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Een gezonde en comfortabele leefomgeving in combinatie met een 

laag energieverbruik dankzij een evenwichtige combinatie van 

basisventilatie, ventilatieve koeling en buitenzonwering. Dat is de 

succesformule voor Duco’s slimme woonconcepten. De Vraaggestuurde 

Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV) van Duco zetten de standaard 

voor ventilatie in collectieve woningen: het Duco CO2 System, het Duco 

Comfort Plus System en het DucoTronic Plus System.

DUCO AT HOME

Natuurlijk ventileren
 een verademing

Spakler, Amsterdam (160 klimaatneutrale woningen)

Bezoek ons in Hal 3, STAND F043
Van 9 t.e.m. 11 oktober
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Sascha Magendans, Digital mar-
keting strateeg bij CorporatieNL en 
gasthoofdredacteur van deze editie

Als millennial, ook bekend als generatie Y, sta 
ik er nog amper bij stil dat vroeger (alles) anders 
was. Nog altijd sta ik er versteld van als iemand 
(ja, óók vriendinnen van mijn leeftijd) een papie-
ren agenda tevoorschijn haalt. Ik vertel en laat 
ze dan heel graag zien wat er digitaal mogelijk 
is. Bijvoorbeeld dat je, als je digitaal een afspraak 
mét iemand maakt, je in elk geval dezelfde tijd en 
datum in je agenda hebt gezet. En dat je dan ook 
kunt vragen om een herinnering. Wat een gemak, 
denk ik dan! Waarop zij zeggen: “Nee, veel te in-
gewikkeld!” 

Lekker oud en vertrouwd, het werkt voor hen en 
dat is blijkbaar voldoende. Maar ik hoop dat dit 
voor jullie, lezers, niet voldoende is! Tuurlijk werkt 
het op de oude en vertrouwde manier, maar als we 
de huurder nog tevredener kunnen maken en het 
werk efficiënter kunnen doen, waarom zouden we 
dan die kansen laten liggen? Dat vertellen en laten 
zien, net zoals bij mijn vriendinnen, dat doe ik ook 
graag bij jullie, als gasthoofdredacteur van deze 

editie. We kijken niet al te ver vooruit, maar leren 
juist van de initiatieven die nu al blijken te werken.

Met digitale mogelijkheden ligt voor mij de wereld 
open. Je kunt alles en iedereen bereiken, systemen 
denken met je mee óf hebben er al over nagedacht 
voordat jij het kon bedenken. Binnen de corpo-
ratiewereld groeit het besef dat digitalisering kan 
helpen bij het realiseren van je doelstellingen. Zo 
lees je in het artikel over de Alliantie dat zij streeft 
naar blije huurders in goede, betaalbare wonin-
gen. En dat zij puur om die reden digitale innova-
tie heeft omarmd. 

Die motivatie merken wij bij CorporatieNL ook 
elk jaar weer bij ons grootste kennisevent binnen 
het thema ‘digitaal’: de techniek is niet leidend. 
Digitale innovatie gaat over alle lagen in de orga-
nisatie heen en heeft een ánder resultaat als doel, 
zoals de ‘blije huurders’ bij de Alliantie. Digitalise-
ring is immers geen doel op zich. Maar misschien 
ben ik daar wel te veel millennial voor?

Ode aan de digitalisering
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HANDEN UIT 
DE MOUWEN   
De Brabantse corporaties Allee 
Wonen en Woonstichting Etten-
Leur fuseerden dit voorjaar tot 
‘Alwel’. Alwel afficheert zich als 
‘buurtcorporatie’. Wat dat bete-
kent, wordt helder als Marieke 
Keyzer, projectleider Vastgoed 
van Alwel, vertelt over haar 
eigen werk. “Eerlijk durven zijn 
en je enthousiasme overbrengen. 
Dat werkt.”

INHOUDSOPGAVE
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In deze editie

8

ZAV
In deze serie vertellen huurders hoe ze met 
‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’ (ZAV) 
hun huurwoning ‘méér eigen’ hebben 
gemaakt. Deze keer: Ben en Mary Kokke 
uit Nijmegen. 

12-13

8  Thema: Digitale innovatie
ICT-toepassingen bieden vele mogelijkheden voor het creëren 
van slimme producten en nieuwe vormen van bedrijfsvoering 
en dienstverlening. Hoe kunnen corporaties op die innovatiegolf 
inhaken? Corporatiebouw vroeg het Olke Jan van der Meer, des-
kundige op het gebied van ICT en organisatievraagstukken van 
corporaties.

11  Themaproductnieuws 
Korte presentatie van enkele bijzondere en/of innovatieve produc-
ten, aansluitend op het thema ‘Digitale innovatie’.

15  Kom naar de Corporatie Doe-Dag
Corporatiebouw en CorporatieNL nodigen je uit voor de Corpo-
ratie Doe-Dag op 20 september 2018 in Apeldoorn. Een praktische 
dag vol workshops, demonstraties en innovaties, waar je zelf nieu-
we producten en technieken kunt uitproberen. Wat kun je allemaal 
verwachten?

22  Integrale monitoringsystemen voor NOM-woningen
Voor het monitoren van het energieverbruik ontbreekt het aan 
hoogwaardige oplossingen om de vraag goed te kunnen bedienen. 
Met de ontwikkeltafel ‘Monitoring’ ontwikkelt Stroomversnelling 
standaarden én nieuwe producten om de markt aan te jagen.

26  Dagelijks onderhoud met een mobiele device
Woningcorporatie De Alliantie maakt met de Connect van 
ICT-aanbieder Sigmax de weg vrij voor mobiele planning en rust 
de servicemonteurs uit met een tablet.

30  ‘Digitale reis’ voor medewerkers
De vakman loopt niet meer met een opschrijfboekje door de wo-
ning, maar met een tablet. We kunnen niet meer om de digitali-
sering van functies heen. Om daarop in te kunnen spelen startte 
Woonservice anderhalf jaar geleden met een ‘digitale reis’ voor 
medewerkers.

THEMA DIGITALE INNOVATIE 
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AGENDA

Bureau Onderhoud is een onafhankelijk 
adviesbureau op het gebied van 
schilder- en gevelonderhoud. 
Zij organiseren jaarlijks een aantal 
landelijke trainingen, zoals: 
- Resultaatgericht Samenwerken 
(4 oktober 2018, Veenendaal)
- Risicogericht Inspecteren 
(1 november 2018, Delft)
- Nieuw: Resultaatgericht Planvormen 
(7 november 2018, Kaatsheuvel)
- Resultaatgericht Uitvoeren 
(14 november 2018, Veenendaal)
Kijk voor meer informatie: 
www.bureauonderhoud.nl/#Trainingen
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STARTMOTOR: 100.000 SOCIALE HUURWONINGEN SNELLER VAN HET GAS

Woningcorporaties kunnen de komende drie jaar zo’n 100.000 sociale huurwoningen extra 
aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan ‘de Startmotor’ gemaakt, samen met warmtebe-
drijven, installateurs en energienetbeheerders. Voor 2020 kunnen 50.000 huizen versneld 
worden aangesloten op een warmtenet en in ruim 50.000 woningen kan een warmtepomp 
worden geïnstalleerd. De huizen zijn daardoor meteen aardgasvrij of daarvoor helemaal 
voorbereid. De aanpak van de Startmotor is gebiedsgericht. In overleg met gemeenten en 
huurdersorganisaties worden woningblokken of wijken gekozen. Een snel begin is moge-
lijk in wijken die op bestaande warmtenetten aangesloten kunnen worden en waar reno-
vatie van veel huizen op de planning staat. De partijen van de Startmotor betrekken ook 
andere woningeigenaren en vastgoedbezitters bij de aanpak van een wijk.
De Startmotor is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, voorgezeten door 
Diederik Samsom. Het plan moet onderdeel worden van het Klimaatakkoord, dat het ka-
binet met allerlei partijen wil sluiten. Het is de bedoeling dat het Klimaatakkoord eind dit 
jaar wordt ondertekend.
Aedes, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Ener-
gie (NVDE) en vertegenwoordigers van netbeheerders en warmtebedrijven achten het 
plan haalbaar met steun uit de verduurzamingsgelden van het kabinet. Aedes-voorzitter 
Marnix Norder: “Een concreet voorstel om te versnellen als het kabinet dat financieel mo-
gelijk maakt. Een aanbod dat ze niet kunnen weigeren, lijkt ons.”

RENOVATIE 55 WONINGEN SUCCES-
VOL AFGEROND MET SALVERDA 
BOUW

Samen met Salverda Bouw werkte Van 
Lierop aan de doelstelling van Mitros wo-
ningcorporatie om de 55 woningen aan de 
Lange Hagelstraat in Utrecht energetisch te 
verbeteren en weer klaar te maken voor de 
toekomst. Onze renovatiewerkzaamheden 
bestonden uit zwamsanering en houtcon-
servering, bouwkundige werkzaamheden 
en kruipruimte-isolatie. We hebben de door 
zwam/bruinrot en ernstige houtworm aan-
getaste vloeren geheel of gedeeltelijk vervan-
gen. Kruipruimten schoonden wij op en de 
begane grondwoningen en portiekwoningen 
isoleerden wij met onze ISOCHIPS®. Een 
mooie wijk en mooie karakteristieke wonin-
gen die straks weer mee kunnen met de tijd.

KORT NIEUWS

UW PROJECT IN 
CORPORATIEBOUW?

Wilt u aandacht in 
ons magazine 

voor een project 
van uw corporatie? 

Of heeft u ander 
nieuws dat u graag 

wilt delen?

Mail dan uw bericht 
met foto naar 

contact@corporatiebouw.nl
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GASLOZE WIJK WIKSELAARSE ENG IN VOORTHUIZEN

De Bunte Vastgoed ontwikkelt in de Wikselaarse Eng in Voort-
huizen 53 duurzame, gasloze en betaalbare sociale huurwoningen 
voor Woningstichting Barneveld. De woningstichting neemt deze 
‘turn-key’ (kant en klaar) af van De Bunte Vastgoed voor de sociale 
verhuur. Het gaat om een mix van verschillende woningtypen; 13 
eengezinswoningen, 16 seniorenwoningen en 24 rug-aan-rugwo-
ningen. 
Naar verwachting start de bouw in oktober 2018. De Wikselaarse 
Eng wordt de eerste aardgasloze wijk van de gemeente Barneveld. 
Met een individuele warmtepomp, zonnepanelen en extra veel iso-
latie voldoen deze gasloze woningen al aan de toekomstige eisen op 
gebied van energiezuinigheid, de zogenaamde BENG-eisen (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw). 

OPENBAAR BELANG BOUWT 40 GASLOZE WONINGEN

De plannen van Openbaar Belang voor 40 nieuwe eengezinswonin-
gen (sociale huur) in Breecamp-Noord zijn definitief. De woning-
corporatie heeft samen met Schutte Bouwbedrijf BV de contracten 
getekend. Door het toevoegen van 40 sociale huurwoningen aan de 
Zwolse woningmarkt zorgt Openbaar Belang voor het verminderen 
van de wachtlijst.
De start van de bouw is gepland in september. Vanaf december wor-
den de woningen opgeleverd. Het gaat om vier rijen van elk tien 
woningen. De snelle bouw is mogelijk, omdat het ‘Woon4D-2.0con-
cept’ van Schutte wordt toegepast. Dat betekent dat in de fabriek 
al gedeelten van de woningen worden gefabriceerd (prefabricage) 
en er wordt gebruik gemaakt van standaardisering. Hierdoor is een 
efficiënt en snel bouwproces mogelijk.
De woningen zijn bedoeld voor drie- of meerpersoonshuishoudens. 
De woningen krijgen achttien zonnepanelen en hebben (nagenoeg) 
geen energiekosten. Bij vier woningen worden WMO-voorzienin-
gen aangebracht. De gemeente Zwolle wijst deze vier woningen toe 
aan mensen met een bepaalde indicatie. Het ontwerp is van I_KB 
architecten.

