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Samenvatting  
 

De bouwsector staat bekend om niet uniforme vraag en aanbod. Hierdoor worden suboptimale 

kosten en tijd gerealiseerd op in bouwprojecten. Organisatie van renovatieopgaven zijn daarbij extra 

complex door de randvoorwaarden van bestaand vastgoed en bestaande eigenaren en bewoners. 

Om deze complexiteit en verhogende effecten op kosten en tijd op te heffen worden oplossingen 

gezocht aan vraag en aanbodzijde. Dit project heeft ten doel een organisatorische oplossing te 

bieden waarmee aanbod beter in staat is te reageren op de vraag. 

 

Het project heeft een verkenning gedaan naar de nodige randvoorwaarden en enkele bestaande 

organisatieconcepten voor bundeling van aanbod. Het project doet een voorstel voor een 

organisatiemodel voor samenwerking op basis van ‘business platforms’. Het project heeft een basis 

voor een platform ontwikkeld in de vorm van een website om oplossingen voor woningrenovatie 

samen te stellen vanuit een modulair basisproductenaanbod. Tenslotte heeft het project 

geanalyseerd wat de kosten en tijd effecten zijn van de voorgestelde werkwijze.  

 

Het onderzoek heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheid om meer uniforme 

aanbodbundeling tot stand te brengen en modulaire afstemming tussen aanbiedende partijen die 

gezamenlijk sneller en goedkoper tot configureerbare oplossingen komen. De verwachting is dat dit 

kan leiden tot integrale kosten- en tijdreducties van woningrenovaties, zowel deeloplossingen als 

gehele opgaven. De modulaire aanpak van aanbod maakt het mogelijk om op toepasselijke 

momenten in de levenscyclus kotenefficiënter deelingrepen uit te voeren. Als deze aanbodbundeling 

samengaat met vraagbundeling zijn verdere kosten- en tijdvoordelen mogelijk in de realisatie van 

woningrenovatieopgaves.  
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1 Programma IEBB  
 

1.1 Inbedding in programma IEBB 

Dit deelproject 7.1 van innovatieplan Integrale Energietransitie Bestaande Bouw is uitgevoerd met 

subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw heeft als ambitie het haalbaar, 

betaalbaar en opschaalbaar maken van de energietransitie in de bestaande (woning)bouw. Hierbij 

richt men zich specifiek op de opschaling naar 200.000 renovaties per jaar vóór het jaar 2030.  

 

Dit deelproject 7.1 maakt onderdeel uit van thema 7. Keteninnovatie en richt zich expliciet op de 

keteninnovatie annex integratie van het aanbod: Organisatie van aanbodbundeling. Project 7.2 is de 

tegenhanger en richt zich op de bundeling van de vraag.  

Voor de bouwsector betekent aanbodbundeling een grotere mate van afstemming en volwassenheid van 
product- en capaciteitsaanbod. Het gaat hierbij niet om aanbodsturing, maar om snel te kunnen reageren 
op de vraag met ‘slim maatwerk’ dat efficiënter en transparanter en daarmee sneller en goedkoper 
gevarieerd en aangeboden kan worden dan nu het geval is.  

Voor de wetenschap is het interessant om principes van industriële platformstrategie (d.w.z. kunnen 
variëren van samengestelde producten middels collectieve basisafstemming en onderling bruikbare 
deeloplossingen tussen sectorpartijen op basis van technische en productuitgangspunten) toepasbaar te 
maken in de sector bouw die daarmee nog niet/minder bekend is dan andere industriële sectoren. 
Tevens aantoonbaar maken dat platformstrategie sneller en goedkoper is dan klassieke aanpak.  

Voor de maatschappij betekent de platformaanpak een efficiëntieslag en daarmee kostenreductie en 
versnelling in het proces van vraag en aanbod van woningrenovatie hetgeen ten goede kan komen van 
bijv. bouwkosten, huurniveaus resp. snellere beschikbaar van energetisch gerenoveerde woningen.  

Diverse factoren buiten de invloed van het eigen project kunnen de toepassing bevorderen of juist 
verhinderen:  

• Grootschalige evt. gebundelde vraag van opdrachtgeversgroepen m.n. woningcorporaties  

• Voorgestelde werkwijze van aanbodbundeling wordt als standaard gesteld bij het zoeken van 
renovatieaanbod 

• grootschalige deelname en productinbreng/productcatalogi in de voorgestelde werkwijze door 
producenten van technische oplossingen en producten  

• Evt. juridische gronden van mededinging etc. waardoor deelname aan de werkwijze ontmoedigd 
wordt  

• Mogelijke alternatieve werkwijzen die zouden ontstaan die hetzelfde doel nastreven  

• Groot verloop en wisseling van deelnemende partijen in de keten  

Een aantal factoren speelt een rol bij opschaling op korte en langere termijn:  

• Deelname van voldoende renovatiebedrijven en leveranciers  
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• Inbrengen van voldoende, uitwisselbare, modulaire deelconcepten en productsystemen door 
aanbieders  

• Voldoende samenstelbaarheid van deeloplossingen tot verschillende totaaloplossingen  

• Aanbieders moeten in basis ook met aanbod van anderen kunnen werken als dat gecombineerd 
wordt in totaaloplossingen  

• Aanbieders moeten eigen aanbod/oplossingen vrij willen geven voor gebruik door andere 
aanbieders 

• Gebruiksrechten, intellectueel eigendom en inkomsten en investeringen van ingebrachte 
oplossingen dienen georganiseerd annex herverdeeld te worden, incl. voorwaarden waaronder  

• Ingebrachte oplossingen dienen up-to-date gehouden te worden door ontwikkelaars van die 
oplossingen  

• Participerende partijen moeten alternatieve oplossingen willen toestaan, onder voorwaarden 
van uitwisselbaarheid en wedergebruik van oplossingen 

• Variaties van totaaloplossingen sluiten voldoende aan bij variaties van renovatieopgaven van 
denkbare woningtypologieën, op natuurlijke momenten  

• De ontwikkelde werkwijze is hanteerbaar voor opdrachtgevers/corporaties en aanbieders  

Dit deelproject van innovatieplan Integrale Energietransitie Bestaande Bouw is uitgevoerd met 

subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

1.2 Belang deelproject 

Project 7.1 heeft niet de ambitie noch autoriteit om een nieuw aanbodmodel voor de sector te 

ontwikkelen. Na afloop van het project zal de werkwijze verder ontwikkeld moeten worden voor bredere 

toepassing in praktijk. Renovatiebedrijven en hun leveranciers zullen op basis van modulaire invoer hun 

renovatieoplossingen en producten (aanbod) toevoegen aan het onderliggende productenplatform c.q. 

collectieve productafstemming. Afnemers en opdrachtgevers zullen de werkwijze gebruiken en toetsen 

om hun renovatieopgaven te beantwoorden (vraag). Business case zal worden aangetoond door de 

vergelijking tussen oude werkwijze en nieuwe werkwijze op basis van kosten en tijd.  

 

Het project streeft na om meer gestandaardiseerde aanbodbundeling tot stand brengen en sectorale 

afstemming tussen aanbiedende partijen die gezamenlijk sneller en goedkoper tot configureerbare 

oplossingen komen, leidend tot integrale kostenreductie van woningrenovaties, zowel 

deeloplossingen als gehele opgaven. De modulaire aanpak van aanbod maakt het mogelijk om op 

toepasselijke momenten in de levenscyclus kotenefficiënter deelingrepen uit te voeren. Als deze 

aanbodbundeling samengaat met vraagbundeling zijn grote kostenvoordelen mogelijk in de 

realisatie van woningrenovatieopgaves van grondgebonden en gestapelde woningcomplexen, tot 

geraamde reducties van 20-30% ten opzichte van de huidige kosten- en doorlooptijdniveaus. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 3 geeft de inhoudelijke samenvatting van het project weer en de resultaten van de 4 

activiteiten van het project. Hoofdstuk 4 gaat in op de uitvoering. Hoofdstuk 5 trekt de nodige 

conclusies.  
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2 Project gegevens  
 

− Projectnummer:  TEUE919003 

− Titel deelproject: 7.1 Organisatie van aanbodbundeling 

− Penvoerder en medeaanvragers:  

Naam partner  TU Delft 

Naam partner  Universiteit Twente 

Naam partner  TNO  

Naam partner  Reimarkt Concept B.V. 

Naam partner  OnderhoudNL 

Naam partner  Stichting de Alliantie  

Naam partner Hogeschool Utrecht 
 

− Uitvoeringsperiode: 1 januari 2020 – 30 september 2021 
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3 Inhoudelijk eindrapport 
 

3.1 Inleiding  

De bouwnijverheid wordt gekenmerkt door fragmentatie van de keten en lage productiviteit. De 

vraag is variabel en contextueel afhankelijk van type vastgoed, technische staat, en vastgoedambitie. 

