
Ecosysteem. Deze Europese doelstelling moet 

worden omgezet in een Belgische ‘Energy4Reno-
vation’-deal (4). België heeft immers hier een grote 
achterstand. Ook andere programma’s uit de Euro-
pese Green Deal moeten een specifieke invulling 
voor ons land krijgen. 
 
De energietransitie kan nooit slagen zonder de 
inzet van ons Ecosysteem. Samen zorgen we  
ervoor dat de nieuwe vormen van energie  
efficiënt worden omgezet in betaalbaar comfort 
via onze multifunctionele installaties (5). Onze 
unieke kracht is dat wij een allesomvattende  
rol kunnen opnemen: designer, fabrikant,  
verdeler, installateur, onderhoudstechnieker en 
toezichter op het beheer van de energiebronnen en 
het afval.

Daarom durven wij met alle spelers in het Ecosys-
teem de energietransitie met het volste vertrouwen 
tegemoet te zien. 

CONCLUSIE
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Geen toekomst zonder 
installaties

Het Ecosysteem 
vertegenwoordigt een sterke 

sector, van vitaal belang 
voor een aangename, 

gezonde samenleving en een 
welvarende economie. Zonder 

is gewoonweg ondenkbaar.

Wereld in verandering
Het klimaat daagt de wereld 

uit en vraagt om CO2-neutrale 
productie en consumptie van 

energie en hergebruik van 
hulpbronnen zoals water en 
materieel in een circulaire 

economie.

Verandering Ecosysteem
 Het Ecosysteem koestert 

de ambitie om de leiding te 
nemen in de klimaattransitie. 

D.w.z. inzetten op kennis, 
nieuwe technieken, diensten, 

versterkte samenwerking 
binnen en buiten het 

Ecosysteem en lobby naar  
het beleid.

Antwoord op die verandering
 Het Europees beleid is 

bepalend voor de regels, 
normen en procedures. De 

Green Deal is het belangrijkste 
beleidskader ls antwoord op 

die uitdaging.

LT Renovatie
Strategie België

Green Deal
EU

Renovatiegolf 
EU

Slimme, decentrale 
organisatie

Nationaal Energie  
& Klimaatplan

Clean Energy 
Package

Actieplannen
Circulaire economie

Federaal, VL, WAL, BXL

Focus op maximaal 
& betaalbaar comfort

Totaalconcept voor 
slimme & duurzame 

gebouwen

Actieplannen
Circulaire economie

Digitale & 
materiaaltechnologie

Energietransitie 
& circulaire 
economie

Toekomst Agenda

Decentralisatie

Service

Decarbonisatie

Skills

>
>

>>

>

Digitalisering

Samenwerking

1

2

3
4

5

Geen installaties zonder 
toekomst

Het Ecosysteem roept 
de regeringen op werk te 
maken van een Belgische 
‘Energy4Renovation’ deal, 
een Belgische Green Deal 

rond een grootschalige 
energetische renovatiegolf.
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Hieronder vindt u een lijst van de geraadpleegde bronnen. We verwijzen hierbij naar de websites waarop deze brondocumenten terug te vinden zijn (laatst geraad-
pleegd op 20 mei 2021). Zo kan de lezer de informatie makkelijk terugvinden en kan hij/zij ook interessante aanvullende informatie vinden.

Veruit het belangrijkste document dat we geconsulteerd hebben, is het eindrapport Connect25 van de Nederlandse installatiebranche. Trends en ontwikkelingen lopen grotendeels gelijk, maar de andere 
beleidscontext en samenstelling van het Ecosysteem zorgen voor verschillen in benadering. https://www.connect2025.nl/connect2025
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europe
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9. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence

10. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g

11. Woningen worden compacter, omdat de gemiddelde omvang van huishoudens kleiner wordt (2,2 miljoen alleenwonenden en alleenstaande ouders in 2019, omgerekend 45% van totaal aantal huishoudens 
tegenover 1,7 miljoen in 1999, ruim een half miljoen meer dus op 20 jaar Deze trend wordt weerspiegeld in de snelle groei van de appartementen die het Belgische gebouwenbestand gekend heeft (verdubbeld 
sinds 1995). https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/alleenwonenden-en-alleenstaande-ouders-maken-45-van-de-belgische-huishoudens-uit

12. https://www.bouwindustrialisatie.be/thema-artikels-pod/prefab-ook-voor-renovaties/; https://www.ugent.be/ea/architectuur/nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/projecten/pro-prefab-renovatie-oplossingen-
voor-de-tertiaire-sector

13. https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/manufacturers/; https://new.siemens.com/global/en/products/buildings/automation/building-control-gamma-instabus.html

14. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/09/hoe-communautaire-tegenstellingen-het-belgische-klimaatbeleid-be/

15. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society; https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-cybersecurity-act
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