KORT NIEUWS

( Advertentie)

Corporatiebouw - augustus 2018 - 7

S T I C H T I N G

Zonnepanelen voor huurders

Kijk op wocozon.nl of bel 085 744 10 58

• Wij geven u de zonnepanelen 

• Voortaan meer bestedingsruimte voor 
 huurder & corporatie

• Goed voor het milieu

Bekijk de video

adv-Wocozon-corporatiebouw-v3.indd   1 31-01-18   14:29
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Terwijl de corporatiesector worstelde met bezuinigingen, reorganisaties en automatisering, 
ontwikkelde zich daarbuiten een nieuwe technologie. Innovatieve ICT-toepassingen bieden inmiddels 
vele mogelijkheden voor het creëren van slimme producten en nieuwe vormen van bedrijfsvoering en 
dienstverlening. Hoe kunnen corporaties aan die innovatiegolf aanhaken? Corporatiebouw vroeg het aan 
Olke Jan van der Meer. Hij houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met ICT en organisatievraagstukken 
van woningcorporaties.

Corporaties zetten eerste stappen in de ‘digitale toekomst’

“Innoveren kun je leren”

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Bouwplaat©Vught en HC&H

THEMA: DIGITALE INNOVATIETHEMA: DIGITALE INNOVATIE
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THEMA: DIGITALE INNOVATIETHEMA: DIGITALE INNOVATIE

Olke Jan van der Meer (48) is een man van 
de praktijk die bovendien heel praktisch is in 
zijn werkopvatting. In zijn dagelijkse werk, als 
managing partner van adviesbureau HC&H in 
Hendrik-Ido-Ambacht, staat hij voortdurend 
in contact met zijn klanten in corporatiekanto-
ren overal in het land. Bij zijn adviezen neemt 
hij de concrete behoeften van de corporaties 
als uitgangspunt. Van der Meer: “Innovatie is 
een proces dat in het verlengde ligt van wat 
corporaties al doen, zoals het beheren van be-
drijfsprocessen met de digitale middelen en het 
stapsgewijs verbeteren hiervan. Maar innovatie 
gaat een stuk verder. Dan bedenk je produc-
ten en diensten of dienstverlening die er eerst 
nog niet waren. Je kunt zelfs je hele organisatie 
opnieuw uitvinden. Voor woningcorporaties 
komt de push voor verandering vaak uit nieuwe 
wetgeving. Kijk maar naar de Woningwet met 
die scheiding tussen DAEB en niet-DAEB en de 
recente privacyregels van de AVG-wet. Voor-
heen kwam de aanzet voor verbetering vooral 
van de technologie-branche. Branchegerichte 
ICT-leveranciers beheersten de markt met hun 
aanbod. In de context van vandaag kunnen we 
hierbij beter spreken van verbeteren dan inno-
veren omdat technologische innovatie veelal 
buiten de corporatiebranche ontstaat.”

WAT DOET HC&H VOOR 
WONINGCORPORATIES?
Van der Meer: “Wij helpen woningcorporaties 
onder andere met het ontwikkelen van 
een digitale strategie. Die is afgeleid van 
de ondernemingsstrategie, waar ook de 
kerndoelen van de corporatie deel van 
uitmaken. Ik beschouw een woningcorporatie 
als een bedrijf dat in verregaande mate wordt 
gereguleerd en gecontroleerd door de overheid. 
Tegelijkertijd moet een woningcorporatie 
bedrijfsmatig bezig zijn. Onze dienstverlening 
heeft betrekking op de bedrijfsvoering, de 
informatievoorziening en de ICT. Feitelijk 
vertalen we de ondernemingsstrategie naar 
verbetering van dienstverlening aan klanten 
en van de informatievoorziening binnen de 
organisatie. Ook helpen we de organisatie 
efficiënter te maken met ICT-toepassingen. 
Zo kunnen huurders bijvoorbeeld zelf via 
een huurdersportaal hun zaken met de 
woningcorporatie regelen. Ook is belangrijk 
om die dienstverlening goed af te stemmen 
op de verschillende doelgroepen. Je moet dus 
rekening houden met taalvaardigheid en met 
toepassing van de juiste digitale middelen. 
In sommige gevallen zou je juist niet voor 
digitaal willen kiezen. Maar ook als de 
voorkeur wordt gegeven aan een huisbezoek 
in plaats van een ‘digitaal contact’ is het voor 
de corporatiemedewerker prettig als deze alle 
noodzakelijke informatie digitaal in de woning 
beschikbaar heeft.” u

Olke Jan van der Meer: “Honderd 
procent digitaal kan nooit de 
bedoeling zijn”

Post-its met allerlei ideeën 
van woningcorporaties voor 
innovaties

CORPORATIE-INNOVATIE
Op 26 juni jl. organiseerde HC&H 
in de Jaarbeurs in Utrecht een gratis 
proefsessie van het Innovatielab 
Corporaties. Zestien geïnteresseerde 
medewerkers van dertien corporaties 
kwamen met allerlei ideeën voor 
innovaties op hun werkterrein. 
Daarna werd de favoriete 
onderwerpen uitgekozen, zoals 
data-analyse voor het voorspellen van 
energieverbruik van woningen, van 
onderhoudskosten, of reparaties aan 
woningen. En woninginspectie met 
‘Virtual Reality’ (VR), voorspellen van 
betaalproblemen of van verhuizingen, 
onderzoeken van reparatieklachten 
met BIM, conditiemeting-op-afstand 
van cv-ketel met behulp van IoT, 
prestatiemeting van NOM-woningen, 
slimme meters voor monitoren van 
het eigen energieverbruik, apps voor 
begeleiding van een renovatieproces, 
een app voor het ontwerpen van 
woninginrichting en keuken- of 
badkamerrenovaties met behulp van 
VR en nog veel meer.

8 thema.indd   9 21-08-18   15:19



10 - Corporatiebouw - augustus 2018

THEMA: DIGITALE INNOVATIE

HOE KRIJGT EEN 
WONINGCORPORATIE EEN BEELD VAN 
DE DIGITALE MOGELIJKHEDEN?

Van der Meer: “Als ik kijk naar de drie niveaus 
beheren, verbeteren en innoveren, dan zie ik 
dat de meeste medewerkers bij woningcorpo-
raties wat betreft beheer tegenwoordig goed uit 
de voeten kunnen met de standaard ERP-syste-
men. Toch kost beheren en verbeteren nog veel 
tijd, zoals het digitaliseren van ketenprocessen, 
op orde houden van de basisinformatievoorzie-
ning, het gebruik van standaarden en het bevei-
ligen van informatie.
Maar aan verbeteren zit een grens. Een beeld 
hebben van de verdergaande mogelijkheden, 
hoort ook bij de digitale vaardigheden. Alleen, 
het is lastig dat je niet weet wat je niet weet. 
Op dat punt blijven digitale vaardigheden dik-
wijls beperkt. De functioneel beheerders heb-
ben bij innovatie een sleutelrol. Zij kennen de 
systemen, de processen en de gebruikers. Zij 
moeten ook het noodzakelijke kennisniveau 
van de gebruikers bewaken. Selectie op die 
bedrevenheid bij sollicitanten blijft vaak ach-
terwege. Gaat het over innoveren dan hebben 
veel woningcorporaties nog stappen te zetten. 
Koplopers zijn enkele kleine vooruitstrevende 
corporaties en de grotere.”

HOE WERKT ‘DE DIGITALE 
CORPORATIE’?
Van der Meer: “Die herken je aan een open blik 
voor nieuwe digitale ontwikkelingen in en ook 
buiten de eigen sector, flexibiliteit in het toe-
passen van nieuwe ICT-toepassingen en een 
zorgvuldige afweging van nut of noodzaak van 
een nieuwe ICT-oplossingen voor de eigen or-
ganisatie. En daarbij het besef dat 100 procent 
digitaal nooit de bedoeling kan zijn. Daarom 
gebruik ik voor ‘digitaal’ liever het woord ‘flexi-
bel’. Daarmee komt de nadruk wat minder op de 
techniek te liggen. Flexibel is een woningcor-
poratie die kan inspelen op plotselinge veran-
deringen zoals nieuwe wetgeving of een nieuw 

“Ook bij een huisbezoek is het voor de 
corporatiemedewerker prettig als deze 
alle noodzakelijke informatie digitaal in de 
woning beschikbaar heeft”

woonconcept. Een voorbeeld van dit laatste is 
het woonproject ‘Place2BU’ van de corporaties 
Portaal en Mitros, een vorm van zelfstandig 
wonen in een buurtgemeenschap. 
Dat gaat niet direct over digitale techniek, 
maar over sociale innovatie. Je gebruikt wel de 
digitale middelen, maar die zijn niet de trigger 
van deze nieuwe ontwikkeling. Voor een inno-
vatieve woningcorporatie is digitalisering een 
belangrijk onderdeel, omdat veel innovatie uit 
die technologie voortkomt. Maar dat geldt niet 
voor alle innovatie. Als een groep huurders al-
les rondom ‘wonen’ zelf wil regelen, dan zal de 
innovatieve woningcorporatie daar flexibel op 
inspelen. En dan is het onze opdracht om daar-
van een vertaling te maken naar de ICT. “ 

INNOVATIELAB CORPORATIES
Volgens Van der Meer is voor de corporatie-
sector de tijd nu rijp voor innovatie. En inno-
veren is volgens hem te leren. De sector komt 
nu ook meer en meer tot het inzicht, dat inno-
veren noodzaak is. Maar hoe moet dat, inno-
veren? Dat staat de betrokkenen niet altijd zo 
helder voor ogen. Tegen die achtergrond startte 
HC&H dit voorjaar het ‘Innovatielab Corpora-
ties’. De opzet is gebaseerd op vragen van cor-
poraties die HC&H in haar adviespraktijk heeft 
opgepikt. Het werkt als volgt. Van der Meer: 
“We roepen een aantal woningcorporaties bij 
elkaar om samen met een aantal deskundigen 
op het gebied van een specifieke technologie 
een innovatieroute te gaan doorlopen. Er zijn 
verschillende innovatieroutes mogelijk, in eer-
ste instantie ‘Internet of Things’ (IoT), ‘Robo-
tisering’ of ‘Data-Analytics’ (DA). Woningcor-
poraties kunnen zich inschrijven met een eigen 
team van drie tot vier personen. Als we vier à 
vijf teams hebben, starten we een innovatietra-
ject – bijvoorbeeld over IoT - met vijf doelen: 
ontdekken, ideeën genereren, experimenteren, 
kennis delen en leren innoveren.” 

