


De Isolatie Challenge: Wij dagen u uit!
De Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal bezitten bijna 90.000 sociale 
huurwoningen. Wij zijn op zoek naar innovaties voor het isoleren van gevels om onze 
bestaande woningen geschikt te maken voor het verwarmen met lage temperaturen.

Doe mee! Heeft u een oplossing met een echte doorbraak in:

       isolatiewaarde

       het isoleren zonder overlast voor bewoners

       én forse verlaging van kosten

De totale vergoeding voor de fi nalisten bedraagt €70.000.

Doel is om vanaf 2020 de beste oplossing op te schalen in woningen die we willen 
verduurzamen.



UTRECHTSE WONINGCORPORATIES DAGEN DE MARKT UIT!
De Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal gaan tienduizenden woningen 
verduurzamen. Dat begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie. Heeft u dé 
innovatieve oplossing voor gevelisolatie? Met een hoge isolatiewaarde die verwarmen met 
lage temperatuurverwarming mogelijk maakt? Die ook betaalbaar is en met weinig overlast 
is aan te brengen? We zoeken dé doorbraak voor gevelisolatie; een oplossing met een dikte 
van maximaal 3 cm die in 1 dag kan worden aangebracht en een hoge isolatiewaarde 
realiseert. 

Heeft u de beste oplossing? Doe dan mee aan De Isolatie Uitdaging. Dit is de kans om uw 
oplossing in de markt te zetten met zicht op grootschalige toepassing bij sociale 
huurwoningen. U kunt tot uiterlijk 3 april 2019 tot 17 uur uw oplossing insturen.

DE ISOLATIE UITDAGING: IEDER HUIS EEN NIEUWE JAS
De Utrechtse woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is het isoleren van tienduizenden sociale huurwoningen. De warmtevraag 
terugbrengen met isolatie is een eerste stap op weg naar een woningvoorraad met een CO2-
neutrale energievoorziening in 2050.

De huidige materialen en technieken voor gevelisolatie zijn ingrijpend. Oplossingen die nu 
met een hoge isolatiewaarde worden gerealiseerd, geven veel overlast voor onze bewoners. 
En de aanpassingen aan de gevel hebben esthetisch én bouwkundig een grote impact. 
Bovendien zijn de totale kosten nog veel te hoog. Tegelijkertijd geven de traditionele 
oplossingen een te lage isolatiewaarde voor duurzaam verwarmen. Met de huidige 
voortgang gaan we de ambitieuze doelstellingen niet halen. Er is voor gevelisolatie nog 
geen betaalbare en snelle oplossing waarmee verwarmen met lage temperatuur mogelijk 
wordt. 

Om daarin te verbeteren en echt te kunnen 
opschalen, is innovatie hard nodig. Wij 
geloven dat het anders kan. 
Wij dagen u uit! Heeft u een innovatieve 
oplossing voor het isoleren van gevels
om de bestaande woningen geschikt 
te maken voor het verwarmen met 
lage temperaturen? We zoeken dé 
doorbraak voor gevelisolatie; met een 
dikte van maximaal 3 cm in 1 dag naar 
een hoge isolatiewaarde. Door het 
toepassen van materialen met een lage 
warmtegeleidingscoëffi  ciënt (lambda < 
0,020 W/(m.K)). En dat in combinatie met 
een forse verlaging van de kosten.



WAAROM MEEDOEN?

• U heeft de kennis én de oplossing.

• Een vakkundige jury beoordeelt uw voorstel. Tijdens de fi nale kiest de jury uit de 
fi nalisten maximaal 3 winnaars. De winnaars mogen hun oplossing verder ontwikkelen 
en ervaring opdoen in proefwoningen. Hiermee krijgt de oplossing zowel een 
podium als een laboratorium. Voor het testen ontvangt elke winnaar een vergoeding 
van € 20.000. Daarnaast ontvangen 2 fi nalisten een vergoeding van € 5.000.

• Is uw proef succesvol, dan is ons doel uw oplossing op te schalen in woningen die we willen 
verduurzamen. 

• U positioneert zich als partij die de hele corporatiesector kan bedienen. We zetten diverse 
middelen in om de fi nalisten en winnaars landelijk bekend te maken.

 • Bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Onder andere tijdens de inspiratiesessie 
faciliteert House of Open Innovation de ontmoeting tussen u en andere partijen met wie u 
kunt samenwerken. 

• House of Open Innovation begeleidt u bij het deelnameproces. 

