


De aanleiding

De woningcorporaties in Nederland staan voor twee ongekend grote 
uitdagingen: een grote bouwopgave van 150.000 nieuwe sociale huurwoningen 
en de verduurzaming van de bestaande voorraad. Beide opgaven vragen om 
enorme investeringen. Om alles wat er tot 2035 moet gebeuren te kunnen 
uitvoeren in nieuwbouw en renovatieopgaven, komen we al 30 miljard euro 
tekort. Maar met alleen besparen op initiële aanschafkosten redden we het niet. 
Door het groeiende tekort aan vakmensen voor zowel nieuwbouw als onderhoud 
van de woningen en de toenemende behoefte aan circulaire oplossingen, 
wordt de uitdaging nog groter. Het probleem raakt met name rendabele 
nieuwbouwwoningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. Er is een doorbraak in 
innovatie nodig om deze uitdagingen op te lossen: de woning als totaalproduct 
in de vorm van conceptueel bouwen is een deel van de oplossing. 

De initiatiefnemers

Namens 10 woningcorporaties (Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, 
Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel), het Netwerk Conceptueel Bouwen 
(NCB) en Aedes daagt ESTI (Ecosystem Thinking Institute) de markt uit.

De uitdaging

We zoeken de innovatie-doorbraak in betaalbare nieuwbouw 1- en 2 
persoonshuishoudens conform ProductMarktCombinatie (PMC) 2 en 
ProductMarktCombinatie (PMC) 7. We hebben onze eisen voor deze 
ProductMarktCombinaties uit de Woonstandaard uitgewerkt in de bijlagen.  
Dit zijn woningen met een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens van  
€ 634,- (prijspeil januari 2021).
Het doel van deze challenge is om de betaalbaarheid over de gehele 
exploitatieperiode dusdanig te verbeteren dat het op nationaal niveau  
mogelijk wordt voor woningcorporaties om grote hoeveelheden PMC 2  
en PMC 7 woningen te bouwen. 
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Heeft u de doorbraak in:
•  De aanschafkosten: door innovaties in processen, materialen en installaties?
•  Faal-, gebruiks- en onderhoudskosten: door innovaties in kwaliteit, 

onderhoudsvrije/-arme materialen en ‘plug & play’ installaties?
•  Innovatieve keuzes in ontwerp, uitvoering, eigendomsverhoudingen, 

vastgoedwaardering, circulariteit, financiering en/of exploitatie?
•   Unieke samenwerkingen met partners in de waardeketen?
zodat het resultaat op de investering voor 50 jaar exploitatie substantieel 
verbetert voor de woningcorporaties.

De kans

So you think you can BUILD? Doe dan mee, het is de kans om uw oplossing  
in de markt te zetten met zicht op grootschalige toepassing bij sociale 
huurwoningen. U kunt tot uiterlijk 20 mei 2021 uw oplossing insturen.

De beste oplossingen worden opgeschaald naar de 4000 woningen die de 10 
initiërende woningcorporaties als behoefte hebben. Meedoen betekent voor uw 
oplossing zichtbaarheid richting alle woningcorporaties met een gezamenlijke 
opgave van 150.000 sociale huurwoningen en een podium binnen het Netwerk 
Conceptueel Bouwen. 
Netwerk Conceptueel Bouwen is als medeondertekenaar van de City Deal 
‘Circulair en Conceptueel Bouwen’ verbonden aan dit nationaal platform.

De focus

We zoeken drie betaalbare en opschaalbare woningproducten:

1.  PMC 2 woningproduct uit De Woonstandaard: een grondgebonden woning 
voor 1- en 2 persoonshuishoudens. Twee varianten:

 a) Variant Basis
 b)  Variant levensloopbestendig. De woning is voorbereid op rolstoelgebruik 

in de woning.

2.  PMC 7 woningproduct uit De Woonstandaard: een gestapelde 
levensloopbestendige woning voor 1- en 2 persoonshuishoudens.