Meer info: www.innovatielabcorporaties.nl n
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THEMAPRODUCTNIEUWS

Draadloze kamerthermostaat 

Voor het regelen 
van de ruimte-
temperatuur in-
troduceert Riho 
Climate Systems 
de draadloze ka-
merthermostaat 
Tybox 5100. Deze 
is te combineren 
met een afdekkap 
in een van de vijf 
beschikbare kleu-
ren. Kenmerkend 
zijn de eenvoudi-
ge installatie en 

programmering. Zo kan de thermostaat naar wens ter plaatse in-
gesteld worden, maar dat kan ook op afstand met behulp van de 
gratis Tydom-app die op een smartphone of tablet is te downloa-
den. De kamerthermostaat werkt op 868 MHz en heeft een bereik 
van 100 tot 300 meter in een open veld. Het temperatuurbereik 
loopt van 10 tot 30°C. Voor de draadloze communicatie met de ke-
tel of warmtepomp en de thermostaat is bij levering een draadloze 
ontvanger inbegrepen. 

Riho Climate Systems, Vorden, 0575 555 999, www.rihodomotica.nl

FieldBuddy Swift app 

Met de FieldBuddy Swift biedt 
het gelijknamige bedrijf een 
smartphone-app die gebruik 
maakt van een open-source-
technologie en servicebedrijven 
ondersteunt bij de optimalisa-
tie van hun werkprocessen. Zo 
hebben binnendienstmedewer-
kers met deze softwareoplossing 
realtime inzicht in de planning 
en kunnen zij hierdoor werk-
bonnen strak inplannen.

De buitendienstmedewerkers 
ontvangen via deze app hun 

werkbonnen op de smartphone en vinden hier alle relevante infor-
matie. Na het uitvoeren van de werkzaamheden verwerkt de app 
de werkbonnen automatisch en factureert deze. Tevens houdt hij 
de werktijd en het materiaalgebruik bij.

FieldBuddy, Amsterdam, 020 261 1100, www.fieldbuddy.com 
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Homecaresystemen 

Door systemen voor 
verwarming, koeling en 
ventilatie in een gebouw 
slim te koppelen en in te 
kopen bij één partij, in-
clusief bouwkundige ele-
menten zoals hang- en sluitwerk en kaderafdichtingen, kunnen in 
de gehele bouwkolom grote voordelen worden behaald. 
BUVA is zich hiervan bewust en ontwikkelde recent drie home-
caresystemen, waarin een uitgekiende selectie BUVA-producten 
is geïntegreerd. 
In de systemen zijn sensoren opgenomen die permanent tem-
peraturen, luchtvochtigheid en CO₂-uitstoot in de woning me-
ten. Vocht, (drijf )gassen en kook- en toiletluchtjes worden snel 
gedetecteerd, waarop de installaties automatisch hun regelingen 
aanpassen. Middels een smartphone-app kunnen gebruikers een-
voudig temperaturen, capaciteiten en ventilatietijden aanpassen. 
Ook op afstand, waardoor thermostaten, ventilatiebedieningen en 
displays in de woning niet meer aan de orde zijn. Daarbij kunnen 
via de app eenvoudig software-updates worden uitgevoerd, zonder 
tussenkomst van een monteur. 

BUVA rationele bouwprodukten b.v., Barendrecht, 0180 697 500, 
www.buva.nl

Digitaal brein

Om energieneutraal te 
zijn én te blijven, is in elke 
woning de controle op de 
energieproductie en het 
stroomverbruik essenti-
eel. Hiervoor wordt aan 
de energiekern die zich op de zolderverdieping bevindt en waarin 
technieken als verwarming, ventilatie en warmtepomp verborgen 
zitten, het monitoringssysteem van ONE Smart Control toege-
voegd. De slimme modules die gekoppeld worden aan apparaten 
in de woning vormen het digitale brein van de technische installa-
tie en kunnen naast de energievoorziening ook zaken als verlich-
ting, zonwering en beveiliging centraal aansturen.
Via een helder dashboard geeft de energiemonitoring met ONE 
Smart Control inzicht in de opbrengst van zonnepanelen, maar 
ook in het elektriciteitsverbruik per apparaat. Daarnaast is een 
duidelijk overzicht beschikbaar van de status van de technische 
installatie van de woning. Zo kan onderhoud op lange termijn effi-
ciënt georganiseerd worden.

ONE Smart Control, Mechelen (B), 0032 3 808 44 50, 
onesmartcontrol.com
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Als jongen wilde hij een vak leren, met zijn handen wer-
ken. Maar zijn ouders zagen voor hem een toekomst op 
kantoor. Het liep helemaal anders voor Ben Kokke (63) 
uit Nijmegen. Hij is nu meer dan dertig jaar huismeester 
op de Hogeschool. Hij en zijn vrouw Mary (58) zijn bijna 
veertig jaar samen. Ze kunnen genieten van de rust in de 
knusse huurwoning in de pittoreske Spoorbuurt in Nijme-
gen-Oost. Totdat Ben zijn handen beginnen te jeuken.

Ben (63): “Thuis hebben we de taken netjes verdeeld. Ik 
haal de boodschappen, ik houd de administratie bij en 
ik zorg voor de warme hap. Logisch dat laatste, want zij 
heeft een volle baan en komt dan pas om half zes thuis. En 
boodschappen doen is voor mij ontspanning.”
Mary (58): “Komt goed uit, want daar vind ik niks aan.”
 

Ben: “Toen we 35 jaar geleden voor het eerst in dit huis 
kwamen, waren we er heel blij mee, maar we wisten ook 
meteen dat we een open keuken wilden. Dat moest je 
toen nog allemaal officieel aanvragen bij de gemeente, 
compleet met tekeningen erbij. Ik had een constructie be-
dacht van twee stalen balken om de boel op te vangen 
zodat we de scheidingsmuur van keuken naar kamer veilig 
konden slopen.
 
Je hebt mensen die het onzinnig vinden dat je als huurder 
zelf kosten maakt voor verbetering van je huurwoning. Ik 
geef ze ongelijk. Want als je een zelf opgeknapte woning 
verlaat, kun je voor een mooie ZAV gerust een vergoeding 
vragen. Onze Woningbouwstichting ‘De Gemeenschap’ 
denkt dan mee.”

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

Bouwlust
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Mary: “Klopt. En je verhoogt zo ook je eigen woongenot.” 

Ben: “Twee jaar geleden wilden van het kleine keuken-
blokje af. Met een kleine uitbouw van de bijkeuken zou-
den we ruimte maken voor een hoekkeuken en voor een 
overdekte doorgang naar de berging. Dan hoeft Mary ten-
minste niet meer naar buiten als ze de was gaat doen. De 
verhuurder vond het goed als ik bouwtekeningen maak-
te en een aannemer zou inschakelen. Nou, dat kwam wel 
goed, want ik wist een goeie architect en ik kende een 
vakkundige zzp-er. Samen met een kameraad heb ik bijna 
alles zelf uitgevoerd. Van fundering tot en met elektra.

De laatste grote klus was het nieuwe stucwerkplafond in 
de woonkamer. Dat is net klaar. Van het houten balkenpla-

fond heb ik een plafondbetimmering gemaakt, waartegen 
de stukadoor strak schuurwerk heeft aangebracht.”

Mary: “Voor mij is het ook wel mooi genoeg nou. We kun-
nen gewoon niet nog meer ruimte maken. En dat bouwen 
geeft altijd rotzooi in huis. Het is stoffig en druk. Onge-
zellig. Dan kom ik van mijn werk en moet ik snel eten om 
meteen weer aan de gang te gaan.”

Ben: “Nu ik wat ouder ben, heb ik niet zoveel rigoureu-
ze bouwplannen meer. Hooguit een nieuw vloertje in de 
woonkamer misschien. We zouden eventueel nog iets met 
die zolderkamer kunnen doen. Ik krijg altijd wel een aar-
dig idee om iets leuks te maken… (korte stilte). Soms moet 
zij me een beetje afremmen.”

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZAV
‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’, 
afgekort ZAV, zijn de veranderingen 
die een huurder zelf aanbrengt aan 
de staat van de gehuurde woning. 
Iedere verhuurder heeft eigen regels 
voor welke ZAV zijn toegestaan en 
welke niet. Voor huurders is een ZAV 
vaak een manier om een huurwo-
ning ‘méér eigen’ te maken. ‘ZAV’, 
een serie.

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Marcus Peters
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PRODUCTNIEUWS

Ademende veiligheidsschoen 

Solid Gear lanceert de 
ONE GTX, een water-
dichte veiligheidsschoen 
die 360° rondom ademt. 
Vocht en warmte wor-
den normaal gesproken 
alleen via de bovenkant 
van de schoen geleid. 
Bij de ONE GTX wordt 
vocht ook naar beneden 
via de zool naar buiten 

geleid door de speciaal ontworpen zoolopeningen. De ONE GTX 
is bij uitstek geschikt voor mensen die vaak last hebben van zweet-
voeten en/of werken in natte werkomgevingen. Deze veiligheids-
schoen voldoet aan klasse S3 en is daarmee geschikt voor werk op 
effen en oneffen ondergronden in werksituaties binnen en buiten. 
De ONE GTX is voorzien van StarKNIT stof en een NANO-TOE 
veiligheidsneus. Deze is sterker dan standaard glasvezel veilig-
heidsneuzen, maar laat wel meer ruimte voor de tenen vrij. Het 
geheel is een schoen met een zeer atletische uitstraling die net zo 
comfortabel draagt als een sneaker, maar zeer veilig is. 

Hultafors Group Netherlands BV, Apeldoorn, 055 599 9860, 
www.hultaforsgroup.nl

Brandwerende veiligheidsbeglazing  

Vetrotech Saint-Gobain, specialist in innovatieve glasoplossingen, 
introduceert Vetroflam 2S. Dit is de sterkste, dunste, lichtste en 
meest transparante tweezijdige EW 30 brandwerende veiligheids-
beglazing in zijn klasse. De beglazing is gecertificeerd als onderdeel 
van een Meranti-houten kozijnsysteem. Donkerrode Meranti is de 
meest gebruikte duurzame houtsoort in de Nederlandse timmer- 
industrie. De tweezijdig brandwerende Vetroflam 2S-glasoplossing 
bestaat uit speciaal gehard, monolithisch brandwerend glas, ge-
monteerd in een houten of stalen kozijnsysteem. Met afmetingen 
tot 1.200 x 2.200 mm, een dikte van slechts 6 mm aan beide kanten 
en een innovatieve hitte reflecterende coating beschermt het men-
sen en hun eigendommen aan weerszijden van het glas bij brand, 
waarbij het bovendien transparant blijft. Daarbij is de Vetroflam 
2S tien keer sterker 
dan normaal float-
glas. De beglazing 
biedt zo een nieuw 
alternatief voor 
trappenhuizen en 
scheidingswanden 
in nieuwe of ge-
renoveerde gebou-
wen. 