Dit zijn onder andere de oorzaken waardoor vraag en aanbod op inefficiënte wijze bij elkaar komen. 

Als gevolg, en mede ook door de grote omvang van de nationale opgave, is de energetische opgave 

voor de totale woningbouw een kostbare en tijdconsumerende operatie.  

 

Concepten van aanbodbundeling, ketensamenwerking, modulair en standaard aanbod hebben zich 

bewezen als efficiëntie verbeterende oplossingen. Het benut de kennis uit de hele keten, hetgeen 

leidt tot betere planvorming, integraal ontwerp en versnelling van het uitvoeringsproces. bundeling 

van kennis en deeloplossingen leidt tot lagere integrale kosten, snellere doorlooptijd, hogere 

procesefficiëntie en betere kwaliteit.  

 

Aanbodbundeling heeft een aantal voordelen voor snelheid en kosten van verduurzaming. 

Standaardisatie en volume zijn stimuli voor innovatie en efficiëntie. Als gevolg heeft bundeling 

positief effect op de organisatie van uitvoeringscapaciteit. De voordelen van aanbodbundeling 

komen minder tot hun recht als de verduurzamingsvraag niet eenduidig en versnipperd is.  

 

Voor aanbodbundeling staan twee uitdagingen centraal; hoe sluit vooraf gedefinieerde 

aanbodbundeling aan bij een nog onbekende en variabele vraag? En hoe zijn diverse capaciteit- en 

product aanbiedingen onderling samenstelbaar en blijven ze up-to-date zodat zij een variabele 

vastgoedvraag modulair kunnen beantwoorden?  

 

3.2 Doelstelling  

De oorspronkelijke doelstelling van project 7.1 was om een flexibel organisatiemodel voor de 

renovatieketen te ontwikkelen waarmee beschikbare renovatiecapaciteit en energetische concepten 

uit de markt snel en efficiënt kunnen worden gecombineerd. Deze werkwijze zou mede worden 

gevoed door bestaande en in de sector bekende organisatie- en samenwerkingsmodellen zoals 

Renovatieversneller.  

 

Het model zou modulair opgebouwd worden om op efficiënte en effectieve wijze duurzame 

maatregelen in varianten en combinaties toe te passen zijn. De werkwijze zou op basis van 

afzonderlijke renovatieopgave specifiek ingericht kunnen worden om zo de productiviteit in 

voortraject en uitvoering te maximaliseren en kosten en tijd te reduceren.  

 

De werkwijze zou ‘stapsgewijs renoveren’ ondersteunen wanneer op ‘natuurlijke momenten’ 

duurzame maatregelenpakketten per situatie samengesteld en toegepast worden; schaalbaar en 

opschaalbaar, dus zowel haalbaar als kostenefficiënt leidend tot stapsgewijs energetisch verbeterd 

vastgoed. Ondersteund door een productenplatform c.q. collectieve basisafstemming van proces en 

product waarin aanbieders hun state-of-the-art concepten en oplossingen op onderling 

samenstelbare wijze aanbieden, en gevarieerd kan worden op basis van de renovatieopgave en 
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woningtypologie. Daardoor kan een energetische renovatie per woning gefaseerd en door de jaren 

heen uitgevoerd worden.  

 

Zo worden de kosten uitgesmeerd over meerdere jaren en wordt de verduurzaming beter 

betaalbaar en wordt dus de kans dat de verduurzaming daadwerkelijk wordt aangepakt groter. 

Bovendien kan aangesloten worden op natuurlijke onderhoudsmomenten door de jaren heen, zodat 

de verduurzaming met minimale of zelfs zonder extra overlast meegenomen kan worden tijdens 

toch al noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ook dat draagt bij aan de haalbaarheid. 

 

3.3 Werkwijze  

Project 7.1 was gericht op inventarisatie, ontwikkeling en business case van een werkwijze of ‘tool’ 

met ‘samenstelbaar’ aanbod, dat op uniforme wijze antwoord en invulling biedt voor variantie in de 

vraag annex opgave bij woningrenovatie. De ‘tool’ heeft connotatie van ‘beslisondersteuning’ en 

‘configurator’.  

 

 
Figuur 1: project overzicht 

 

Activiteit 1 Verkenning markt en concepten 

Allereerst is een verkenning gedaan naar de ordende principes van renovatieopgaven en 

renovatieconcepten, en beschikbaarheid van bestaande concepten geïnventariseerd. Dit diende als 

basis voor te ontwikkelen organisatie- en procesmodel; activiteit 2 en 3. Tevens is dit de basis om 

uitgangssituatie c.q. business case van kosten en tijd te ramen van het aanbodproces; activiteit 4.  

 

Activiteit 2 Ontwikkeling organisatiemodel voor samenwerking 

Op basis van de verkenning wordt een model ontwikkeld voor verbinden van vraag en aanbod in 

onderlinge samenwerking. RGS zal uitgangspunt zijn. Het organisatiemodel voor samenwerking 

wordt zodanig opgebouwd zodat partijen samenwerken vanuit een basis van collectieve product- en 

procesafstemming en basiswerkwijze (productenplatform). De samenwerking ondersteunt een 
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productplatform (zie activiteit 3) draagt zorg voor snellere samenstelbaarheid en uitwisselbaarheid 

van (modulaire) deeloplossingen van aanbieders en leveranciers. Afhankelijk van een specifieke 

renovatieopgave van een woningtypologie, stellen samenwerkende aanbieders hiermee een 

passende en werkende productconfiguratie samen. Betrokken productleveranciers stellen 

vervolgens producten samen die het meest effectief en efficiënt hierop antwoord bieden om de 

opgave te beantwoorden. Het organisatiemodel voor samenwerking is dus de organisatorische basis 

waarmee per woningtypologie en renovatieopgave een passende samenstelling van deelproducten 

en deelprocessen wordt samengesteld: 

 

Activiteit 3 Ontwikkeling werkwijze van productsamenstelling 

Het organisatiemodel voor (procesmatige) samenwerking (voorgaande activiteit) wordt 

geoperationaliseerd voor samenstelling van het fysieke product in een werkwijze vanuit een 

collectief basis productaanbod (platform) van modulaire oplossingen, die passend en flexibel (snel 

en slim) kunnen worden aangeboden op natuurlijke momenten, afhankelijk van renovatieopgave en 

woningtypologie etc. Technische modules, (deel)concepten en producten in het platform worden 

technisch op peil gehouden door aanbieders die voor hun producten technische updates kunnen 

invoegen. Modulaire inpassing van nieuwe producten en diensten wordt bewaakt door het platform.  

 

Activiteit 4 Effect raming tijd en kosten 

Tenslotte zijn effecten van voorgestelde organisatie- en procesmodellen geraamd als optimale 

business case voor tijd en kosten, ten opzichte van klassieke business case. Hierbij is gebruik 

gemaakt van indicatie van doorlooptijd en kosten van processen volgens het voorgestelde 

organisatiemodel op, als optimale business case. Indicaties voor kosten en tijd in voortraject en 

uitvoering zijn vergeleken met de basis business case van klassieke procesorganisatie.  

 

3.4 Resultaten  

Project 7.1 heeft tot doel gehad een organisatie- en procesmodel voor gebundeld aanbod te leveren en 
een modulair raamwerk voor efficiënte samenstelling van deelconcepten en producten tot specifieke 
gerichte oplossingen op natuurlijke momenten, afhankelijk van renovatieopgave en woningtypologie 
(resultaat 1).  

Er is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een ondersteunend en open productenplatform 
collectief c.q. uitwisselbaar basisaanbod van deelconcepten en –oplossingen waarin aanbiedende partijen 
hun aanbod gezamenlijk structureren, uitwisselbaar maken en integraal en tegelijk flexibel aanbieden 
(resultaat 2 en 3).  

Het model en werkwijze zijn op tijd en kosten beoordeeld in een business case. De business case is in 
deze conceptuele ontwikkelfase onderbouwd met kwalitatieve data. Verdere technische 
doorontwikkeling van een product- en proces configuratoren op basis van dit project is denkbaar. Dan zal 
ook toetsing in werkelijke praktijkomgeving een accurate kwantitatieve business beter mogelijk maken 
(resultaat 4). 