• Bij het ontwikkelen en implementeren van uw oplossing, onderzoeken we samen met u de 
subsidiemogelijkheden.

DEELNAME LT-READY MET TU DELFT
De winnaars krijgen de kans om hun oplossing in een proefwoning van de corporaties 
te realiseren. Deze proefwoning doet mee in een onderzoek van LT-Ready ‘realistisch en 
betaalbaar isoleren voor lage temperatuur verwarming (ten minste <55 ºC, bij voorkeur nog 
lager)’. Dit onderzoek voeren we samen met de faculteit bouwkunde (afdeling Architectural 
Engineering and Technology) van de TU Delft uit. Het onderzoek helpt om te bepalen 
wat het isolatieniveau moet zijn voor het comfortabel kunnen wonen in een huis met 
lagetemperatuurverwarming. 

De faculteit bouwkunde van de TU Delft is koploper op het gebied van duurzaamheid en 
aangesloten op recente ontwikkelingen op isolatiegebied. Uiteraard neemt de TU Delft ook 
deel in onze vakjury. 



WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de Utrechtse woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal. Samen verhuren we bijna 
90.000 sociale huurwoningen. Als lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, 
vertegenwoordigen we in Nederland rond de 2,4 miljoen huurwoningen. De komende jaren 
blijven wij investeren in het verduurzamen van ons bezit. Dat willen we doelmatiger doen. Wij 
geloven dat we de opgave samen sneller en beter kunnen aanpakken. 

WAT IS ONZE OPGAVE?
We onderscheiden grofweg 5 soorten geveltypen: 

Wij vragen specifi ek een oplossing voor de gesloten verticale geveldelen. Dus niet voor 
ramen, deuren, kierdichting, ventilatie, vloeren en daken. De oplossing is toepasbaar op de 
gevels van de woningen van categorie A t/m C. Binnen de 3 corporaties bedraagt het aandeel 
daarvan circa 75% van de woningvoorraad. Een groot deel daarvan is nog niet voldoende 
geïsoleerd voor lagetemperatuurverwarming. Dit aandeel is ook representatief voor de totale 
woningvoorraad van de corporatiesector in Nederland. 

De woningen met deze gevels zijn verschillend qua plattegrond en ontwerp. Het zijn 
eengezinswoningen, beneden/bovenwoningen en gestapelde woningen. . We willen het liefst 
een oplossing die voor veel woning- en geveltypen werkt. Zowel spouwmuuroplossingen, als 
buitenmuur- en binnenmuuroplossingen zijn een optie. We kunnen ons ook voorstellen dat 
een specifi eke oplossing voor bijvoorbeeld laagbouw en een andere voor gestapelde bouw 
een betere aanpak is. 

woningen zonder spouwmuur (monumentaal, < jaren ’30)

woningen met een smalle (3-6 cm) – van oorsprong niet gevulde - spouwmuur 
(jaren ‘30 – midden jaren ’70)

woningen met een beperkte spouwmuurisolatie (jaren ’80 en ’90) en 
na-geïsoleerde woningen van categorie B. Beide hebben een min of meer 
vergelijkbare isolatiewaarde

woningen met gevelvullende elementen: geprefabriceerde kozijnen met
borstweringen in een dragende skelet

woningen met een goede spouwmuurisolatie (vanaf 2000)



WAAROP BEOORDELEN WIJ UW VOORSTEL?

We gebruiken de volgende criteria om uw oplossing te beoordelen: 

Technisch

De gevelisolatie realiseert een hoge isolatiewaarde, waarmee de woning geschikt is om met 
lagetemperatuurverwarming, <55 ºC, te verwarmen (no-regret). Hierdoor wordt duurzame 
opwekking (bijvoorbeeld met een warmtepomp of een laag temperatuur warmtenet) 
haalbaar. Tegelijkertijd hoeft het bestaande afgiftesysteem (bijvoorbeeld de radiatoren) 
niet te worden vervangen, wat bij nog lagere temperaturen wel het geval zal zijn. Om een 
hoge isolatiewaarde te halen, maakt uw oplossing gebruik van materialen met een lage 
warmtegeleidingscoëffi  ciënt (lambda < 0,020 W/(m.K)).

Uw oplossing is thermisch stabiel, de prestatie van isolatie-eigenschappen blijft hetzelfde in 
de tijd en het is tenminste 25 jaar onderhoudsarm. Uw oplossing is uiteraard brandveilig en 
leidt niet tot ongewenste vochtproblemen. 

Toepassing

De isolatie is praktisch en met weinig overlast toe te passen.