Voor meer gedetailleerde prestatie-eisen, zie de bijlagen.
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De uitdaging in detail

TCO en Return On Investment 
Woningcorporaties schaffen hun woningen aan voor de lange termijn.  
De transitie in energie en de verduurzamingsslag zullen een grote invloed 
hebben op het huidige en het nieuw te bouwen woningbezit. Zij willen zoveel 
mogelijk in het hele proces van nieuwbouw ontzorgd worden. Ze willen 
meer prestatiegericht werken en steeds meer als regisseur en verbinder 
tussen gemeente, huurders en aanbieder optreden. In die rol zorgen de 
woningcorporaties ervoor dat:
• helder is wat de stedenbouwkundige en gewenste beeldkwaliteitseisen zijn
• de bestemming past bij het product en de grond voor aanvang 
• de prestatie-eisen van de gewenste ProductMarktCombinatie bepaald zijn.

We zoeken daarom een totaaloplossing: van het vergunningstraject tot en met 
de realisatie van de woningen. Een échte doorbraak in betaalbaarheid: van de 
initiële investering én exploitatiekosten voor de corporaties over een periode van 
50 jaar.  

Nieuwe contractvormen en samenwerking 
Innovaties vragen om meer samenwerking op basis van gedeeld probleem, 
gedeeld resultaat en gedeeld risico. Er is daarom interesse in vernieuwingen, 
bijvoorbeeld nieuwe contractvormen, zoals hoe om te gaan met aspecten 
als restwaarde in de exploitatie. Ook kijken we met interesse naar andere 
eigendomsverhoudingen, financieringsvormen en waardering van 
vastgoed evenals innovatieve oplossingen voor een doorbraak in totale 
doorlooptijdverkorting van initiatief tot realisatie.

Flexibiliteit 
Om de woningen in de lokale beeldkwaliteitsplannen te laten passen, dienen ze 
voldoende flexibiliteit te bieden. Flexibiliteit in bijvoorbeeld de materiaalkeuze, 
kleurstelling, extra elementen en vormgeving van de gevel. Als de woningen 
op termijn eenvoudig zijn aan te passen bijvoorbeeld in de zorgbehoefte in de 
toekomst naar een andere doelgroep, dan is dit een pré. 

BENG
De te realiseren woningen voldoen aan de BENG eisen, conform het Besluit 
Bouwwerken leefomgeving en de NTA 8800.

We zoeken woonproducten voor PMC 2 en PMC 7 die als warmtevoorziening 
standaard uitgaan van:
• all-electric (PMC 2)
• via een eigen collectieve warmteoplossing of all-electric (PMC 7). 
Beide PMC’s moeten daarnaast altijd aangesloten kunnen worden op een lokaal 
warmtenet.
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Circulair
Bij de productie van de woningen dient rekening gehouden te worden met 
belangrijke thema’s zoals circulair bouwen, hergebruik, CO2 reductie, biobased 
en natuurinclusief.

Waarom meedoen?

Heeft u de kennis over én de oplossing voor één of meerdere varianten van de 
woningproducten? Dit is de kans om uw totaaloplossing in de markt te zetten 
met de kans op grootschalige toepassing bij woningcorporaties.

•  Een vakkundige jury beoordeelt uw voorstel. De jury selecteert uit alle 
voorstellen de finalisten. Tijdens de finale kiest de jury uit die finalisten één 
winnaar per woningproduct. De winnaars gaan aan de slag om een proefserie 
van ca. 20 woningen te realiseren. Hiermee krijgt uw totaaloplossing zowel 
een podium als een laboratorium. De winnaars krijgen hiervoor een betaalde 
opdracht vanuit de initiërende woningcorporaties.

•  Is uw proefserie succesvol, dan is het doel uw oplossing op te schalen met de 
10 woningcorporaties.