Vetrotech Saint-Gobain Benelux, Nederweert, 0495 574 435, 
www.vetrotech.nl

Slim en slank isoleren 

E-Board® is een ge-
certificeerd isola-
tiesysteem voor de 
renovatie, transfor-
matie en nieuwbouw 
van gevels. Een ge-
vel kan lichtgewicht 
worden uitgevoerd 
door de binnenwan-
den te voorzien van 
E-Board® isolatie-
panelen. De isola-
tiepanelen bekleed met steenstrippen zijn tot 75 procent lichter 
dan een gemetselde gevel. Deze lichtgewicht gevel heeft hetzelf-
de uiterlijk als een gevel van baksteen. Doordat de E-Board® pa-
nelen rechtstreeks op de binnenwand van kalkzandsteen, beton 
of houtskeletbouw worden aangebracht, is er géén spouw nodig. 
Onze keramische (ECO) steenstrippen geven de gevel een net zo 
fraaie afwerking alsof deze gemetseld is; er zijn ook hoekstrippen 
voor de hoeken, dagkanten en gevelopeningen. 
De E-Board® panelen worden direct op een vezelcementplaat aan 
de houtskeletbouw-elementen bevestigd, zonder folies of spouw. 
De EPS-HR200-panelen zijn zowel waterafstotend als waterdicht, 
maar tegelijkertijd dampdoorlatend en sterk isolerend.
 
Vandersanden, Hedikhuizen, 0416 369 696, www.e-board.nl
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( Advertentie)

Vestigingen Noord: Alphen a.d. Rijn | Heerhugowaard | Assen |  0172 43 35 14 

Vestigingen Zuid: Boxtel | Echt | Mechelen (B) |  0411 63 26 47

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop is thuis in uw woningbezit!

■ Bij mutatie, calamiteit of projectmatig onderzoek
■ Uitgebreide rapportage met bouwkundige tekening 
■ Offerte voor bestrijding, vloerherstel en isolatie
■ Beschikking over de nieuwste inspectietechnieken
■ Ruime ervaring met kruipruimterenovatie

Weet waar u aan toe bent en neem contact op met een van onze 
vestigingen voor een vrijblijvend gesprek! 

Doe het nu voor het te laat is! www.vanlierop.nl

Heeft u vastgoed met vocht, zwam 
of houtrotproblemen?

Bij mutatie, calamiteit of projectmatig onderzoek

    50JaarJaar
ERVARING

MEER DAN

Wist u dat onze technisch adviseurs geheel vrijblijvend een
lezing op het gebied van houtaantastende insecten/schimmels
en vochtproblemen bij u komt verzorgen?
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Corporatiebouw en CorporatieNL nodigen je uit voor de Corporatie Doe-Dag. Een praktische dag vol 
met workshops, demonstraties en innovaties. Ga zelf aan de slag met nieuwe producten en technieken 
op jouw vakgebied en probeer producten uit. Experts staan klaar om al je vragen te beantwoorden. 
Registreer je deelname en maak je klaar voor de corporatie-uitdagingen van vandaag én morgen. Kom 
donderdag 20 september 2018 naar Greenworks Academy Apeldoorn!

CORPORATIE DOE-DAG

Met de Corporatie Doe-Dag onder- 
scheiden we ons van andere events voor 
de corporatiebranche. Want tijdens deze 
Doe-Dag krijg je géén lange lezingen en 
theoretische beschouwingen, maar bie-
den we je volop de kans zélf nieuwe pro-
ducten te bekijken en uit te proberen. Een 
dag vol inspiratie op het gebied van bouw, 
renovatie en onderhoud, met praktische 
oplossingen voor bijvoorbeeld veiligheid 
en verduurzaming.

VOOR WIE?
Dit event is voor geïnteresseerden die 
werkzaam zijn bij of voor een woningcor-

Tijdens de Corporatie Doe-Dag staat de praktijk centraal

Vandaag ga je zélf 
aan de slag! 

ONS NIEUWSTE EVENT 
Voor de organisatie van de Doe-Dag zijn 
CorporatieNL en Corporatiebouw een 
partnerschap aangegaan. CorporatieNL, 
het meest inspirerende kennisnetwerk van 
de corporatiesector, stelt professionals 
in staat hun grootse maatschappelijke 
doelen te bereiken, door voorop te lopen 
in kennisdeling en door professionals te 
verbinden. De thema’s en praktische inslag 
van de Doe-Dag sluiten naadloos aan bij 
Corporatiebouw, het vakblad op het gebied 
van nieuwbouw, renovatie en onderhoud 
voor de corporatiebranche. Dat maakt onze 
betrokkenheid als mediapartner bij deze 
Doe-Dag nagenoeg vanzelfsprekend. 

Samen maken we een succes van de eerste 
editie van deze Doe-Dag!

poratie. Als je medewerker, manager of 
teamleider bent met een achtergrond in 
techniek, onderhoud, renovatie of bouw, 
dan is dit event zeer geschikt voor jou.

DOE JE MEE? 
Op de volgende pagina’s lees je wat je tij-
dens je bezoek kunt doen. We geven je al-
vast een voorproefje van het gevarieerde 
en volledig praktijkgerichte programma 
van de Corporatie Doe-Dag.

Kijk op corporatiebouw.nl/agenda en meld 
je aan. Op pagina 16 vind je een kortings-
code voor lezers.

Corporatiebouw - augustus 2018 - 15
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CORPORATIE DOE-DAG

Maak via productdemonstraties en workshops kennis met een groot aantal nieuwe oplossingen van 
A-merk-leveranciers. We sluiten de dag af met bitterballen aan de bar, waarbij we ook de winnaar van 
de Doe-Dag-Quiz bekend maken. 

CORPORATIE DOE-DAG

Doe-Dag, 20 september 2018 in Apeldoorn:

Programma en 
praktische informatie

BEZOEK DE WERKPLAATS
Je treft er leveranciers, corporaties en advi-
seurs die productdemonstraties verzorgen 
en vragen beantwoorden. Zij nodigen je 
uit om een gesprek aan te gaan of gewoon  

 
eens te praten over de uitdagingen in jouw 
vak. Vanzelfsprekend zijn hier ook mede-
werkers van CorporatieNL en Corporatie-
bouw aanwezig. 

DOE JE MEE? 
Kijk op corporatiebouw.nl/agenda en meld 
je aan. We zien je graag op 20 september in 
Apeldoorn! 

TIJD ONDERWERP 

09:30 Inloop en ontvangst met koffie en thee

10:00 Opening en welkom

10:10 Onderhoud & Techniek Show

10:30 Quiz en prijzenfestival: weet en win

11:00 Workshops ronde 1 - Kies uit diverse thema’s (zie verder op deze pagina voor meer informatie)

12:00 Pauze op de Werkplaats met Soep, Snack & Sandwich

13:00 Workshops ronde 2

14:00 Workshops ronde 3

15:00 Bitterballen aan de Bar

15:30 Bekendmaking winnaar Quiz en prijsuitreiking

LOCATIE: GREENWORKS, NAGELPOELWEG 61 TE APELDOORN

GRATIS NAAR DOE-DAG?
De kosten voor dit event bedragen € 630 exclusief 21% btw (inclusief lunch + dranken en documentatie). Maar als lezer van Corporatiebouw kun 
je dit event gratis bezoeken! Vermeld daarvoor bij de aanmelding voor de Corporatie Doe-Dag in het opmerkingenveld de volgende actiecode: 
CDVRIJ200918.
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VERWARMEN MET CARBON; HET 
ONBEKENDE ALTERNATIEF VOOR 
VERWARMEN ZONDER GAS
Door Koen Klooster, directeur 

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
Koen: “Ik laat je zien hoe carbon - verwerkt 
in een ultradunne folie, in IR-panelen of 
zelfs in warmtegevende verf - een duur-
zaam, efficiënt en comfortabel alternatief 
kan zijn voor de bekende verwarmingssys-
temen. Ik merk dat de optie om elektrisch 
te verwarmen met carbon nog niet echt 
leeft bij mensen. En dat terwijl deze tech-
nologie vele voordelen heeft, zoals eenvou-
dige installatie, volstrekt onderhoudsvrij 
en géén ruimtebeslag (geen buizen, radia-
toren, ketels of wat dan ook). Dat laat ik je 
graag zien.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat je verrast zult worden met deze 
nog onbekende wijze van verwarmen, die 
vele voordelen biedt. Ook leg ik uit hoe je 
met carbon lokaal binnen een ruimte kunt 
verwarmen - iets dat voor andere verwar-
mingssystemen praktisch onmogelijk is. 
Met lokaal verwarmen kun je grote bespa-
ringen op het energieverbruik behalen.”

Heb je nog een verrassing in petto? 
“Je krijgt een live demonstratie van deze 
technologie!”

GASVRIJ VERDUURZAMEN VAN 
UW BESTAANDE WONING-
VOORRAAD
Door John Braakman, CEO 

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
John: “Ik breng je tijdens deze workshop 
op de hoogte van de mogelijkheden van 
gasvrij verwarmen (en koelen). Ik ga speci-
fiek in op het gasvrij verduurzamen van de 
energie-installaties in de bestaande bouw, 
met als doel de toekomstwaarde en vast-
goedwaarde te verhogen voor de toekomst. 
Daarbij staan de technische, organisatori-
sche én financiële uitdagingen en mogelijk-
heden centraal.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat ik praktijkvoorbeelden laat zien 
uit de bestaande bouw en vanuit mijn ja-
renlange ervaring kan vertellen over duur-
zame (gasvrije)warmte, koude en vooral 
het leveren van comfort.”

Heb je nog een verrassing in petto? 
“Ja! We nodigen je uit voor een roadtrip en 
daarvoor krijg je een zonnehoed of zuid-
wester. We gaan naar de kust!”

CORPORATIE DOE-DAG

Korte beschrijvingen workshops Doe-Dag:

Welke workshop kies jij?

CORPORATIE DOE-DAG
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HÉT STAPPENPLAN VOOR NOM
ZONDER GEDOE
Door Ron van de Beek, Business Develop-
ment - Segment Manager

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
Ron: “Ik leer je in stappen hoe je een ener-
giezuinige (NOM)woning kunt bouwen 
of een bestaande woning kunt renoveren 
zonder gedoe, met voorspelbare kosten en 
uiteindelijk tevreden huurders. Na deze 
concrete workshop weet je waar je aan 
kunt denken bij het ‘verNOMmen’ van je 
woningvoorraad.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat je beter geïnformeerd keuzes kunt 
maken over NOM bouwen. Zeker als je 
van plan bent om route 3 (Route gedeelde 
opwek) en 4 (Route NOM) te volgen uit de 
routekaart van Aedes.” u

KLIMAAT DUURZAAMHEID TECHNIEK

DEELNEMEN WORKSHOPS 
Na registratie van deelname kun je jouw 
keuze vastleggen!
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VENTILATIE, DAAR IS BEST VEEL 
OM TE DOEN!
Door Delius Pit, Adviseur Installatiecon-
cepten en Albert van Lohuizen, Sales Ma-
nager Nederland

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
Delius en Albert: “We laten je aan de hand 
van een aantal praktijkvoorbeelden bij 
nieuwbouw en renovatie zien wat de in-
vloed is van verschillende ventilatiesyste-
men op de EPC, de energierekening en het 
binnenklimaat. Ook bieden we een inkijk 
in de combinatie van ventilatie met warm-
teterugwinning en verwarming op lucht in 
woningen. Met en paar aandachtspunten 
helpen we je de meest comfortabele ener-
giezuinige woning te realiseren.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat wij een frisse blik geven op de laat-
ste trends van ventilatie en verwarming en 
hun invloed op comfort, energiebesparing 
en gezondheid! En omdat ervaringen in 
NOM-woningen en woningen zonder gas 
ruimschoots aan bod komen. Het gesprek 
van de dag!”

Heb je nog een verrassing in petto? 
“Een handige USB-stick met informatie!”