Met het resultaat en potentieel vervolg van dit project kan de renovatiesector, opdrachtgevers en 
eigenaren flexibeler, gerichter en kostenefficiënter renovatieconcepten kunnen aanbieden resp. 
afnemen. Vanwege het collectieve gehalte van de resultaten kunnen brancheorganisaties zoals 
OnderhoudNL en Aedes verdere toepassing, adoptie, kansen en voordelen in kaart brengen met 
geïnteresseerde leden om levensvatbaarheid en brede toepassing af te tasten en borgen.  
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3.4.1 Samenvatting van Activiteit 1 ‘Verkenning markt en concepten’ 
 

Activiteit 1 heeft inventariserend onderzoek gedaan naar de ‘ordenende principes’ en input van 
bestaande concepten en vanuit de praktijk, voor de organisatie van aanbodbundeling die in het 
verdere project 7.1 zijn uitgewerkt in activiteiten 2, 3 en 4. De inventarisaties en verkenningen zijn 
deels gevoed vanuit bekende praktijk en deels vanuit de praktijkpartners in project 7.1.  
 
Er is een verkenning gedaan naar de perspectieven op ‘modularisatie’ (eenduidige opknipbaarheid) 
en ‘integratie’ (bundeling van aanbod) van renovatieopgaves en woningen. Vervolgens zijn eerdere 
voorbeelden en deeloplossingen van product- en procesoplossingen bekeken die bijdragen aan 
modularisatie en bundeling van aanbod. Dit dient met name als basis voor te ontwikkelen proces- en 
productmodel (activiteit 2 en 3). Tevens zijn voorbeelden in kaart gebracht van gerealiseerde en 
vermoede effecten op kosten en tijd van aanbodbundeling. Dit is met name uitgangssituatie voor de 
business case van aanbodbundeling (activiteit 4).  
 

3.4.1.1 Perspectieven op renovatiewoningen en opgaves 

Woningtypologie  

Als basis is in kaart gebracht welke perspectieven op woningen en opgaves bestaan en welke 

dimensies daarbij horen. De eerste dimensie is de Woningtypologie. De verkenning geeft een aantal 

opdelingen en typologieën opgeleverd die gebruikelijk dan wel bruikbaar zijn voor organisatie van 

aanbodbundeling.  

 

 
Figuur 2: Typologie volgens Bouwhulpgroep 

 

In de meeste typologieën wordt onderscheid gemaakt in type woningen: Eengezinswoningen (EGW) 

en Meergezinswoningen (MGW). De EGW betreffen grondgebonden woningen annex woonhuizen. 

De MGW betreffen appartementen annex gestapelde woningen en vallen doorgaans uiteen in 

galerij- en portiekwoningen.  

 

Een aanvullend aspecten van woningtypologie is bouwjaar of bouwperiode. Bij elkaar biedt dit een 

basis voor kwaliteitsniveau en energieprestatie van een woning, en afweging voor 

vastgoedeigenaren voor de te volgen vastgoedstrategie en beoogde renovatie ingreep.  

 
Tabel 1: typologie Alliantie; archetypen, bouwperiodes, warmtestrategie  
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Bouwdelen  

De tweede dimensie betreft de Bouwdelen. Bouwdelen zijn geïdentificeerd op basis van bestaande 

indelingen van ‘bouwlagen’ (Brand 1994) en die kunnen variëren met de typologieën van woningen 

(eerste dimensie). Zo verschilt met name de invulling van gevel, dak en installaties tussen EGW en 

MGW (zie typologie).  

 

 
Figuur 3: Bouwlagen (Shearing layers) volgens Brand (1994) 

 

Per bouwlaag zijn onderdelen van de woning te benoemen en per bouwdeel zijn bijbehorende 

ingrepen geïnventariseerd, van klein tot groot (zie verder onder). Voor energetische 

woningerenovaties zijn met name de bouwlagen aan de orde: schil, installaties en deels 

afbouw/interieur waar het gaat om delen van badkamer en keuken, bijv. wisseling van gas- naar 

elektrisch koken.  
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Tabel 2: onderdelen/bouwdelen per bouwlaag (Brand 1994) 

Bouwlagen volgens Brand Onderdelen woning 

Omgeving Terrein 

Constructie Fundering 
Dragende Wanden 
Vloeren 
Trappen 

Schil Dak 
Gevel 

Installaties W installaties  
E installaties 

Afbouw/Interieur Badkamer  
Keuken 
Toilet 
Binnenruimtes 
Binnenwanden 

Afwerking/inrichting Stoffering 
Wandbedekking 
Vloerafwerking 

 

Natuurlijke momenten  

De derde dimensie betreft de Natuurlijke momenten van renoveren en de betreffende ingrepen per 

moment, per bouwdeel. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen Corporaties (gebruikelijke typering 

onderhoudsingrepen van corporatievastgoed, per complex/bundel van woningen, ingrepen van klein 

naar groot), en Particulieren (d.w.z. renovaties of verbeteringen van de eigen individuele woning).  

 

De natuurlijke momenten bij corporaties zijn anders ingedeeld dan bij particulieren. Bij corporaties 

gaat men vaak uit van de volgende indeling of varianties daarvan:  

• -Dagelijks onderhoud (bij zittende huurder); kleine werkzaamheden aan de woning.  

• -Mutatie onderhoud (bij wissel huurder); volledig opnieuw verhuurbaar maken van de 

woning.  

• -Planmatig/jaarlijks contract onderhoud (op complex niveau); meerjarig gepland onderhoud 

voor instandhouding, doorgaans betreft het schilderwerk en reparaties aan de schil.  

• -Niet planmatig onderhoud (complex); incidenteel projectmatig onderhoud van 

werkzaamheden die niet worden meegenomen in planmatig onderhoud.  

• -Groot onderhoud/renovatie/verduurzaming (complex); strategisch onderhoud c.q. 

renovatie of transformatie waarin bouwdelen zoals gevels worden vervangen of 

opgewaardeerd voor energetische verbetering, vervangen van installaties voor 

verduurzaming, etc.  

 

Particulieren volgen een indeling van mogelijke en te combineren ingrepen gericht op de eigen 

woning;  

• Woningonderhoud 

• Woningverbetering 

• Op/aan/uitbouw;  

• Verduurzaming 
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Grofweg zijn de natuurlijke momenten en ingrepen in twee categorieën te verdelen; gericht op 

‘instandhouding’ versus ‘aanpassing’. Energetische renovatie annex verduurzaming valt in de tweede 

categorie.  

 
Tabel 3: natuurlijke momenten van corporaties versus doelgroep; corporatie en particulier 

Natuurlijke momenten Corporatie Particulier 

Onderhoud/instandhouding Dagelijks  

 Mutatie  

 Planmatig Woningonderhoud terugkerend 

 Niet planmatig Woningonderhoud eenmalig 

 Groot onderhoud  

Ingreep/aanpassing Renovatie Woningverbetering 

  Op/aan/uitbouw  

 Verduurzaming Verduurzaming 

 

Vastgoed strategie  

De natuurlijke momenten en ingrepen geven aanleiding tot de vierde dimensie d.w.z. de 

(stapsgewijze) vastgoedstrategie. De vastgoed strategie bij corporaties is gericht op hun voorraad in 

complexen van meerdere woningen. Een vastgoedcomplex impliceert bepaalde typologie, 

bouwdelen en de strategie impliceert welke ingrepen op welke (natuurlijke) momenten worden 

gepland. Echter vastgoedstrategie wordt ook beïnvloed door externe factoren gemeentelijke 

plannen voor een wijk en de wijkenergiestrategie.  

 
Tabel 4: maatregel categorieën per bouwdeel, per natuurlijk moment en vastgoedstrategie 

Ingrepen per bouwdeel:  Onderhoud 
Conserveren 

Renoveren Verduurzaming 
Transformeren 

Terrein X X Uitbouw, 
aanbouw 

Fundering 
Dragende Wanden 
Vloeren 
Trappen 

Herstel, reparatie Versterking, 
Vervangingen 

Isoleren, vloer, 
uitbouw, 
aanbouw 

Dak 
Gevel 

Schilderen 
Reparatie 

Vervanging, 
Asbestsanering, 
kierdichting 

Dakverhoging, 
uitbouw, 
opbouw 
Isoleren 
Gevel glas 

W installatie Inspecties, reparatie Vervangen Plaatsing WP, 
WTW 

E installatie Inspectie, reparatie Vervangen Electrificatie 
woning 

Badkamer  
Keuken 
Toilet 
Binnenruimtes/binnenwanden 

Schilderen,  
Reparatie 

Vervanging 
Herindeling 

Electrificeren 
koken, WTW 

Stoffering 
Wandbedekking 

Herstel, reparatie Vervangen Vernieuwen 

 

De structurering van potentiele ingrepen per bouwdeel per natuurlijk moment is de basis voor 

modulaire benadering van product en proces door de levenscyclus van de woning. Per natuurlijk 

moment kunnen ingrepen en werkzaamheden op uniforme/modulaire wijze op basis van de 
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vastgoedstrategie benoemd en uitgevoerd worden inclusief benodigde technische (product) en 

capaciteitsoplossingen (arbeid).  