•  Met de zichtbaarheid via Aedes naar alle woningcorporaties in Nederland 
positioneert u zich als partij die de hele corporatiesector kan bedienen. We 
zetten bovendien diverse middelen in om de finalisten en winnaars landelijk 
bekend te maken. 

•  Ook als uw oplossing niet wint, wordt uw oplossing onder de aandacht 
gebracht bij de Nederlandse woningcorporaties. Elke aanmelder krijgt 
één jaar aandacht binnen het Netwerk Conceptueel Bouwen op de 
Conceptenboulevard.nl van het Netwerk Conceptueel Bouwen. 

•  Bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Gedurende de loop van de 
Challenge faciliteert ESTI de ontmoeting tussen u en andere partijen met wie  
u kunt samenwerken. Dit gebeurt onder andere tijdens de inspiratiesessie.

•  ESTI begeleidt u bij het deelnameproces. 
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Waarop beoordelen wij uw voorstel? 

We gebruiken de volgende criteria om uw oplossing te beoordelen:

Total Cost of Ownership aspecten voor 50 jaar exploitatie 
•  Aanschafprijs: de kosten voor aanschaf van de woning volgens de eisen  

uit Bijlage 1 tot 4
•  Exploitatiekosten: visie voor 50 jaar omschrijven. Bijvoorbeeld hoe 

wordt ingestoken op onderhoudskosten zoals planmatig onderhoud, 
klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, beheer. Worden beheerkosten, en 
eventuele restwaarde van materialen ten behoeve van waarderingsberekening 
meegenomen? Welke innovaties zijn er in de TCO van de totale oplossing. 
Wordt er met lokale partijen uit de regio samengewerkt?

•  Innovatieve keuze in ontwerp
•  Innovatieve keuze in financiering
•  Impact van ketensamenwerking en nieuwe contractvormen, mate van delen 

van probleem, risico en resultaat. Bijvoorbeeld nieuwe contractvormen voor 
inzet van restwaarde in de exploitatiebegroting.

Technisch
•  De woningen voldoen aan de prestatie-eisen in bijlage 1 tot 4 voor PMC 2  

en PMC 7
•  De woning voldoet aan Besluit Bouwwerken leefomgeving inclusief de nieuwe 

BENG norm
•  Mate van circulariteit van materialen en totaaloplossing obv MPG score
•  Mate van gebruik van plug and play en vraaggestuurde oplossingen in 

verwarming, ventilatie en veiligheid 
•  Mate waarin rekening is gehouden met de verdere reductie van de 

energielast, circulair bouwen, hergebruik van materialen in relatie tot 
restwaarde, hergebruik producten, CO2 reductie, biobased, losmaakbaarheid, 
natuurinclusiviteit en flexibiliteit

•  Mate van industrialisatie en/of opschaalbaarheid
• Innovatie van de technische oplossing in de totale oplossing.

Kwaliteit  
•  Kwaliteit en onderhoudseigenschappen materialen
•  Snelheid in realisatie: aantal dagen van verstrekken opdracht tot het 

opleveren van de woning
•  Mate van flexibiliteit in o.a. de materiaalkeuze, kleurstelling, extra 

gevelelementen en vormgeving van de gevel en het casco (vanwege mogelijke 
eisen uit beeldkwaliteitsplannen van gemeentes)

•  Manier waarop tevredenheidsscore bewoners wordt meegenomen 
•  Keuzevrijheid bewoners in bijvoorbeeld tegelwerk, keuken en afwerking
•  Compleetheid in uitvoering (afwerkingsopties). 
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Proces  
•  Samenwerking met partners uit de waardeketen
• Dienstverlening aan corporatie en ontzorging van corporatie
• Proces van realisatie, oplevering en opvolging
• Mate van innovativiteit in samenwerkingen en aanbod
• Aantoonbaarheid van alle gewenste prestaties. 

Wie vormen de jury?

Hieronder vindt u de leden van onze vakjury. De vakjury zal worden ondersteund 
door een adviescommissie die bestaat uit specialisten uit verschillende 
vakdisciplines.