BRANDVEILIGHEID; REGELGEVING 
VERSUS ZORGPLICHT
Door John van Adrichem, directeur 
eigenaar

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
John: “Ik vertel welke regelgeving er is rond 
de plaatsing van rookmelders. En hoe je 
om kunt gaan met de zorgplicht voor de 
bewoners als deze niet hard te maken is 
vanuit Regelgeving. Ook laat ik zien welke 
oplossingen er zijn om op maat rookmel-
ders te plaatsen, hoe je dit voordelig uitrolt 
en ook nog eens je investering kunt terug-
verdienen.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat het thema ‘brandveiligheid’ steeds 
meer aandacht krijgt en het volgen van de 
regels niet meer voldoende is. De kans op 
calamiteiten neemt toe door het verande-
rende bewonersprofiel. Ik laat zien dat er 
oplossingen voor zijn, die zich ook terug-
verdienen.” 

Heb je nog een verrassing in petto? 
“Na afloop krijg je als deelnemer een rook-
melder en een vluchtlamp.”

CORPORATIE DOE-DAG
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GEEN WATEROVERLAST EN 
HITTESTRESS, DAT WOONT PAS 
LEKKER!
Door André Pes, afkoppelambassadeur en 
enthousiast tuinier

Wat kunnen we bij jullie zien en leren?
André: “Dat regen ook veel positieve kan-
ten heeft! Tijdens deze workshop geef ik 
daarvan veel praktische voorbeelden. Ik 
laat zien hoe je, zonder overlast van regen 
te riskeren, effectief woningen kunt afkop-
pelen, de tuin groener kunt houden, de 
biodiversiteit kunt vergroten, kunt bijdra-
gen aan temperatuurverlaging in de stad en 
hoe je je huurders een prettige woonomge-
ving kunt bieden.”

Waarom moeten we aan jouw workshop 
deelnemen?
“Omdat ze bij mij geen wollig betoog krij-
gen, maar praktische voorbeelden krijgen 
te zien. Want afkoppelen doe je niet alleen 
om zo snel mogelijk van regenwater af te 
komen, maar juist ook om met kostbaar 
regenwater de leefomgeving te verbeteren. 
De voorbeelden die ik geef zijn zo eenvou-
dig dat er geen redenen zijn om niet direct 
te starten met creatief afkoppelen!”

Heb je nog een verrassing in petto? 
“Waarschijnlijk houdt het water vast!” n

KLIMAAT VEILIGHEID KLIMAAT

MEER WORKSHOPS 
Naast de hier uitgelichte workshops staan er nog drie op het programma:
- Ontdek de mogelijkheden van Virtual en Augmented Reality binnen de muren van de corporatie
- Isoleren is ventileren
- Hoe gaan we voor nul op de watermeter?

DEELNEMEN WORKSHOPS 
Aanmelden voor deze workshops? 
Kijk op pagina 16!
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Havensteder gebruikt BIM niet alleen van-
wege de 3D-modellen, maar die zijn na-
tuurlijk wel erg handig en spreken tot de 
verbeelding. “Een corporatie heeft altijd be-
hoefte aan vastgoedgegevens. Het 3D-mo-
del leent zich daar uitstekend voor. In 3D 
tekenen is veel sneller dan 2D tekenen. Als 
je in een 2D-tekenpakket een wandje wil 
neerzetten, moet je eerst twee lijntjes teke-
nen en vervolgens arceren. In 3D zet je die 
wand met twee muisklikjes neer. Het pro-
gramma gebruikt namelijk standaard-ge-
modelleerde elementen.”
BIM biedt echter veel meer dan alleen een 
3D-model. “Wij gebruiken het vooral om-
dat BIM een systeem biedt voor het digitaal 
verzamelen, structureren en beheren van 
vastgoedgegevens. Op korte termijn kun je 
er veel verschillende gegevens mee ordenen 
en op één plek digitaal verzamelen. Denk 
aan onze woningplattegronden, gegevens 

van renovaties en contracten. Ook 
komt het steeds vaker voor dat onze 
samenwerkingspartners in de bouw 
en onderhoud informatie over ons 
vastgoed verzamelen en beheren. 
Die informatie komt niet altijd goed 
bij ons terecht. Met BIM kun je die 
gegevens inzichtelijk en overzich-
telijk digitaal opslaan, bewerken 
en delen met anderen.” Theeuwen 
geeft een voorbeeld: “We geven 
opdracht aan een schilder om in 
een complex alle kozijnen te ver-

ven. Nu rekent die schilder zelf uit voor 
hoeveel strekkende meters er verf nodig is. 
Door een BIM-systeem samen met externe 
partijen te gebruiken, is die informatie snel 
en eenduidig uit de computer te halen. Dat 
scheelt een corporatie dus veel tijd en geld. 
Daarnaast zijn we intern minder tijd kwijt 
met het zoeken naar informatie. Met BIM 
kunnen wij ons opdrachtgeverschap pro-
fessionaliseren.” 

SLIMMER EN BETER
In de Vernieuwingsagenda Slimmer en 
beter voor elkaar pleit Aedes er voor dat 
corporaties met BIM aan de slag gaan. Om 
Aedes-leden te ondersteunen bij het ge-
bruik van BIM heeft Aedes samen met cor-
poraties onder meer de BIM-leidraad en 
het BIM-protocol voor woningcorporaties 
ontwikkeld (te vinden bij de Instrumenten 
Informatiemanagement op aedes.nl.) n

BRANCHEPAGINA

Corporatiebouw - augustus 2018 - 19

“BIMMEN scheelt een 
corporatie tijd en geld”
Een woningcorporatie heeft vaak enorme stapels papier en gigantische verzamelingen digitale docu-
menten met informatie over haar vastgoed. Bijvoorbeeld woningplattegronden, gegevens van renovaties 
en contracten. Door te Bimmen kunnen corporaties die gegevens inzichtelijk en overzichtelijk digitaal 
opslaan, bewerken en delen met anderen. Zo hebben ze de regie op alle informatie over bestaand vast-
goed en bouwprojecten. 

Postbus 93121
2509 AC Den Haag
 www.aedes.nl

De Rotterdamse corporatie Haven-
steder is een van de corporaties die 
al werkt met BIM oftewel Bouw In-
formatie Management. De corpora-
tie verzamelt en beheert daarbij alle 
vastgoeddata van gebouwen op een 
vooraf vastgelegde manier en maakt 
daarbij gebruik van 3D-gebouw-
modellen. Adviseur Programma en 
Innovatie Wietse Theeuwen legt uit 
hoe dat gaat. “Wij zijn voorzichtig 
te werk gegaan. Het is niet verstan-
dig en onhaalbaar om in één keer 
van alle woningen 3D-modellen te maken. 
Voor Havensteder zouden we dit voor zo”n 
45.000 woningen moeten doen. Wij zijn 
gestart met 300 woningen in de bestaande 
bouw en begonnen met gebouwen waarvan 
de plattegronden niet meer kloppen of er 
niet meer zijn.” Inmiddels heeft Havenste-
der 1.300 woningen in BIM ondergebracht.

MET TWEE MUISKLIKJES
“Een extern bedrijf maakt de 3D-modellen”, 
zegt Theeuwen. “Dat is nu nog vrij kost-
baar. Maar de technologische ontwikkelin-
gen gaan razendsnel. Over een paar jaar is 
het misschien mogelijk om dat zelf met een 
mobiele telefoon te doen. Een van mijn tips 
aan andere corporaties is dus: laat nog niet 
meteen je hele woningbezit in 3D-modellen 
uitwerken, maar begin wel. Ik schat dat het 
nog zo”n tien jaar duurt voordat Havenste-
der van alle woningen een 3D-model heeft.” 
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DE WINST VAN RGS 
VOOR VVE NEWTON
• Ontzorging via RGS-contract tot 
 2036.
• Onderhoudsbedrijf staat garant 
 voor de kwaliteit.
• Tegen vaste en vooraf bekende 
 kosten, zonder meerwerk.
• Besparing van 110.000 euro op 
 onderhoudskosten voor komen-
 de 25 jaar.
• Grote tevredenheid van eige-
 naren over uitvoering onderhoud 
 en service.

huis met vragen. Daar nam het bedrijf alle tijd 
voor: niets was te veel. De gesprekken verliepen 
uiterst prettig. Er was geen afstand. En we wis-
selden met elkaar van gedachten op basis van 
volledige gelijkwaardigheid. Stilaan was de weg 
geplaveid voor het afsluiten van een RGS-con-
tract vanaf 2017 tot en met 2035.”

KWALITEITSGARANTIE
Zo was er al een basis voor groot onderling 
vertrouwen, nog voordat er draagvlak moest 
worden gecreëerd bij de overige appartements-
eigenaren. Het onderhoudsbedrijf verzorgde 
onder andere de presentaties om de voorde-
len op te sommen van een RGS-contract voor 
de komende 25 jaar. De eerste goede binnen-
komer was al dat deze partner zo’n 110.000 
euro goedkoper was dan andere offertes. Sim-
pelweg omdat niet álles geschilderd hoefde te 
worden. “Het belangrijkste verhaal was dat we 
in 2017 onze appartementen naar de gewens-
te basiskwaliteit wilden brengen”, vervolgt de 
VvE-voorzitter. “Het onderhoudsbedrijf staat 
garant voor die kwaliteit tot en met 2035. Zonder 
dat we verrast worden door meerkosten. Tegelij-
kertijd zien we dat we op termijn enorm bespa-
ren op onderhoudskosten, onder andere omdat 
schildercycli opgeschoven kunnen worden.”

De appartementen van VvE Newton staan er 
sinds 2012. En in het najaar van 2016 kwam er 
een eigen VvE-bestuur in plaats van een beheer-
der-eigenaar. Dat was de opmaat om op onder-
zoek uit te gaan voor de beste en slimste onder-
houdsaanpak. Zo raakte Stolk in gesprek met 
een vriend van hem, die ook VvE-voorzitter is. 
En die was erg gecharmeerd van hun RGS-tra-
ject bij een onderhoudsbedrijf. “Wij waren ook 
gelijk enthousiast over dit verhaal”, aldus Stolk. 
“Daarom gingen we bij hetzelfde onderhouds-
bedrijf langs. Een jaar lang waren we kind aan 

VvE Newton te Dordrecht hanteert de komende 25 jaar resultaatgericht samenwerken (RGS) voor 
het schilderonderhoud aan de 123 appartementen. De eerste onderhoudsingreep in 2017 was maat-
gevend. “Tot en met 2036 staat het onderhoudsbedrijf garant voor het behoud van die kwaliteit”, zegt 
VvE-voorzitter Leo Stolk. “Tegen een vaste prijs zonder onverwachte meerkosten. Dat is wat ons be-
treft de garantie voor ontzorging.”