 

Het totaal aan product- en capaciteitsoplossingen kan ‘eenduidige’ op modulaire wijze in een 

doorzoekbare ‘bibliotheek’ worden opgenomen, die gevuld is en up-to-date blijft door aanbieders 

van producten en/of arbeid, en doorzoekbaar en ‘samenstelbaar’ is door opdrachtgevers op basis 

van hun vastgoedopgave; corporaties en particulieren. In activiteit 2 en 3 wordt verder invulling 

gegeven aan de proces- en productoplossing die hieruit voortvloeit.  

 

Een aanvullende ‘search entry’ kan zijn om te zoeken of aanbieden op basis van regio/nabijheid en 

handige clustering van aangevraagde werkzaamheden in elkaars nabijheid. Per gebied kunnen vaste 

combinaties van disciplines en bedrijven aanbod efficiënt organiseren.  

 

 
Figuur 4; Alliantie Sequence modulair programma naar disciplines per gebied  

 

 

3.4.1.2 Verkenning gebundeld en modulair organiseren van opgave en aanbod 

 

In praktijk zijn concepten beschikbaar die reeds aansturen op een werkwijze die gebruik maakt van 

bovenbeschreven structureringen van vastgoed en opgave. De Renovatieversneller is daar een van.  

De Renovatieversneller start vanuit de typologie (type, locatie en bouwperiode woning), de te 

volgen vastgoedstrategie en een ‘bibliotheek’ van beschikbare maatregelen en mogelijke ingrepen.  
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Figuur 5: fasering van aanpak variantenstudie op basis van typologie, vastgoedstrategie en beschikbare 

maatregelen en mogelijke ingrepen (RWU 2020) 

 

Het zoekproces door deze variantenstudie vermengt tevens selectie uit bouwdelen en aspecten 

zoals budget. Het zoekproces is gericht om op gestructureerde en efficiënte wijze op een 

samenstelling van technieken te komen voor de betreffende ingevoerde opgave.  

 

 
Figuur 6: principe van beslistraject om te komen vanuit vastgoedstrategie/ambitie voor gebouwtype/typologie 

en bouwdelen naar keuze van technieken (RWU 2020) 

 

De Renovatieversneller kent een onderbouwende beslisboom hoe per opgave per bouwdeel en 

opname van de actuele status, tot een samenhangende ingreep te komen, zoals voor na-isoleren van 

gevels.  
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Figuur 7: Beslisboom gevel na-isolatie Utrechtse renovatieversneller (RWU 2020) 

 

Vanuit de maatregelenmatrix annex menukaart (of bibliotheek) worden bewezen en in ontwikkeling 

zijnde technieken voorgesteld die voorhanden zijn voor de invulling van de opgave; in dit geval 

naisoleren van een gevel.  

 
Tabel 5: Maatregelenmatrix cq ‘menukaart’ van te kiezen ingrepen voor gevel naisolatie inclusief 

keuzekenmerken per maatregel, Utrechtse renovatieversneller (RWU 2020) 

 
 

Terwijl de Renovatieversneller met name gericht is op grotere vastgoedeigenaren en corporaties, is 

ook beslisonderstening voor particulieren ontwikkeld, zoals Reimarkt. Onderstaand voorbeeld is 

eveneens gericht op naisolatie van de gevel.  
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Figuur 8: Beslisboom keuzemaatregelen voor naisolatie gevel met verwijzing naar maatregelspecificaties en 

garanties  

 

De alternatieve samen te stellen oplossingen leiden naar aanbieders (capaciteit) en/of aanbod 

(producten) die in meer of minder detail vooraf zijn uitgewerkt als basisoplossing inclusief 

prijsniveau, toepassingsmogelijkheden en energieprestatie.  

 

 
Figuur 9: deelconcept isolatieproduct incl. productkenmerken en toepassingsmogelijkheden; vanuit de 

‘conceptenetalage’ van renovatieversneller (Renovatieversneller 2021)  

 

Op basis van beschikbare oplossingen, is een oefening gedaan in het project 7.1 om grofweg te 

bepalen hoever vragers kunnen komen met invulling van een specifieke opgave, op basis van vooraf 

beschikbare oplossingen. De basisoplossingen kunnen door hun aanbieders voorzien worden van 
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kenmerkende ‘eenheden’ die de financiële en energetische prestatie van een product weergeven. 

Op basis daarvan zou de totaaloplossing van een opgave ‘met 90% zekerheid’ moeten kunnen 

worden gegeven.  

 

 
Figuur 10: overzicht van energetische en financiële kenmerken die aan deeloplossingen kunnen worden 

toegevoegd door aanbieders  

 

 

3.4.1.3 Indicatieve effecten op tijd en kosten van standaard proces en product oplossingen  

 

Op basis van de voorspellende waarde van eenheidskenmerken van deeloplossingen is vervolgens in 

project 7.1 een indicatie gemaakt van het effect van vooraf en standaard beschikbare oplossingen 

voor totale vastgoedopgaves. Er is zowel gekeken naar het effect in de projectvoorbereiding als in de 

uitvoering.  

 

Projectvoorbereiding  

In de projectvoorbereiding maakt een doorrekening helder dat standaard product- en 

procesoplossingen bijdragen aan verminderen van voorbereidingstijd en kosten. Daarbij levert de 

voorspellende waarde van een (keten)samenwerking aanvullende efficiënties ten opzichte van open 

inschrijving. Hierbij wordt aangetekend dat het in dito gevallen vaak gaat om een meer complexe 

opgave die veel onzekerheden en vrijheidsgraden kent. Bij overzichtelijkere opgaves zou het minder 

verschil kunnen maken.  

 
Tabel 6: kostendoorrekening van een projectvoorbereiding volgens klassieke aanpak versus 

RGS/ketensamenwerking 
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Realisatie  

In de uitvoering van projecten met bestaande voorontwikkelde deeloplossingen is tevens de 

aanname dat het repetitie effect leidt tot kosten en tijdvoordelen. In een voorbeeld van een eerdere 

grote opgave waarin over jaren heen repetitie is gezocht gaf de extrapolatie-doorrekening een 

vermoed verlagend effect weer van een derde tot een kwart van de uitvoeringstijd en -kosten.  

 
Tabel 7: doorrekening van geraamde verminderende uitvoeringskoten en -tijd bij herhaalde inzet van modulaire 

renovatie op achtereenvolgende complexen 

 
 

 

3.4.2 Samenvatting van Activiteit 2 ‘Ontwikkeling organisatiemodel voor samenwerking’ 
 

Het doel binnen deze activiteit was het achterhalen van ontwerprichtlijnen voor een 

bedrijfsplatform in de bouw dat vraag en aanbod effectief verbindt, innovatie bevordert en zo de 

energietransitie in de gebouwde omgeving kan versnellen. Deze richtlijnen worden gebruikt in een 

schetsontwerp van een bedrijfsplatform.  

 

Bestek schrijven  door externe partij Keten/ RGS methodiek vergelijkbaar

project  4 flats 10 hoog 456 VHE project  4 flats 10 hoog 456 VHE

bouwjaar 1969 naar gasloos bouwjaar 1969 naar gasloos

betrokken adviseurs 5 stuks betrokken adviseur 3 stuks

time SVB naar complexstrategie time SVB naar complexstrategie

16 maanden 4 maanden

intern uren 600 intern uren 300

doc initiatiefdocument doc initiatiefdocument

van initiatiefdocument naar bestek van initiatiefdocument naar werkomschrijving

8 maanden 5 maanden

interne uren 440 interne uren 200

out of pocket 360.000,00€         euro excl BTW. out of pocket 175.000,00€   

aanbestedingsprocedure aanbestedingsprocedure NVT

4 maanden 4 maanden

interne uren 50 interne uren

out of pocket 45.000,00€           euro excl BTW out of pocket

kosten 5 aannemers 100.000,00€         kosten 5 aannemers NVT

er zijn 2 aanbiedingen binnen het budget er zijn 2 aanbiedingen binnen het budget

kosten voor bereiding 597.650,00€    kosten voor bereiding 217.500,00€          

Aanbieding 16.000.000,00€   wij zouden in ieder geval meerdere scenario's

tco 475,00€                pw pj aanbieden

wij zijn niet geselecteerd en hebben dit project dus niet

gerekend met een uurloon van 85 euro nader doorgerekend

Meeteenheid
Initiële 

prestatie
Streef-waarde

Ultieme 

prestatie

Doel na 

ontwikkeling 

fase 1 + 

concept 

ontwikkeling

Doel na 

oplevering fase 

1

Doel voor  

Projectdeel 

Fase 2 

Doel voor 

projectdeel 

Fase 3 

Doel voor 

projectdeel 

Fase 4 

Doel voor 

Projectdeel 

Fase 5 

Uitvoering STIKO, incl bijkomende kosten 

(excl. BTW (zie bijlage Stichtingskosten – 

opzet PRIJSPEIL 2017, zonder indexatie 

inflatie en evt prijsexcessen materialen

Verkorting doorlooptijd voor interieur, bij 

traditonele aanpak KBT, per woning
10 dgn ntb < fase 2 ntb =< fase 3 ntb =< fase 45 dgn 3 dgn 10 dgn 8 dgn ntb < fase 1