Rogier Donkervoort
Duurzame Bouwsystemen

en Industrialisatie

Erik Ronnes 
Gedeputeerde Provincie

Noord-Brabant

Jan van Vucht 
Directeur-bestuurder

Area woningcorporatie

Harold Lardinois
Directeur Wonen Zuid

woningcorporatie

Thijs Asselbergs 
(voorzitter)

Hoogleraar Architectural  
Engineering TU Delft

Gerard Erents RA
Commissaris bij Domesta, 

Rijswijk Wonen en WSG
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Planning en deelnemen

Doet u mee? Elk voorstel bekijken wij met veel belangstelling!

Live vanaf dinsdag 26 januari 2021. 

Op woensdag 18 februari 2021 organiseren wij de inspiratiesessie: ‘Ecosysteem 
in conceptueel bouwen’. Daar kunt u kennismaken met ons en met andere 
geïnteresseerden. U mag ons tijdens deze sessie het hemd van het lijf vragen.  
We zijn wel streng. Uiterlijk op 20 mei om 17:00 uur moet uw voorstel online op  
het ESTI challenge platform binnen zijn.

De jury gaat dan aan de slag. Zij bekijkt en beoordeelt alle voorstellen en maakt 
de finalisten bekend. Op 7 juli is het moment waarop we met zijn allen hebben 
gewacht: de finale. Een groots evenement met exposure en toegang tot vele 
andere corporaties en uw branchegenoten. De finalisten geven een pitch.  
De jury beslist die dag wie de winnaars zijn van So you think you can BUILD. 

LIVEGANG > Vanaf 26 januari 2021 gaat challenge live!

26
JAN INSPIRATIESESSIE: ECOSYSTEEM IN CONCEPTUEEL  

BOUWEN? > In de middag van 18 februari vindt de  
inspiratiesessie plaats.18

FEB SLUITING INZENDINGEN  
> Op 20 mei 2021 om 17.00 uur sluit  
de inzending.20

MEI
7 JUL
2021

FINALE > Op 7 juli 2021 vindt de 
finale plaats. 

START TESTPERIODE > Vanaf najaar 2021 start  
de pilot. Verwachte start realisatie in 2022!

NAJAAR
2021



Houd onze website: www.soyouthinkyoucanbuild.com in de gaten voor extra 
activiteiten en/of wijzigingen in de planning. 

Deelname: ESTI challenge portaal

Als u uw voorstel indient, bent u officieel deelnemer aan deze uitdaging. In uw 
voorstel mag géén vertrouwelijke informatie staan. 

•  Neem alle informatie over So you think you can BUILD in dit document goed 
door.

•  Schrijf u in op het ESTI Challenge Portaal. Vul daar alle informatie in die wordt 
gevraagd over uw oplossing. Download het deelnamereglement en accepteer 
de voorwaarden om deel te kunnen nemen. 

•  Dien vóór 20 mei 2021 om 17.00 uur uw voorstel in via het ESTI Webportaal. 

Contact

Namens de initiërende woningcorporaties, Aedes, NCB en ESTI: 
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Ingrid Storms
Projectadviseur  

Wonen Zuid

Rogér Gorts
Projectmanager Area

Rick Wielens
Projectbegeleider  

vanuit ESTI

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team van ESTI 
via challenge@esti.site. 



Bijlage 1 
 Woning type 1: 

PRESTATIE-EISEN WONINGTYPE PMC 2 GRONDGEBONDEN REGULIERE 
WONING ONDER DE 1E AFTOPPINGSGRENS

Minimale afmetingen van de ruimtes
• Entree:  1,5 m x 1,5 m of 1,35 m x 1,85 m + ruimte voor garderobe
• Zithoek:  3,4 m x 3,00 m 
• Eethoek:  2,05 m x 2,55 m 
• Keuken:  3,00 m x 1,80 m 
• Hoofdslaapkamer:  3,80 m x 2,90 m of 2,80 m x 3,60 m
• Slaapkamer 2:  3,00 m x 2,10 m
• Separaat toilet:  0,90 m x 1,20 m
• Badkamer:  douche 0,90 m x 0,90 m, wastafel, voorbereiding voor toilet 
• Plek wasmachine/ droger (op elkaar) bij voorkeur inpandige berging: 0,90 m x 1,20 m
• (Buiten)berging:  5,00 m2.