VvE Newton: 
“RGS is dé garantie 
voor ontzorging”

CLOSE-UP CLOSE-UP
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Leo Stolk, voorzitter van VvE Newton
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ONTZORGING
De ALV van VvE Newton stemde unaniem 
voor RGS en de RGS-partner. Vooral ook 
vanwege de geruststellende ontzorging. On-
dertussen is het eerste onderhoud naar grote 
tevredenheid uitgevoerd. Ook omdat er alleen 
werd gewerkt als het de bewoners uitkwam. 
“En is er een keer iets, dan staat het onder-
houdsbedrijf gelijk op de stoep. We hebben 
eigenlijk niet eens de kans om te wachten. Dat 
is knap en goed voor mond-tot-mondreclame”, 

zo klinkt het vol lof. “Ondertussen hebben we 
ook ander werk uitbesteed aan onze onder-
houdspartner. Denk dan bijvoorbeeld aan het 
vervangen van deuren en roestende goten, die 
zijn gestraald en opnieuw gespoten. Zo denken 
we aan nog wel meer taken die we willen over-
hevelen buiten het schilderwerk om. RGS geeft 
vertrouwen in de toekomst. Het hele concept 
zit inhoudelijk stevig in elkaar. Ik kan het echt 
iedereen aanbevelen.”   n

“RGS geeft vertrouwen in de toe-
komst, het hele concept zit inhoudelijk 
stevig in elkaar”
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terface (API) biedt hier uitkomst en is een 
belangrijk onderdeel aan tafel.” Een API is 
een interface die communicatie en infor-
matie-uitwisseling mogelijk maakt tussen 
verschillende (software)systemen. De ‘mo-
nitorings-API’ zorgt er straks voor dat, ook 
als de projecten door verschillende syste-
men worden gemonitord, de data wordt 
uitgelezen via één softwarepakket. Ver-
bruggen: “De API brengt alle data samen. 
Zo heb je alle EPV-gegevens overzichtelijk 
bij elkaar. Handig én noodzakelijk.”

HANDIG VOOR CORPORATIES, 
ENERGIECOACHES ÉN BEWONERS
Dankzij dit integraal monitoringsys-
teem kunnen prestaties van verschillende 
NOM-projecten goed met elkaar vergele-
ken worden. Daarnaast kunnen energie-
coaches zo vroegtijdig zien of bewoners uit 
de pas lopen ten opzichte van hun energie-
bundel. In dat geval gaan zij met de bewo-
ner en bouwer kijken waar de oorzaak ligt. 
Zo voorkom je dat bewoners bij de eind- 
afrekening van hun energiemaatschappij 
voor verrassingen komen te staan.

KWALITEIT GEGARANDEERD
Om de kwaliteit te waarborgen wordt aan 
de ontwikkeltafel ook een keurmerk ont-
wikkeld. Verbruggen: “We zagen dat de 

Monitoring; corporaties met nul-op-de- 
meterprojecten in hun voorraad hebben er 
allemaal mee te maken. Dat kan nog wel-
eens chaotisch zijn, want de ene partij biedt 
sensoren, de ander de database en weer een 
ander een applicatie of portal. Bovendien 
wordt in NOM-projecten vaak met ver-
schillende systemen gemonitord. Corpora-
ties, maar ook aanbieders, hebben te ma-
ken met verschillende systemen en weinig 
keuzevrijheid in monitoringssoftware. En 
als er dan gekozen is, blijkt dat het systeem 
niet altijd waarmaakt wat is beloofd. Dat 
vraagt om verbetering. Met de ontwikkel-
tafel ‘Monitoring’ werken we aan specifica-
ties voor integrale monitoringsystemen. In-
clusief een bijbehorend keurmerk waarmee 
de kwaliteit gewaarborgd wordt. Tegelijk 
wordt op basis hiervan nieuw aanbod ont-
wikkeld door vijf toeleveranciers. In okto-
ber worden de eerste resultaten verwacht.

EÉN TAAL
“Op dit moment spreken systemen vaak 
een andere taal”, vertelt Rens Verbruggen, 
Projectleider Componentontwikkeling bij 
Stroomversnelling. “Sommige corporaties 
werken bijvoorbeeld met vier verschillen-
de aanbieders van NOM-woningen, die elk 
zijn eigen monitoringsysteem heeft en zijn 
data op een andere manier ontsluit. Dat is 
natuurlijk onhandig als je van alle wonin-
gen de data wilt uitlezen voor de EPV-rap-
portage. Als je twee projecten hebt met elk 
honderd huizen is dat misschien nog te 
overzien, maar als je straks tweeduizend 
huizen van verschillende projecten moet 
uitlezen, is dat onhoudbaar. De ontwik-
keling van een Application Program In-

EPV soms niet kon worden geïnd, om-
dat de data niet in orde waren. Als je een 
EPV vraagt, moet je dat wettelijk kunnen 
verantwoorden met een monitoringsrap-
portage. Het keurmerk geeft de klant hier-
over zekerheid. We beginnen nu met een 
0.1-versie; die is oktober gereed. Dan wer-
ken we in 2019 toe naar een 1.0-versie. Het 
aanbod van de partijen die aan tafel zitten, 
gaat hier zeker aan voldoen!”

AANBOD DAT WERKT 
In oktober zijn de specificaties gereed die 
beschrijven wat een monitoringsysteem 
functioneel moet presteren. Deze speci-
ficaties kunnen gebruikt worden als stan-
daard tijdens het uitvraag- en inkooppro-
ces. Tegelijkertijd lanceren de betrokken 
partijen hun aanbod dat voldoet aan deze 
afgesproken specificaties. Dit betekent dat 
hun systemen kwalitatief hoogwaardige 
data leveren waarmee inzicht in de pres-
taties van de NOM-woning gegarandeerd 
is. Het voldoet aan de laatste privacy- en 
securityrichtlijnen en wordt op een be-
grijpelijke manier aan de gebruiker gepre-
senteerd. Daarnaast worden in oktober 
een handreiking en tools voor corporaties 
en bewoners gelanceerd. De handreiking 
geeft advies over het hoe en waarom van 
monitoring. De tools maken het monito-
ringsproces makkelijker. Ook voor bewo-
ners. n

Postbus 90608 
2509 LP Den Haag
 www.stroomversnelling.nl

Integrale monitoringsystemen 
voor NOM-woningen
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Monitoring van het energieverbruik is onlosmakelijk verbonden met nul-op-de-meter (NOM) en het 
innen van de energieprestatievergoeding (EPV). Er zijn echter nog niet genoeg hoogwaardige oplossin-
gen op de markt om de ontstane vraag goed te kunnen bedienen. Met de ontwikkeltafel ‘Monitoring’ 
ontwikkelt Stroomversnelling samen met enkele relevante stakeholders robuuste standaarden én nieu-
we producten om de markt aan te jagen. 

Op de hoogte blijven? Houd onze website, 
www.stroomversnelling.nl, in de gaten. Of 
neem contact op met Rens Verbruggen: 
rverbruggen@stroomversnelling.nl. 
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Marcel Beune, Technisch Adviseur Installatie 
bij Ubbink, vertelt er meer over: “Ons Air Ex-
cellent luchtverdeelsysteem is een innovatief 
modulair systeem voor toepassing in alle gang-
bare mechanische ventilatiesystemen, met of 
zonder warmteterugwinning. Het luchtver-
deelsysteem is geschikt voor nieuwbouw en 
renovatie en past op elke mechanische venti-
latie-unit voor C-systemen (vraaggestuurd en 
niet-vraaggestuurd) en D-systemen (Warmte 
Terug Winning)”.

OPTIMAAL BINNENKLIMAAT
Voor een gezond binnenklimaat is optimale 
ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer 
van verse lucht (zuurstof ) en afvoer van CO2, 
radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geu-
ren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van 
lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben 
voor de levensduur van de woning, maar ook 
voor de gezondheid van de bewoners. Onder-
zoek wijst uit dat het slecht is gesteld met de 
luchtkwaliteit in de gemiddelde woning. Be-
woners kunnen ziek worden, want vervuilde 
lucht heeft een negatief effect op allergieën, 
luchtwegproblemen en irritatie van de slijm-
vliezen. Maar er is ook een aantoonbaar ne-
gatief verband met prestatie en ziekteverzuim.

WAT WILLEN BEWONERS
Bewoners willen eenvoudige oplossingen waar 
ze geen omkijken naar hebben en die weinig 
energie verbruiken. Daarnaast is geluidsover-
last een veelgehoorde klacht. Beune: “Het Air 
Excellent systeem voldoet geheel aan deze 

In ons streven om onze woning te transformeren in een energieneutrale woning, krijgen we steeds 
meer te maken met dikke isolatiepakketten en luchtdicht bouwen. Dat geldt ook voor nieuwbouw. 
Ventilatie voor een gezond binnenklimaat is daarbij essentieel. Het Air Excellent luchtverdeelsysteem 
van Ubbink biedt hier de oplossing en koppelt woningen moeiteloos aan een gezond binnenklimaat.

CLOSE-UP

wensen. Vanaf de luchtverdeelkast gaan de 
flexibele, vormvaste kanalen naar de verschil-
lende ruimtes om frisse lucht toe te voeren 
of vervuilde lucht af te voeren. Air Excellent 
heeft dus luchtkanalen zonder aftakkingen 
en daardoor lagere drukverliezen dan tradi-
tionele luchtverdeelsystemen. Dit heeft een 
positieve invloed op het energieverbruik én 
het geluidsniveau van de geïnstalleerde venti-
latie-unit. De professionele inregeling gebeurt 
in de luchtverdeelkast zonder dat de bewoners 
het kunnen aanpassen. Bovendien combineert 
Air Excellent perfect met ventilatiesystemen 
met CO2-sensoren. De bewoners hebben er 
dus geen omkijken naar en de binnenlucht-
kwaliteit blijft optimaal.”

BREDE TOEPASSING EN 
GECERTIFICEERDE KWALITEIT
Air Excellent is uitermate geschikt voor instal-
latie in beperkte ruimten. Ronde en halfronde 
kanalen worden moeiteloos gecombineerd; bij 
een beperkte inbouwhoogte wordt de half-
ronde uitvoering toegepast. “Air Excellent is 
instortbaar in vloeren, geschikt voor houtske-
letbouw, verwerkbaar in prefab gevels en iso-
latielaag en in wanden. Air Excellent kan dus 
in bijna alle gevallen toegepast worden”, aldus 
Beune. Air Excellent wordt gemaakt van hoog-
waardige kunststoffen en is volledig anti-sta-
tisch en anti-bacterieel. Air Excellent heeft 
een REACH verklaring conform EU-richtlijn 
1907/2006/EG en is het eerste flexibele lucht-
verdeelsysteem in Europa met het kwaliteits-
certificaat van TÜV SÜD. n

Air Excellent koppelt woning moeiteloos aan gezond binnenklimaat

Flexibel kunststof 
luchtverdeelsysteem  

KENMERKEN UBBINK 
AIR EXCELLENT LUCHT-
VERDEELSYSTEEM
• Verlaging energieverbruik en 
geluidsniveau door lagere drukver-
liezen
• Beperkte geluidsoverdracht, ge-
luidsarm, geen kanaalaftakkingen
• Professionele inregeling, bewo-
ners kunnen dit niet aanpassen
• Anti-statisch en anti-bacterieel
• Ontwerpvrijheid door combi-
natiemogelijkheden ronde en 
halfronde kanalen
• Hoeft niet ingestort, maar kan 
wel; flexibele huisvesting
• Past op elke ventilatie-unit, 
ongeacht het merk
• TÜV SÜD-gecertificeerd
• Geschikt voor nieuwbouw en 
renovatie

UBBINK, VOOR UW 
GEMAK!  
Meer informatie: www.ubbink.nl/
optimaalbinnenklimaat 

28 NOM-woningen in Voorhout 
voorzien van Air Excellent luchtver-
deelsysteem 
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De Brabantse corporaties Allee Wonen en Woonstichting Etten-Leur fuseerden dit voorjaar tot ‘Alwel’. 
Dat levert een flinke besparing op die de fusiecorporatie wil besteden aan woningen en wonen in de 
gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en Breda. Alwel afficheert zich als ‘buurtcorporatie’. Wat dat betekent, 
wordt helder als Marieke Keyzer, projectleider Vastgoed van Alwel, vertelt over haar eigen werk.