60.709 per woning 51.700 per woning 48.500 per woning 45.500 per woning 43.000 per woning60.709 euro per woning 41.500 per woning 40.000 per woning 60.709 per woning
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Op een bedrijfsplatform, ook soms een digitaal bedrijfsecosysteem genoemd, faciliteert een centrale 

speler de aanbieders in het ontwikkelen van concepten met productmodules en gerelateerde 

diensten, en verbindt deze leveranciers vervolgens met de vraagzijde van met name 

woningcorporaties en particuliere woningeigenaren. Dit organisatiemodel draagt ertoe bij dat 

partijen samenwerken vanuit een basis van gedeelde product- en procesafspraken. Een 

ontwerpuitgangspunt bij de start van dit onderzoek is dat het bedrijfsplatform naast het faciliteren 

van transacties ook innovatie moet bevorderen – het is een zogenaamd ‘innovatie platform’ en niet 

een puur transactieplatform (zoals Booking.com). Innovatie kan bijvoorbeeld worden gefaciliteerd 

doordat vraagbundeling aan de ene zijde van het platform kan aanzetten tot innovatie aan de 

andere zijde van het platform. 

 

 
Figuur 11: Schematische weergave van het concept van een bedrijfsplatform. 

 

Het te ontwikkelen bedrijfsplatform faciliteert de ontwikkeling en adoptie van modulaire, industrieel 

te realiseren renovatieconcepten waarmee een verregaande versnelling, verbetering en 

kostenbesparing bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad wordt beoogd (zie 

activiteit 3). In de praktijk betekent deze aanpak dat voor een specifieke renovatievraag een 

(nieuwe) combinatie van bestaande productmodules en verantwoordelijke aanbieders wordt 

samengesteld die het meest geschikt is om deze vraag te beantwoorden. Het organisatiemodel voor 

samenwerking biedt dus de organisatorische basis waarmee per woningtypologie en 

renovatieopgave een passende samenstelling van deelproducten en deelprocessen kan worden 

samengesteld.  

 

Producers 

Platform 

governance 

Consumers 

Direct (same side)  

network effects 

Indirect network 

effects 

Direct (same side)  

network effects 
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Figuur 12: Plan van aanpak. 

Zoals te zien in Figuur 12, is in dit project gestart met een literatuurstudie om globaal de 

ontwerpuitgangspunten van een bedrijfsplatform te achterhalen. Na deze verkennende studie zijn 

interviewprotocollen opgesteld voor zowel de aanbod- als vraagzijde van dit platform. Omdat aan de 

vraagzijde het bezit grotendeels verdeeld is tussen professionele partijen zoals woningcorporaties 

(29%) en professionele vastgoedeigenaren (13%), en individuele woningeigenaren (57%), hebben we 

ons aan de vraagzijde op zowel corporaties als individuele woningeigenaren gericht.  

 

Functionele eisen t.a.v. platform ontwerpalternatieven en ontwerpspecificaties 

In totaal zijn 15 particulieren geïnterviewd via een semigestructureerd interview van ongeveer 30 

minuten. Daarnaast zijn er diepte-interviews van twee uur gehouden met Reimarkt, vier (koepels 

van) woningcorporaties en vijf potentiële leveranciers op het nieuw te ontwerpen platform 

(bouwbedrijven, installatiebedrijven, onderhoudsbedrijven). 

 

Op basis van de interviews zijn 24 categorieën met functionele eisen/wensen achterhaald die 

bestaan aan de verschillende zijden van het platform (particulieren, corporaties, toeleveranciers). 

Daarnaast zijn tijdens de interviews iteratief inzichten en ontwerpproposities van de auteurs 

getoetst. In een volgende stap zijn de functionele eisen vertaald in specificaties waarvan de meeste 

zijn opgenomen in een conceptueel model van het bedrijfsplatform dat beoogd om tegemoet komt 

aan de eisen en wensen van de diverse gebruikers(zijden) van het platform. 

 

Conceptueel model van het ontworpen bedrijfsplatform 

Op de volgende pagina wordt het ontwerp van het bedrijfsplatform schematisch weergegeven. Tot 

slot is een routekaart ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor de implementatie van dit 

bedrijfsplatform. 
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Eisen aanbodzijde: 
leveranciers 

Eisen vraagzijde: corporaties Eisen vraagzijde: particulieren 

   

 

 

Specificaties aanbodzijde: 
leveranciers 

Specificaties vraagzijde: 
corporaties 

Specificaties vraagzijde: 
particulieren 

  
 

   
 

 
Figuur 13: Conceptueel model van het bedrijfsplatform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Routekaart voor implementatie van het bedrijfsplatform. 

ID Eis 
17 Het platform biedt leveranciers of conceptconsortia de mogelijkheid om hun deeloplossingen en 

totaalconcepten te presenteren  

17.1  Het platform garandeert dat uitvoerende partijen invloed hebben op concepten en deeloplossingen 

17.2  Het platform biedt een keuze uit concepten en deeloplossingen met verschillende specificaties, 
 prestaties, kosten en tijdsplanningen 

18 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

19 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

19.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

19.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

19.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

19.4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

19.5 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

20 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

20.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

20.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

21 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

22 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

22.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

22.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

23 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

23.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

24 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

24.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

24.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd 

 

ID Eis 
9 Het platform faciliteert verduurzamende renovatie bij zowel grote als kleine woningcorporaties 

9.1  Het platform biedt ondersteuning in de cultuuromslag en professionalisering van woningcorporaties 

9.2  Het platform stimuleert samenwerking en standaardisatie tussen woningcorporaties 

9.3  Het platform faciliteert vraagbundeling van woningcorporaties 

10 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

11 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.5 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

12.6 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.5 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

13.6 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

14 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

14.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

14.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

15 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

16 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

16.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

16.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

16.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

16.4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 

ID Eis 
1 Het platform levert deskundig, onafhankelijk en transparant advies 

1.1  Het platform biedt mogelijkheden voor gestandaardiseerd (onpersoonlijk) advies en persoonlijk advies 

aan huis 

2 Het platform biedt een breed en diep assortiment aan van verduurzamende maatregelen 

2.1  Het platform biedt zowel enkelvoudige als (geïntegreerde) pakketten van maatregelen 

2.2  Het platform biedt een duidelijk overzicht van financieel en technisch mogelijke maatregelen 

3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

3.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

3.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

3.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

4.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

4.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

4.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5.4 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

5.5 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

6 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

6.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

6.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

6.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

7 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

7.1 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

7.2 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

7.3 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

8 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 

ID Eisen vraagzijde: particulieren 
 1 Analyseren en adviseren 

 Het platform biedt particuliere woningeigenaren een quickscan om op toegankelijke wijze passend advies te krijgen over uit te voeren 

verduurzamende maatregelen. 

 Het platform biedt persoonlijk advies aan huis over uit te v oeren verduurzamende maatregelen. 

 Het platform biedt woningeigenaren een geïndividualiseerde renovatieroutek aart met financieel en technisch de meest  passende volgorde van 
uitvoering van v erduurzamende maatregelen. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 

ID Eisen vraagzijde: corporaties 
 1. Analyseren met de renovatie routekaart serv ice: 

 Met individuele corporaties kan een renov atie-routekaart op vastgoedportfolio- en complexniveau worden gedefinieerd. D it  helpt om 

vergelijkbare complex en te identificeren t .b.v. v raagbundeling en project ov erst ijgende conceptontwikkeling. In de renovatie-routekaart wordt 
per object ook het ambitieniveau bepaald: deelmaatregel, pakket aan deelmaatregelen of totaalrenovatie richt ing BENG1, BENG2 en BENG3. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 

ID Eisen aanbodzijde: leveranciers 
 1 Presenteren 

 Het platform biedt leveranciers of conceptconsortia een podium om hun deeloplossingen en totaalconcepten te presenteren 

aan potentiële klanten. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 Deze regel is in verband met vertrouwelijkheid verwijderd. 