We willen een zeer dun isolatieproduct – met een referentiewaarde van 3 cm- met een hoge 
isolatiewaarde. Uw oplossing sluit goed aan op de aanliggende bouwdelen, zoals kozijnen, 
deuren, daken en vloeren. En blijft dit ook doen als we deze bouwdelen (in de toekomst) 
moeten vervangen. Uw oplossing garandeert luchtdichtheid. We willen desinvestering 
voorkomen. 

De gevelisolatie kent een eenvoudige afwerking en is in 1 dag aan te brengen. Tijdens 
het aanbrengen wordt geen of nauwelijks overlast ervaren door onze bewoners en 
omwonenden. Het aanbrengen van de gevelisolatie gebeurt in bewoonde staat. 

De esthetische impact, ecologische voetafdruk en mate van circulariteit van uw oplossingen 
bepalen verdere selectie. 

Kosten

De investeringen voor duurzaamheid zijn lastig terug te verdienen door corporaties. We 
zouden de huren kunnen verhogen, maar dat is niet wenselijk. De kosten van de maatregelen 
moeten fors omlaag. Ter illustratie; voor een oplossing met een hoge isolatiewaarde, 
bedragen de kosten voor een 20-30 cm voorzetgevel momenteel zo’n € 150 - € 250 m2. 
En daarmee laten we de investeringen voor het aanpassen van dak en kozijnen buiten 
beschouwing.



Uw oplossing geeft na opschaling van uw concept een forse verlaging in kosten. We zien 
graag uw plan voor kostenreductie bij verdere ontwikkeling en opschaling. Bijvoorbeeld door 
gebruik van geprefabriceerde oplossingen die we sneller en met minder mankracht kunnen 
toepassen. 

Proces

We stimuleren dat partijen elkaar opzoeken om kennis en kunde samen verder te brengen. 
En om garant te staan voor een optimale prestatie. Met de samenwerking kunt u ook het 
volume en de schaalbaarheid garanderen. 

EEN VAKKUNDIGE JURY
Deze jury beoordeelt uw oplossing:

Diederik Samsom (voorzitter)

Onderhandelaar voor het 
landelijk klimaatakkoord

Paulus Jansen

Algemeen directeur Woonbond

Martin Tenpierik

Universitair hoofddocent 
Bouwfysica TU Delft.  

Dirk Jan van der Zeep

Voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Portaal

Marije Eleveld 

Directeur-bestuurder Bo-Ex

Henk Peter Kip 
   
Directievoorzitter Mitros 

Een adviescommissie ondersteunt de jury.



PLANNING & DEELNEMEN

Doet u mee? Elk voorstel, ongeacht uw bedrijfstak, ontvangen en bekijken wij met veel 
belangstelling!

DEELNAMEFORMULIE
Als u uw voorstel heeft ingediend en een bevestiging heeft ontvangen, bent u offi  cieel 
deelnemer aan deze uitdaging. In uw voorstel mag géén vertrouwelijke informatie staan. 

√ Neem alle informatie over De Isolatie Uitdaging in dit document goed door.
√ Download en lees het deelnamereglement. 
√ Download het deelnameformulier en beantwoord de vragen. 
√ Dien vóór 3 april 2019 om 17:00 uur uw voorstel in op de website van isolatieuitdaging.nl
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Op 8 januari zijn we live!

Op donderdag 7 februari van 15:00 – 17:00 uur organiseren wij een 
inspiratiesessie. U mag ons tijdens deze sessie het hemd van het lijf vragen 
en u kunt kennismaken met andere geïnteresseerden. 

We zijn streng. Uiterlijk op 3 april om 17:00 uur moet uw voorstel online bij 
House of Open Innovation binnen zijn.

De jury gaat aan de slag. Zij beoordeelt alle voorstellen en maakt de 
fi nalisten bekend.

Dinsdag 25 juni. De fi nale: een groots evenement met exposure en toegang 
tot vele andere corporaties en uw branchegenoten. De fi nalisten geven een 
pitch. De jury beslist die dag wie de winnaars zijn van De Isolatie Uitdaging.

De winnaars mogen hun oplossing testen in een proefwoning. Hiermee 
krijgt hun oplossing zowel een podium als een laboratorium.

Houd onze website in de gaten voor extra activiteiten en/of wijzigingen in de planning. 



CONTACT

Namens de corporaties:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Rick Wielens of Susanne Franken van House of 
Open Innovation via isolatieuitdaging@houseofoi.com. 