Gebruikskwaliteit 
• Zithoek voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Keuken
• Eettafel voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Hoofdslaapkamer
• Slaapkamer
• Badkamer
• Toilet 
• Wasmachine /droger bij voorkeur in inpandige berging.
 
Milieu 
• Energie en schil: BENG 
• Grenswaarde oververhitting obv BENG
•  Standaard warmte- en warmwatervoorziening: in all-electric met optie tot aansluiten lokaal 

warmtenet 
•  Mogelijkheid om achteraf eenvoudig koeling te realiseren met minimale ingrepen en de 

aangebonden installatie
• Alleen hout met FSC certificering. 

Gezondheid en comfort  
•  Comfort: richtwaarden ISSO 53 voor winter minimaal bij -10,0º C buiten temperatuur eis 

verblijfsruimten 20,0º C en badkamer 22,0º C
• Toilet en verkeersruimten 15,0º C
• Installaties zijn begrijpelijk en gebruiksvriendelijk voor huurder. 
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Technische en esthetische kwaliteit 
•  Bouwbesluit 2021
• Uitstraling: variatie in gevelbeeld en stedenbouwkundige opzet
• Overal vlakke vloeren, geschikt voor afwerking
• Wanden behangklaar
• Plafond afgewerkt
•  Elektrische installatie conform NEN1010 en blad 51 NPR 5310 – normaal. 

Afgemonteerd en klaar voor gebruik.
• Mogelijkheid voor plaatsing wasmachine en wasdroger, aansluitingen hiervoor zijn aanwezig
• Ventilatiesysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik
• Verwarmingssysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik
• De regeling van de verwarming geschied per ruimte
• Waterinstallatie afgemonteerd en klaar voor gebruik
• Toilet en badkamer waterdichte aansluitingen afgemonteerd en klaar voor gebruik
•  Woning voorzien van standaard keukenblok, opstelplaats fornuis en koelkast (minimaal 3 boven,  

3 onderkastjes) aanrechtblad, gootsteen en aansluitmogelijkheid vaatwasser.
 Kastjes zijn 600 mm, 1800 mm breed en ca. 920 mm bovenzijde blad.
• Aansluitkosten nuts (warmtenet, water, electra, riool en communicatie)
• Inpandige of uitpandige berging/bergruimte 
• Inzicht in onderhoudsbehoefte en -kosten gedurende 50 jaar 
• Tegelwerk met 10 jaar nalevergarantie
• 10 meter mortelschroefpalen
• Beglazing toepassen conform NEN 3569
• Terreininrichting is geen onderdeel van de basis
• Wettelijke garanties
• Monitoring om (installatie) kwaliteit te waarborgen.

Projectomvang en budget uitgangspunten (uitgangspunten)  
•   20 woningen bestaande uit 2 blokken van 10 woningen 
• Meerkosten inzichtelijk maken bij kleinere of afwijkende omvang van de blokken.

Optioneel: wens geen prestatie-eis 

Onderwerp Milieu 
•   Optioneel: NOM + EPV
• Optioneel: hergebruik materialen
• Optioneel: biobased materialen
• Optioneel: natuurinclusief bouwen.   

Onderwerp Technische en esthetische kwaliteit
• Optioneel: pad naar voordeur, terras achterzijde, pad naar buitenberging.