 

• Nader concretiseren platformontwerp in nauw contact met beide gebruikerszijden van platform 

• Werven lead users aan beide gebruikerszijden van platform met focus op woningcorporaties; 
ontwikkeling van use cases 

• Ontwikkeling en testen (technisch) ontwerp standalone functies 

• Uitrol standalone functies woningcorporaties: analyse woning-portfolio, opstellen renovatie-routekaart, 
hulp vraagspecificatie, aanbieden financieringsopties, en informatie maatregelenopties 

• Promotie en advies projectoverstijgende conceptontwikkeling 

• Ontwikkeling en testen (technisch) ontwerp platformfuncties 

Opstart 

Standalone 

• Ontwikkeling en uitrol platform woningcorporatie 

• Ontwikkeling en invoering prestatiemonitoringsfunctie voor proces en product 

• Aanpassing en ontwikkeling functies voor particuliere woningbezitter; uitrol platform particuliere 
woningbezitter 

Platform 
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3.4.3 Samenvatting van Activiteit 3 ‘Ontwikkeling werkwijze van productsamenstelling’ 
 

Voorgaande activiteit 2 heeft geresulteerd in een ontwerp voor een organisatie- en 

samenwerkingsmodel. Zoals bij de beschrijving van de vorige activiteit is aangegeven is het 

onrealistisch en onwenselijk om al deze functies in één keer te realiseren in een werkend platform. 

De routekaart uit activiteit 2 geeft een mogelijke aanpak voor een gefaseerde realisatie. Activiteit 3 

operationaliseert een aantal functies in een concept voor een platform. Het resultaat in activiteit 3 

dient dan ook als een basis voor verdere ontwikkeling van het platform. 

 

Doel 

Binnen activiteit 3 heeft het consortium een platform ingericht in de vorm van een website. Deze 

website biedt gebruikers de mogelijkheid om modulaire oplossingen voor woningrenovatie te kiezen 

uit een basisaanbod. De aanbieders dienen de modules technisch op peil te houden en een 

beheerder zal de inpassing van nieuwe modules bewaken. 

 

Aanpak 

De projectgroep is gestart met een modulaire opzet van het productaanbod. De toekomstige 

gebruiker zal in het platform modulaire oplossingen kunnen vinden voor woningrenovatie. Daartoe 

zal de gebruiker een aantal gewenste kenmerken invoeren. Deze kenmerken moeten dan ook door 

de aanbieder aan het aanbod gekoppeld worden. In het eerste deel van activiteit 3 heeft de 

projectgroep bepaald welke kenmerken de module moet bezitten. Vervolgens heeft de projectgroep 

een ontwerp gemaakt voor het productplatform. Het ontwerp is gestart vanuit de functionaliteit van 

het organisatiemodel uit activiteit 2. Het conceptontwerp is een vijftal keer gepresenteerd aan 1 of 

meerdere leden van de projectgroep. De input vanuit de projectgroep is steeds verwerkt. Parallel 

aan het ontwerp is een start gemaakt met een basisbibliotheek waar een aantal modules in te 

vinden zijn. Deze bibliotheek is beperkt in omvang en diende als testbibliotheek voor het ontwerp. 

De uiteindelijke bibliotheek wordt samengesteld uit de modules van de aanbieders. Tot slot heeft de 

projectgroep computercode geschreven die de optimale samenstelling van deelproducten vindt uit 

de database op het gebied van energiegebruik, comfort en kosten. 

 

Resultaat 

Modulaire opzet productaanbod 

Het achterliggende doel van het opzetten van een platform is om kosten en productietijd te 

verlagen. Om dit te kunnen realiseren moeten de modules breed toepasbaar zijn. Dat betekent dat 

ze geschikt moeten zijn voor diverse woningtypologieën en voor uiteenlopende renovatieopgaven. 

Dit heeft tot gevolg dat een module niet een te grote schaal mag hebben, daarnaast mag de 

complexiteit ook niet te groot zijn. Aan de andere kant dienen de modules ook weer niet van zeer 

kleine schaal en beperkte complexiteit te zijn om te voorkomen dat elke woningrenovatie moet 

worden samengesteld uit tal van modules. De tussenvorm, middelmatige schaal en middelmatige 

complexiteit, lijkt de beste keuze voor de modulaire opzet. In activiteit 1 van dit werkpakket zijn vier 

dimensies van kenmerken van bestaande woningbouw gepresenteerd. Twee van de dimensies 

hebben betrekking op de woning als artefact: de woningtypologie en de bouwdelen van de woning. 

De twee andere dimensies hebben betrekking op het moment van renovatie: de natuurlijke 

momenten en de stapsgewijze strategie van het bezit. De aanbiedende partijen zullen de dimensies 

van hun aanbod vastleggen in het platform. De aanbiedende partijen zullen dus vastleggen voor 
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welke woontypologie, welk bouwdeel, welk natuurlijk moment en voor welke strategie de module 

geschikt is. De vragende partijen zullen zoeken in het platform op basis van de vier dimensies. 

 

In de woontypologie wordt onderscheid gemaakt tussen meergezinswoningen (galerijflats en 

portiekflats) en eengezinswoningen. De eengezinswoningen kunnen onderverdeeld worden op basis 

van hun positie ten opzichte van andere woningen (tussen, geschakeld en hoek) en enkele uiterlijke 

kenmerken: schuin of plat dak en het aantal bouwlagen. 

 
Figuur 15: Woontypologieën verdeeld over eengezinswoningen en meergezinswoningen en uiterlijke kenmerken 

Daarnaast wordt een bouwjaar aan de bestaande woning gekoppeld. 

 
Figuur 16: Woontypologieën verdeeld over bouwjaar 

We onderscheiden de volgende bouwdelen: 

 
Figuur 17: Indeling van modules in bouwdelen 

Als natuurlijke momenten onderscheiden we:  

• Dagelijks onderhoud (zittende huurder) 
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• Mutatie onderhoud (wissel huurder) 

• Planmatig/jaarlijks contract onderhoud (op complex niveau) 

• Niet planmatig onderhoud 

• Groot onderhoud/renovatie/verduurzaming  

 

Tot slot is het voor de vragende partij van belang om de stapsgewijze strategie van het bezit aan te 

geven. Deze stapsgewijze strategie is echter niet te koppelen aan één enkele module, maar dit is het 

samenspel van de verschillende modules. Daarom zal de aanbiedende partij een aantal kenmerken 

invoeren zoals energiegebruik van de module of warmteweerstand van de module. Op basis van een 

samenstel van modules kan een computer uitrekenen wat de labelsprong is na renovatie, wat het 

comfortniveau is en wat de kosten zullen zijn van de renovatie. 

 

Ontwerp productplatform 

In deze activiteit is een start gemaakt voor het ontwerpen van een productplatform op basis van de 

modulaire opzet uit de vorige paragraaf. Het ontwerp is nog in een eerste conceptfase en dient twee 

doelen. Ten eerste geeft het concept een idee van hoe een productplatform eruitziet. Ten tweede 

kan dit concept gebruikt worden als basis van het gesprek met toekomstige gebruikers voor verdere 

ontwikkeling. 

 

Het productplatform biedt geschikte bouwdelen voor een woningrenovatie op basis van de 

ingevoerde kenmerken van een bestaande woning. Daarnaast is het mogelijk voor aanbieders om 

modules aan te bieden in het platform. De aanbieders koppelen kenmerken aan hun product. Een 

beheerder ziet erop toe dat de aangeboden modules voldoen aan de (nog te bepalen) eisen van het 

platform. 

 
Figuur 18: Een view van het platform 

Het productplatform is gemaakt in de vorm van een website. Deze website is gebouwd met het 

opensource PHP platform Laravel. Laravel is gebaseerd op de Model- View en Controller (MVC) 

structuur. Het model bestaat uit de te vullen basisbibliotheek van de renovatiemodules, de view 

omvat het zichtbare gedeelte van het platform zoals in figuur en de controllers sturen het platform 

aan. Het concept van het productplatorm is te zien via www.buildingfuturecities.nl. 

 

http://www.buildingfuturecities.nl/
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Basisbibliotheek met een aantal modules 

De projectgroep heeft een aantal leveranciers gevraagd om informatie te leveren over 

renovatiemodules voor de basisblibliotheek. Deze basisbibliotheek is gebruikt om het platform te 

vullen met enige modules zodat het platform getest kon worden. Als het platform verder ontwikkeld 

wordt, zullen leveranciers gevraagd worden zelf modules aan te bieden via het platform. Een 

beheerder controleert dan of de module voldoet aan de (nog te bepalen) eisen en zal de module 

vervolgens toevoegen aan de bibliotheek. 

 

Computercode voor optimale samenstelling van modules 

De gebruiker kan met het platform een totaaloplossingen voor woningrenovatie samenstellen uit 

combinaties van modules. De totaaloplossingen verschillen in warmtetransmissie en thermisch 

comfort. Het beschikbare budget van de afnemer zal bepalend zijn in welke totaaloplossing gekozen 

wordt. Met behulp van een model wordt de gebruiker ondersteunt in het vinden van de optimale 

combinatie van modules op basis van het beschikbare budget. Het platform berekent daartoe op 

basis van een Python code alle combinaties van modules door en bepaald voor elke combinatie de 

warmtetransmissie, het thermisch comfort en de totaalkosten van de combinatie. 