“Eerlijk durven zijn en 
je enthousiasme over-
brengen. Dat werkt”

Tekst: Louis Jongeleen | Beeld: Marcus Peters
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Marieke Keyzer, projectleider 
Vastgoed bij Brabantse 
corporatie Alwel

HANDEN UIT DE MOUWEN

Een groot deel van het dagelijks werk van Key-
zer (54) speelt zich af op bouwlocaties. Zij 
werkt graag aan innovatieve projecten. De ver-
duurzaming van tachtig jarenzestigwoningen 
in de Bredase wijk Geeren-Zuid is haar eerste 
renovatieproject.. 

Op een snikhete maandagochtend zit Keyzer 
te werken aan een grote werktafel in de redelijk 
koele woonkamer van de gerenoveerde voor-
beeldwoning in Geeren-Zuid. De proefwoning 
fungeert ook als directiekeet en als informa-
tiepunt voor de wijkbewoners. Wat houdt die 
verduurzaming in? Keyzer: “Verduurzamen be-
tekent hier het energiezuinig of energieneutraal 
maken van bestaande woningen, toepassing van 
milieuvriendelijke bouwmaterialen, het schep-
pen van een gezond binnenklimaat en het cre-
eren van een diervriendelijke en groene woon-
omgeving. Dat alles wordt gecombineerd met 
groot onderhoud van de woningen.”

‘NOM-READY’
De bewoners van Geeren-Zuid hebben twaalf 
jaar in onzekerheid verkeerd over de toekomst 
van hun woonsituatie. Er waren plannen voor 
sloop-nieuwbouw, maar drie jaar geleden be-
sloot corporatie Allee Wonen, in overleg met 
de bewoners, om de hele wijk in één keer te 
gaan opwaarderen naar NOM-niveau. Project-
leider Keyzer was betrokken bij de voorfase: 
“Dat NOM-concept is toen aanbesteed. Ook de 
bewoners  en de gemeente Breda zagen dat he-
lemaal zitten. Helaas was is geen aannemer die 
het aandurfde voor de bouwprijs die wij hadden 
vastgezet. Ook het plan voor een alternatief ver-
warmingssysteem ging niet door. De bewoners 
hadden geen vertrouwen in de betrokken ener-
gieleverancier. Zo waren we weer terug bij af.”

Die nieuwe start bleek juist het begin te zijn 
van een nieuw verduurzamingsconcept.
Keyzer: “In samenspraak met alle bouwpart-
ners, dus ook met de bewoners, ontwikkelden 
we het concept ‘NOM-ready’. Dat wil zeggen: 
opwaarderen van de woningen naar ener-
gielabel A door rigoureuze isolatie van de wo-
ningschil met daarbij een CO2-gestuurde ven-
tilatie. Het bestaande verwarmingssysteem 
kunnen we in de toekomst omschakelen naar 
een systeem dat voldoet aan de NOM-eisen. 
Dit concept hebben we aanbesteed. Samen 
met de gemeente en de bewoners hebben we 
de inzendingen beoordeeld en gekozen voor 
de aanpak van Rasenberg Bouwbedrijf B.V. uit 
Terheijden.”

HECTIEK
Keyzer krijgt voortdurend vragen van be-
woners over het werk aan hun woning. “Dat 
is logisch. Alwel heeft ook met opzet flink 
ingezet op participatie van huurders bij de 
verduurzaming van hun woning en hun wijk. 
Een werkgroep van bewoners begeleidt het 
project, elke straat heeft een huurder die 
contactpersoon is voor Alwel en voor be-
woners.” Van een projectleider wordt heel 
wat gevraagd om in de dagelijkse hectiek 
het overzicht te bewaren. Hoe krijgt Key-
zer dat voor elkaar?” Lachend: “Met brede 
schouders en een dikke huid. Maar vooral 
moet je eerlijk durven zijn en je enthousi-
asme kunnen overbrengen voor wat je doet. 
In de lawine van informatie en probleempjes 
moet je prioriteiten kunnen stellen en jezelf 
niet verliezen in details. Dat lukt mij omdat 
ik plezier heb in mijn werk. Ik heb ook elke 
keer weer mazzel dat ik een innovatief pro-
ject mag doen.” n
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Woningcorporaties transformeren in service-organisaties, wanneer zij digitale innovaties omarmen. 
Een goed voorbeeld is de Alliantie, die met de Connect van ICT-aanbieder Sigmax de weg vrijmaakte 
voor mobiele planning en ‘blije huurders’. Voor de servicemonteurs is de tablet voortaan een onmisbaar 
stuk gereedschap. 

Tekst: Robert van der Broek | Beeld: Sigmax en De Alliantie

CORPORATIEPROJECTCORPORATIEPROJECT

Dagelijks onderhoud 
met een mobiele device
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tablet. Dat is ook zichtbaar voor de planafde-
ling zodat die direct een beeld heeft van wat er 
buiten gebeurt. Eerder werkten de servicemon-
teurs met een 12 inch tablet met toetsenbord. 
Die bleek te kwetsbaar en minder praktisch, 
want hij paste niet in de zak van de werkbroek. 

REALTIME AFSPRAKEN MAKEN
Heeft de servicemonteur zijn materiaal uit de 
bus opgebruikt, dan kan hij op zijn tablet zelf 
een nieuwe bestelling doen, die dan de volgen-
de dag in huis is. Hij zal de volgende dag bij 
het wegrijden dus altijd de juiste hoeveelheid 
spullen in de bus hebben. Op verzoek bouwt 
Sigmax nu een extra module in waarmee de 
servicemonteur ook zélf een nieuwe opdracht 
kan inplannen, mits dit een mutatie is op een 
al bestaande opdracht. Dusty Scholte, advi-
seur Informatievoorzieningen, noemt dat een 
sprekend voorbeeld van de voortdurende ver-
beteringsslag. “Onze vakmensen gebruiken een 
app die op de tablet staat. Wij hebben Sigmax 
gevraagd deze app uit te breiden, zodat de ser-
vicemonteur bij een onvoorziene reparatie niet 
eerst de planners op kantoor hoeft te bellen. 
Als hij bijvoorbeeld zijn werk niet afkrijgt in de 
woning of dat de huurder verwacht dat hij nog 
een extra reparatie doet, moet hij zelf een nieu-
we datum kunnen prikken. Dat scheelt tijd.”

MINDER UITBESTEDING, 
MEER ZELF DOEN
Onderdeel van de Connect is een rapportage- 
tool. Daar zit ook een module in die registreert 
hoe de vakmannen zo efficiënt mogelijk in het 
eigen werkgebied te werk gaan. u 

Digitale innovaties zijn voor woningcorpora-
ties dé manier om hun organisatie te herstruc-
tureren. De klant is uitgangspunt bij alles wat 
de Alliantie doet. De klant centraal stellen be-
tekent echter meer dan alleen het meten van 
de dienstverlening en dat betekent dat de Al-
liantie probeert haar processen te verbeteren. 
Door de planning voor een deel te automati-
seren weet de woningcorporatie onnodige kos-
ten te voorkomen in ruil voor efficiency bij het 
uitvoeren van onderhoud en renovatie. “We 
streven naar blije huurders in goede, betaalbare 
woningen”, aldus Marco Overeem, een van de 
twee teamleiders Dagelijks Onderhoud. “Digi-
tale planning biedt ons de kans om processen 
te stroomlijnen, overzichtelijk te houden en 
onderhoudsklussen beter af te stemmen op de 
wensen van de klant. We streven zoveel moge-
lijk naar ‘in één keer goed’. Wat zoveel betekent 
dat we altijd de juiste spullen bij ons hebben om 
de klus te klaren.” 

Omdat huurders een eigen account hebben, 
kunnen zij reparatieverzoeken rechtstreeks bij 
de klantenservice indienen. Via beslisbomen 
doet de planningstool Ortec automatisch een 
voorstel voor een afspraak op een moment dat 
het de huurder het beste uitkomt. Bij overeen-
stemming geeft Ortec de opdracht door aan de 
Connect van Sigmax, een geïntegreerd systeem 
dat het volledige serviceproces ondersteunt. 
Door een koppeling met een 7 inch tablet, die 
de servicemonteur in het veld gebruikt, kan 
deze realtime alle details van de afspraak in-
zien. Hij kan meteen aan de slag. Is de repara-
tie afgerond, dan sluit hij de opdracht af op de 

Dusty Scholte: “Onze vakmensen ge-
bruiken een app die op de tablet staat. 
Zo hoeven zij bij een onvoorziene repa-
ratie niet eerst de planners op kantoor 

te bellen. Dat scheelt tijd.”
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“Onze vakmensen hebben zelf de verantwoor-
ding om de klus te starten en te eindigen bin-
nen de geschatte tijd”, aldus Marco Overeem. 
“Als reparaties in opvolging stagneren of als 
iemand buiten zijn wijk is geweest, zien wij dat 
in het systeem. Dat is handig, want dan kunnen 
we in overleg met de medewerker sturen op 
de juiste bemensing in dat werkgebied. Uit de 
data van de rapportagetool kun je ook afleiden 
welke invloed vertraging heeft op de planning, 
zoals door drukte op de weg of klanten die niet 
thuis blijken te zijn.” 

De Alliantie wil de werkzaamheden waar mo-
gelijk in één rit gedaan krijgen. Zo wordt onno-
dig heen-en-weer rijden voorkomen en blijft de 
overlast voor de klant beperkt. Bovendien kan 

er méér werk op een dag plaatsvinden. Iedere 
vakman doet tien tot veertiren klussen per dag. 
“We zijn een corporatie met een eigen service-
dienst, die we zo efficiënt mogelijk willen inzet-
ten”, zegt Overeem. “Onder het motto ‘sterk in 
klein werk’ doen we de kleinere klussen daarom 
zelf, zoals hang- en sluitwerk, deuren afhangen, 
keukenbladen vervangen, kranen verwisselen 
en toiletpotten vervangen. Dit deel van het 
werk hebben we gekaderd met vaste uren en 
budgetten. Voor de grotere klussen, zoals het 
plaatsen van keukens, onderzoeken en her-
stellen van lekkages en stucwerk - kortom: de 
grotere bouwkundige en installatietechnische 
klussen - werken we samen met aannemers of 
installateurs.” n

800 KLUSSEN PER WEEK
Woningcorporatie De Alliantie 
verhuurt en onderhoudt 534.000 
woningen in de regio’s Amster-
dam, Almere, Gooi en Vechtstreek 
en Amersfoort. Om de woningen 
en inventaris in goede staat te 
houden, verrichten 26 tech-
nisch medewerkers samen 800 
reparaties en onderhoudsklussen 
per week. Dat zijn er jaarlijks ruim 
30.000. Door alle medewerkers 
in de serviceketen te voorzien 
van mobiele informatie weten zij 
precies wanneer een klus gepland 
staat en binnen welke tijdsspanne.