 

 

3.4.4 Samenvatting van Activiteit 4 ‘Effect raming tijd en kosten’ 
 

3.4.4.1  Introductie 

Het doel van dit onderzoek is om te evalueren hoeveel tijd en kosten er bespaard kunnen worden 

door een potentiële configurator eigenaar (en/of gebruiker) en om te bepalen wat de toegevoegde 

waarde is voor potentiële klanten. Om dit te bereiken, is het eerst nodig om te begrijpen wie de 

potentiële gebruikers en klanten van de configurator kunnen zijn en hoe de business case voor een 

configurator er uitziet. De motiverende onderzoeksvraag is daarom:  

 

Wat is de business case voor een configurator? 

 

Om deze vraag te beantwoorden, moeten de volgende twee deelvragen worden beantwoord: 

 

1. Wat is de markt voor een configurator?  

Identificeer gebruikers en eigenaars. 

  

2. Hoe helpt een configurator gebruikers en eigenaars? 

 Identificeer de waardepropositie van een configurator. 

 

De onderzoeksaanpak om deze vragen te beantwoorden bestaat uit een kwalitatieve afleiding 

tussen theorie en empirisch casusonderzoek (Dubois & Gadde, 2002). Daarom omvatten de stappen 

voor dit onderzoek: 1) 11 Semigestructureerde interviews (Drever, 1995)  aan de projectpartners, 

platforms ontwikkelaars, en andere relevante stakeholders (zie als voorbeeld de interviews 

protocollen in de bijlagen); en 2) Focusgroep gesprekken (Hennink, 2013) met de partnerconsortia. 

De interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd door middel van open codering (Glaser, 2016) in 

de kwalitatieve onderzoekssoftware Atlas.ti.  
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In de volgende paragraaf wordt de achtergrond van het onderzoek kort samengevat. Daarna wordt 

een overzicht van de interviewresultaten gegeven. Om deze resultaten te versterken, wordt 

vervolgens de connectie met de gerelateerde IEBB projecten (Activiteit 7.3.4 en Activiteit 5.4) 

gemaakt, zoals aangegeven in het projectvoorstel. Deze samenvatting wordt tenslotte met 

onderzoeksbeperkingen en vervolg-onderzoeksvragen geconcludeerd.   

 

3.4.4.2  Achtergrond 

De hypothese van dit onderzoek is dat een configurator het beslissingsproces van woningcorporaties 

en ontwikkelaars efficiënter kan maken. Het gebruiken van een configurator verkort potentieel de 

ontwerptijd, waarmee het tot besparingen in de totale projectkosten kan leiden. Ook leidt het 

potentieel tot een efficiënter proces in het algemeen (zie hiervoor Figuur 2).  

 

Procesmodel (“oude” situatie )  

In Figuur 1 is het klassieke beslissingsproces van woningcorporaties weergeven, met daarin de 

informatie die in elke stap benodigd is. Dit proces bestaat uit de volgende stappen: 1. een initiële 

analyse, 2.het opstellen van een portefeuillestrategie, 3. een haalbaarheidsstudie, 4. de uitwerking 

van het plan, en 5. de monitoring en evaluatie.  

 

 
Figuur 19: Hypothese: elementen van het klassieke beslissingsproces van woningbouwcorporaties waarin een configurator 

tot kosten- en tijdbesparingen kan leiden. 
 

De voorziene toegevoegde waarde van een configurator is het efficiënter maken van beslissingen 

over duurzaamheidsopties, de onderhoudsbegroting en de investeringsbegroting, en het bepalen 

van financiële risico's. Deze worden tussen Stap 2 "doelstellingen en strategieën” en Stap 3 

“voorspellingstoetsen” gemaakt. 

  

 

3.4.4.3 Resultaten  

Uit de verschillende interviews is gebleken dat de elementen waar een configurator aan bij kan 

dragen (de ontwerpfase), elementen zijn waar juist heel weinig tijd aan wordt besteed. Precieze data 

heeft geen van de interviewpartners kunnen delen, maar allen hebben ze aangegeven dat de meeste 

tijd en kosten elders in het proces zitten. Ter illustratie, een medewerker van een woningcorporatie 

vatte dit als volgt samen: “Ik denk dat wij in 5 minuten 80% van waar we heen moeten met het 

complex kunnen doen, zonder instrument. De complexiteit zit in die overige 20% - bereidbaarheid, 

medewerking van bewoners, individuele details, etc.”. Ook ontwerpers beschrijven weinig noodzaak 
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voor een product configurator: “In het ontwerp zijn er voor ieder project scenario’s geschreven. Voor 

ons als bouwkundigen zijn dit relatief simpele uitvoeringstechnieken”. Wat andere deelnemers ook 

aangeven is de behoefte aan het verkorten van tijd besteed aan andere soorten processen  -  niet 

zozeer de ontwerpfase. Bijvoorbeeld, zoals aangegeven door een projectmanager: “Je moet met de 

hele keten, van opdrachtgever tot aannemer tot bewoner of opdrachtnemer kijken waar je efficiëntie 

toevoegt. Niet alleen wat betreft bouwmaterialen, maar ook de interne kosten van een coöperatie”. 

Vergelijkbare opmerkingen worden ook door projectontwikkelaars gemaakt: “En als je kijkt naar 

kosten, engineering, materialisatie - dan ga je van project naar proces. En dat is eigenlijk wat je wilt 

in de bestaande bouw”. 

In de interviews is dus aangegeven dat het ontwerpproces niet verbeterd hoeft te worden, 

aangezien dat nu al vaak goedkoop en efficiënt is. Andere onderdelen van het proces (b.v. 

samenwerking, klanten contact) blijken duurder. 

Behoeften voor ondersteuning bij installateurs en onderhoudsbedrijven liggen daarmee met name 

bij:  

1. Verlichting last administratie  

2. Informatievoorziening en contact met bewoners uitbesteden  

3. Samenwerkingsverbanden met andere ontwikkelaars  

4. IT support, automatisering van processen  

5. Klanten geconcentreerd in zelfde gebied, zodat ze lokaal aan de slag kunnen 

6. Een “proces” configurator in plaats van een "product” configurator.  

 

 

3.4.4.4 Conclusie  

De antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen luiden daarmee als volgt.  

 

1. Wat is de markt voor een configurator?  

Uit onze resultaten blijkt dat er geen markt is voor een configurator als een design tool op dit 

moment.  

 

2. Hoe helpt een configurator gebruikers en eigenaars? 

 

• Potentiële gebruikers en eigenaars ondervinden voornamelijk andere pijnpunten en 

bedrijfskansen: bijvoorbeeld een efficiëntere facilitering van samenwerkingsverbanden, een 

betere verbinding tussen vraag en aanbod, etc.  

• De voornaamste barrières voor renovatie zijn proces-gerelateerd en niet product-

gerelateerd.  

 

3.4.4.5 Connectie met IEBB onderzoeksprojecten 7.3.4 en 5.4 

 

De configurator in dit onderzoek kan worden beschouwd als een onderdeel van een platform, 

aangezien platforms in het algemeen een hybride vorm hebben. Daarom is in het projectvoorstel 

tevens een taak om de connectie met activiteit 7.3.4 en 5.4 vast te stellen. De doelstelling van het 

onderzoek uitgevoerd in activiteit 7.3.4 is het in kaart brengen van de verschillende 

randvoorwaarden van bestaande digitale platforms in de Nederlandse huizenmarkt. Het doel van 

activiteit 5.4 is het in kaart brengen van de klantenreis voor een particuliere eigenaar en het bepalen 

van hoe verschillende platforms in elke stap van de klantenreis kunnen helpen. Hiervoor hebben we 
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eerst 68 bestaande digitale platforms gescand, die gericht zijn op het begeleiden van huiseigenaren 

in het renovatieproces. Vervolgens hebben we 11 digitale platform typologieën geïdentificeerd die in 

de Nederlandse huizenmarkt het meest prominent zijn, waarvan we er 5 hebben geselecteerd om 

een diepgaande casestudie vergelijking te kunnen uitvoeren. 

 

Activiteit 7.3.4: Kosten- en procesbesparingen van digitale platforms   
Door de casestudie vergelijking zijn de vijf voornaamste rollen die digitale platforms in de 

Nederlandse huizenmarkt hebben inzichtelijk gemaakt. In de tabel hieronder worden deze rollen 

toegelicht, met daarbij de kosten- en procesbesparingen die in interviews naar voren zijn gekomen.  

De voornaamste tool is de “gratis scan” die door verschillende digitale platforms wordt aangeboden. 

De meeste aantrekkelijke propositie voor platformeigenaren is de procesmanagement rol, gevolgd 

door de adviesrol. Terwijl de rol van tussenpersoon en collectieve aankoper veel door huiseigenaren 

wordt gebruikt – mogelijk door het hogere vertrouwen -  worden ze meestal door gemeentes 

gefinancierd en bieden ze geen aantrekkelijke business case. De rol van kennisdeling blijkt geen 

verdienmodel te hebben op dit moment. 

  
Tabel 8:  Overzicht van kosten- en procesbesparingen voor platformeigenaren en toeleveranciers, zoals genoemd in 

interviews. Vanwege de meerduidigheid van verschillende digitale platforms zijn er verschillende rollen geïdentificeerd die 

digitale platforms kunnen aannemen (de bovenste rij). Rode cellen zijn kosten en groene cellen zijn besparingen.  

Rol Adviesrol Proces 
Management Kennisdeling  Tussenpersonen Collectieve 

aankopen  

Modaliteit 

• Gratis online 
huis zelf-scan 
• Op maat gemaakt, 
betaald  

• One-stop shop voor 
de klant  
• Lokaal 
geconcentreerde 
klanten voor 
installateurs   

Gratis professio-
nele  informatie 

•Evalueren van alle 
mogelijke markt-
opties 
 •Garanderen van 
transparantie  

•Verzamelen van 
gebruikers met 
vergelijkbare vraag  
•Inzetten  
economy of scale 

Kosten 

platform 

eigenaar  

•CAPEX en OPEX 
automatische scan, 
inclusief:  
IT/software 
ontwikkeling 
kosten, website 
domein 

CAPEX en OPEZ 
automatische scan 

CAPEX en OPEX 
kennisdelings-
systeem  

•Creëren van  
partnerships 
•Evaluatie 
•Monitoring  

CAPEX en OPEX 
digitale tool  

Besparingen 

aanbieder/ 
 installateur 

•Geen/korter 
offerte traject) 
• Proces  
automatisering 

•Logistiek: 
voorrijkosten, etc.) 
• Proces automatisering 

Klantenbereik 

Besparingen voor 
aanbieder  
(administratie) 
  

Besparingen voor 
aanbieder 
(schaalvoordeel) 
  

 
Activiteit 5.4: Klantenreis  
In Activiteit 5.4 (het onderzoek naar de klantenreis) is gebleken dat de conversierate van offerte 

naar uitvoering van een verduurzamingsmaatregel nog erg laag is (zie Figuur 3). 

  

  
 
Figuur 20: De klantenreis van oriëntatie naar uitvoering. Hieruit blijkt dat uiteindelijk slechts 5% van de klanten die zich 

oriënteren op verduurzamingsmaatregelen daadwerkelijk deze maatregelen uitvoeren. Bron: resultaten uit onderzoek over 

10.000 klanten van Reimarkt in samenwerking met TU/e (IEBB, Thema 5, project 5.4) 
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Uit het onderzoek in ook het volgende gebleken:  

• Online tools voor de eerste fase van de klantreis van huiseigenaren (oriënteren, adviseren, 

offerte aanvragen) hebben een lagere conversiepercentage dan een offline aanpak door 

fysieke winkels of aan huis.  

• Hoewel een kleiner aantal mensen wordt benaderd via offline aanpakken, heeft deze groep 

wel het hoogste conversiepercentage dat overgaat tot uitvoering.  

• Gezien het benodigde volume en de effectiviteit van persoonlijk contact, zijn de meeste 

geschikte rollen voor de platformen:  

o Faciliteren persoonlijk contact 

o One-stop-shop 

o Informatiemanagement  

  

Conclusie  

Het in kaart brengen van kosten- en procesbesparingen in het renovatieproces van bestaande 

digitale platforms in de Nederlandse huizenmarkt biedt interessante resultaten om de businesscase 

voor een configurator te schetsen. Uit de interviews is gebleken dat de besparingen van additionele 

design tools lager liggen dan de kosten.  Daarnaast is de conversierate van platformgebruikers lager 

dan dat van klanten die persoonlijk worden benaderd.  

 

3.4.4.6 Onderzoek beperkingen en vervolgonderzoeksvragen  

Activiteit 7.3.4 en 5.4 suggereren weinig interesse voor een additionele ontwerp-configurator op dit 

moment. Echter kunnen platformorganisaties wellicht een interessante manier zijn om het 

klantenbereik te vergroten. Ondanks dat verschillende klanten ergens in de klantenreis van de 

digitale platforms afhaken, en een persoonlijke (offline) aanpak nodig hebben om de klantenreis te 

voltooien, gebruiken verschillende particuliere huiseigenaren een platform om hun opties voor 

renovatie van hun huis te verkennen. Dit suggereert dat er wellicht een aantrekkelijke business case 

kan zijn als er meer klanten gevonden kunnen worden via digitale platforms.  

 

Helaas was het door een gebrek aan kwantitatieve data niet mogelijk om een inschatting te maken 

van hoeveel tijd en kosten er dankzij deze platforms bespaard worden. In toekomstig onderzoek zou 

bepaald kunnen worden wat specifieke besparingen zijn, door te kijken naar het aantal offline 

interacties dat komt kijken bij online platforms en om dat te vergelijken met het aantal dat optreedt 

zonder gebruik van de platforms. Ook kan toekomstig onderzoek kijken naar welke onderdelen van 

het renovatie- of installatieproces een configurator/platform zich het beste kan focussen. Aangezien 

er weinig interesse in een ontwerpconfigurator leek te zijn, is een vraag ook of het wel realistisch is 

om zo veel besparingen in het proces te verwachten, of mogelijk worden actuele verspillingen in het 

proces onderschat. 
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4 Conclusies leerpunten en aanbevelingen  

4.1 Conclusies 

De realisatie van renovatieopgaven is gebaat bij betere organisatie van aanbodbundeling. Het kan 

helpen de kosten- en tijdefficiëntie van aanbod te verhogen. Organisatorische modulaire en 

‘platform’ oplossingen zijn voorhanden om aanbod beter en voorspelbaarder te organiseren en 

effectiever te laten reageren op de vraag. 

 

Er zijn enkele bestaande organisatieconcepten voor aanbodbundeling die hun waarde hebben 

bewezen echter die zijn nog veelal gekoppeld aan een of enkele partijen. De uitdaging is om 

gezamenlijke ‘business platforms’ te ontwikkelen in de bouw zoals andere sectoren dat doen.  

 

De ervaring in het project is dat een platform doorontwikkeld kan worden in de vorm van een 

website om deeloplossingen voor woningrenovatie eenduidig te presentaren en samen te kunnen 

stellen vanuit de gedachte van een modulair basisproductenaanbod.  

 

De kosten- en tijdeffecten van de voorgestelde werkwijze en aanbodbundeling zijn vooralsnog alleen 

vanuit de meer individuele eerdere voorbeelden van aanbodbundeling te geven, zoals 

ketensamenwerking en repetitieve industriële projectaanpak. Er zijn echter nog geen algemene 

conclusies te verbinden aan de werkwijze in termen van concrete kosten en tijdeffecten.  

 

De algehele implementatie van bedrijfsplatforms en open productconfiguratoren zal nog een lange 

weg vergen in de renovatiemarkt die vooralsnog redelijk gefragmenteerd zal opereren is de 

verwachting. Het is echter aannemelijk dat het weldegelijk zin heeft meer uniforme 

aanbodbundeling en modulaire afstemming tussen aanbiedende partijen te realiseren, die 

gezamenlijk sneller en goedkoper tot configureerbare oplossingen mogelijk maken. Het zal aan de 

aanbod- en vraagzijde leiden tot hogere efficiëntie bij de voorbereiding en uitvoering van 

woningrenovaties.  

 

De modulaire aanpak van aanbod zal het ook mogelijk maken om op toepasselijke momenten in de 

levenscyclus deelingrepen kotenefficiënter uit te voeren, en deeloplossingen eenvoudiger te 

vervangen door nieuwe en efficiëntere oplossingen en nieuwe technieken.  

 

4.2 Leerpunten en aanbevelingen  

De grote omvang van het IEBB consortium heeft niet noodzakelijkwijs bijgedragen een uitwisseling en 

vindbaarheid.  

 

Projecten die aansturen op ‘verandering van de sector’ zouden beter langer kunnen lopen.  

 

Anderzijds draagt langere looptijd bij aan risico van verloop en vertraging.  

 

Bij een project van dergelijke omvang is het aan te bevelen om partners vroeger na te laten denken 

over bemensing.  
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