Marco Over-
eem: “Digitale 
planning biedt 

ons de kans om 
processen te 
stroomlijnen, 

overzichtelijk te 
houden en on-
derhoudsklus-
sen beter af te 

stemmen op de 
wensen van de 

klant”
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Jouw uitdaging: 
effectieve data-uitwisseling

DATA: ONS GOUD
Het digitaal uitwisselen van data draagt bij aan 
het overtreffen van onze ambities door betere 
te maken keuzes, minder werk, kostenbespa-
ringen, het voorkomen van fouten en sneller 
werken. Elke organisatie heeft vandaag de dag 
te maken met een intensievere relatie met haar 
stakeholders. Het uitwisselen van gegevens - 
het delen van data - is een onmisbaar onder-
deel van deze relatie. Voor een effectieve ge-
gevensuitwisseling moet een organisatie voor 
een aantal zaken zorg dragen. Daarmee wordt 
voorkomen dat het uitwisselen een enorme 
extra kostenpost wordt. Onder data verstaan 
wij hier alle gegevens waarover een organisatie 
beschikt ten behoeve van haar bedrijfsvoering. 

WAAROM WE MOETEN (WILLEN) 
DELEN
We kunnen beginnen met wat we moeten, 
maar wil je meer of blijf je achter? Daarom kij-
ken we nu eerst naar wat we moeten willen: in 
een groot aantal gevallen moet je data willen 
delen. Hierbij gaat het over de samenwerking 
met ketenpartners zoals bouwbedrijven, incas-
sobureaus, woningverdeling. Maar ook over 
het over en weer delen van data met andere 
organisaties in het kader van onderzoek en fact 
finding, nodig voor het bepalen van toekomstig 
beleid. Dit laatste - gebruik maken van zo veel 
en zo divers mogelijke bronnen van gegevens 
- noemen we Big Data. In het programma van 
het Digital Event kun je kiezen om hierover een 
verdiepende sessie te volgen.

Als je tot effectieve data-uitwisseling wilt komen, om daarmee op jaarbasis miljoenen euro’s te bespa-
ren, noteer je nu 13 november in je agenda. Met een gedegen datahuishouding creëer je een data- 
gedreven corporatie, waarin kwalitatief goede data als centraal element zorgt voor sturing en efficiëntie. 

BRANCHEPAGINA

Ten tweede is er de verplichting om aan derden 
te rapporteren. Denk hierbij onder meer aan 
toezichthouders, accountants, Belastingdienst, 
afspraken met derden zoals gemeenten en de 
managementinformatie. Hierbij moet data 
worden gedeeld. (Tip! Volg de sessie ‘Delen 
van data als basis voor verantwoording’).

JE DATA KLAAR OM TE DELEN
Voor het effectief delen van data moet je wel 
het een en ander regelen, zoals de kwaliteit van 
de gegevens, het gebruik van standaard defi-
nities en niet te vergeten: eigenaarschap en de 
privacy aspecten. Neem deel aan de paneldis-
cussie die we tijdens het event op 13 novem-
ber met elkaar gaan voeren.

WIL JIJ MEER?
Alle vijf presentaties in het plenaire program-
ma bevatten een toelichting op wat het onder-
werp inhoudt, waarom het relevant is, wat het 
voor de organisatie betekent en welke stappen 
kunnen worden ondernomen. 

Kom op 13-11 naar het Digital Event ‘Data 
moet je delen’ in Media Plaza in Utrecht. Kaar-
ten bestel je via CorporatieNL.nl. n

Digital Event ‘Data moet je delen’ 

is een van de evenementen van 

CorporatieNL. CorporatieNL stelt 

professionals in staat grootse 

maatschappelijke doelen te 

bereiken door voorop te lopen in 

kennisdeling en het verbinden van 

professionals. Haar diensten beho-

ren tot de beste in de sector. Kies 

vandaag nog om je aan te sluiten 

en neem deel aan de diverse 

trainingen en events.
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Maak goud van je data! En kom op 13 november 

naar het Digital Event ‘Data moet je 

delen’. De aftrap van het programma: Het wat 

& waarom van het delen van data.
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Tegenwoordig loopt in de corporatiewereld de vakman niet meer met een papieren formulier of 
opschrijfboekje door de woning, maar met een tablet. Ofwel: we kunnen niet meer om de digitalisering 
van functies heen. Woonservice startte anderhalf jaar geleden met een ‘digitale reis’ voor medewerkers. 
“De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan steeds sneller, het is dus belangrijk om mee te ontwikkelen”, 
aldus P&O-adviseur Janneke Huizeling.

BRANCHEPAGINA

ZOALS PRINS CONSTANTIJN ON-
LANGS ZEI: IEDERE FUNCTIE HEEFT 
DIGITALE ASPECTEN 
“Dat is zo. En dat zie je ook terug in de cor-
poratiewereld. Binnen Woonservice heb-
ben nagenoeg alle medewerkers, van laag 
tot hoog, te maken met de digitale kanten 
van het werk. Iedereen moet bijvoorbeeld 
kunnen werken met het basispakket waar-
in alle gegevens van huurders en woningen 
staan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het 
systeem waarin medewerkers hun verlof 
en declaraties bijhouden en zelf hun perso-
neelsdossier kunnen aanvullen. Daarnaast 
hebben we nog softwarepakketten waar 
niet iedereen in thuis hoeft te zijn. Dit is af-
hankelijk van de functie. Het is belangrijk 
dat medewerkers digitaal bij blijven en zich 
continu gericht ontwikkelen. Anders loop 
je, niet alleen als mens maar ook als orga-
nisatie, binnen de kortste keren achter de 
feiten aan.”

DUS HOPPETOP, NAAR EEN 
TRAINING?
“Nee, zeker niet. Vroeger werd vaak voor 
de hele afdeling dezelfde klassikale training  
georganiseerd. Maar dat werkt niet meer 
in deze tijd. Woonservice legt de regie bij 
de medewerker en geeft ruimte voor maat-
werk: wat heb jij nodig aan digitale vaardig-
heden om goed te kunnen functioneren? 
Welke opleiding past daarbij? Wanneer wil 
je die doen? Wil je dat klassikaal of liever via 
e-learning of in een een-op-een-sessie? De 
medewerker is verantwoordelijk voor zijn 
eigen ontwikkeling en weet zelf het best wat 
hij nodig heeft om goed te kunnen functio-
neren. Natuurlijk praat hij hierover met zijn 

leidinggevende, maar dat is echt sparren. 
De medewerker kiest zijn eigen pad.”

LEVERT DAT GEEN KEUZESTRESS 
OP?
“Wij laten niemand in het diepe springen. 
Woonservice heeft daarvoor een program-
ma dat heet ‘Wat wordt jouw digitale reis?’ 
Zo willen we op een leuke, positieve manier 
insteken op de ontwikkeling van medewer-
kers. Met dit programma faciliteren wij 
iedereen, zodat iemand goed toegerust op 
reis kan gaan.”

EEN DIGITALE REIS. HOE WERKT 
HET?
“Dat begint met de reischeck. Dat is een 
uitgebreide vragenlijst waarin ook heel 
brede ICT-onderwerpen aan bod komen, 
zoals online veiligheid, social media en ar-
bo-richtlijnen. Op basis daarvan krijgt ie-
mand een digitaal reisadvies. 

Vervolgens kan iemand in de digitale reis-
gids op zoek gaan naar een training die bij 
hem of haar past.”

MEER INFORMATIE?
Wilt u net als Woonservice ook aan de slag 

met digitale vaardigheden binnen uw orga-

nisatie? Wilt u de mogelijkheden bespreken 

voor uzelf, uw team of uw organisatie? 

Neem contact op met Kjenning via www.

kjenning.nl of mail@kjenning.nl. Of kijk op 

www.kjenning.nl/130 voor meer informatie 

over de nulmeting.

Janneke Huizeling (Woonservice): 

“Wij leggen de regie bij 
de medewerker”  

STOND IEDEREEN TE TRAPPELEN 
OM ERAAN TE MEE TE DOEN?
“Het scoringspercentage is heel hoog. Hoe-
wel de uitnodiging vrijblijvend was, heeft 
slechts een enkeling de reischeck niet inge-
vuld. Dat mag, maar ons doel is dat iedereen 
meedoet. Dat kan niet zonder de reischeck 
in te vullen. Die geeft namelijk inzicht in 
het vlak waarop je je nog kunt ontwikkelen.”

EN? TEVREDEN OVER HET 
RESULTAAT?
“Iedereen die de reischeck heeft ingevuld, 
heeft een digitaal reisadvies gekregen en de 
eerste stap al gemaakt; het op orde krijgen 
van hun basisvaardigheden. Op dit moment 
zijn we bezig met gerichte verdieping, aan 
de hand van korte, themagerichte work-
shops. Verder kan het zijn dat een mede-
werker een bepaald onderdeel wil leren 
kennen. Hiervoor stellen we ook gerichte 
trainingen aan hen beschikbaar.
In het najaar 2018 zetten we de Edu-game 
nog in om de medewerkers op het gebied 
van de AVG verder te helpen in hun be-
wustwording op dit thema te vergroten. Als 
je iets aandacht geeft gaat het groeien, is 
mijn ervaring.” n

Janneke Huizeling 
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DE AMBITIE OM 
VOORTDUREND 
VOOROP TE LOPEN
Staat garant voor een stroom aan innovatieve oplossingen

Innovatie zit in onze genen en is al 115 jaar een continu proces. Wij blijven onszelf voortdurend 
nieuwe vragen stellen om zo steeds weer vernieuwende producten in de markt te introduceren. 
Deze innovaties bieden onze klanten voordeel in hun dagelijkse werk op het gebied van veiligheid 
en tijdsbesparing. De introductie van het Profipress-systeem en de ontwikkeling van het SC-Contur 
zijn maar twee van de vele voorbeelden die hiervan het overtuigende bewijs leveren.
Viega. Höchster Qualität verbunden.
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Vandaag ga je zélf aan de slag!

We zien je graag op 20 september in Apeldoorn! 

Doe je mee? Kijk op corporatiebouw.nl/agenda

Doe mee 
met het Quiz 

en Prijzen 
festival!

Praktische 
workshops 
met leuke 
gadgets

20 september 2018, van 9.30 tot ca. 16.00 uur • Greenworks, Nagelpoelweg 61 te Apeldoorn
CORPORATIE DOE-DAG

Bitterballen 
na afloop!

Corporatie Doe-Dag: 
dag van de praktijk
Corporatie Doe-Dag: 
dag van de praktijk
Corporatiebouw en CorporatieNL nodigen je uit voor 
de Corporatie Doe-Dag. Een praktische dag vol met 

workshops, demonstraties en innovaties. Ga zelf aan 
de slag met nieuwe producten en technieken op jouw 

vakgebied en probeer producten uit. Experts staan 
klaar om al je vragen te beantwoorden. Doe je mee? 

Kom dan donderdag 20 september 2018 naar 
Greenworks Academy Apeldoorn!

DOE JE MEE? 
Kijk op corporatiebouw.nl/agenda en meld je aan. 

Als lezer van Corporatiebouw kun je dit event gratis 
bezoeken! Vermeld daarvoor bij de aanmelding voor 
de Corporatie Doe-Dag in het opmerkingenveld de 

volgende actiecode: CDVRIJ200918 
(zie voor meer informatie pagina’s 15 tot en met 18 van deze 

Corporatiebouw).
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