Bijlage 2 
 Woning type 2: 

PRESTATIE-EISEN WONINGTYPE PMC 2 GRONDGEBONDEN 
LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING ONDER DE 1E AFTOPPINGSGRENS

Minimale afmetingen van de ruimtes
• Entree:  1,5 m x 1,5 m of 1,35 m x 1,85 m + ruimte voor garderobe
• Zithoek:  3,4 m x 3,00 m 
• Eethoek:  2,50 m x 2,50 m 
• Keuken:  3,30 m x 1,80 m
• Hoofdslaapkamer:  4,20 m x 3,00 m 
• Slaapkamer 2:  3,00 m x 2,10 m
• Separaat toilet:  0,90 m x 1,20 m
•  Badkamer inclusief voorbereiding voor invalide toilet (afvoer en waterpunt):  

douche 0,90 m x 0,90 m, wastafel, voorbereiding voor invalide toilet, draaicirkel roelstoel  
bij de toegang naar en in de badkamer

• Plek wasmachine/ droger (op elkaar) bij voorkeur inpandige berging: 0.60 m x 1.80 m 
• (Buiten)berging:  5,00 m2.

Gebruikskwaliteit 
• Zithoek voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Keuken
• Eettafel voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Hoofdslaapkamer
• Slaapkamer
• Toilet (toilet mag ook in badkamer gesitueerd worden)
• Badkamer
• Wasmachine /droger bijvoorkeur in inpandige berging 
• Zithoek, keuken, eettafel, hoofdslaapkamer, badkamer allen op 1 woonlaag
•  Wanden rondom badkamer en toilet voldoende stevig maken zodat in de toekomst  

WMO voorzieningen gemonteerd kunnen worden
• Badkamer voorbereiden op invalidentoilet
• Drempelloos: badkamer en toilet. rolstoeltoegankelijke dorpel.

Milieu 
• Energie en schil: BENG
• Grenswaarde oververhitting obv BENG
•  Standaard warmte- en warmwatervoorziening: in all-electric met optie tot aansluiten  

lokaal warmtenet 
•  Mogelijkheid om achteraf eenvoudig koeling te realiseren met minimale ingrepen en  

de aangebonden installatie
• Alleen hout met FSC certificering. 
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Gezondheid en comfort  
•  Comfort: Richtwaarden ISSO 53 voor winter minimaal bij -10,0º C buiten temperatuur  

eis verblijfsruimten 20,0º C en badkamer 22,0º C
• Toilet en verkeersruimten 15,0º C 
• Installaties zijn begrijpelijk en gebruiksvriendelijk voor huurder. 

Technische en esthetische kwaliteit   
•  Bouwbesluit 2021
• Uitstraling: variatie in gevelbeeld en stedenbouwkundige opzet
• Overal vlakke vloeren, geschikt voor afwerking
• Wanden behangklaar
• Plafond afgewerkt
•  Elektrische installatie conform NEN1010 en blad 51 NPR 5310 – normaal. 

Afgemonteerd en klaar voor gebruik
• Mogelijkheid voor plaatsing wasmachine en wasdroger, aansluitingen hiervoor zijn aanwezig
• Ventilatiesysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik
• Verwarmingssysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik 
• De regeling van de verwarming geschied per ruimte
• Waterinstallatie afgemonteerd en klaar voor gebruik
• Toilet en badkamer waterdichte aansluitingen afgemonteerd en klaar voor gebruik
•  Woning voorzien van standaard keukenblok, opstelplaats fornuis en koelkast (minimaal 3 boven, 

3 onderkastjes) aanrechtblad, gootsteen en aansluitmogelijkheid vaatwasser. Kastjes zijn 600 mm 
breed, 1800 mm breed en ca. 920 mm bovenzijde blad. Keuken voldoet aan Woonkeur.

• Aansluitkosten nuts (warmtenet, water, electra, riool en communicatie)
• Inpandige of uitpandige berging/bergruimte
• Inzicht in onderhoudsbehoefte en -kosten gedurende 50 jaar
• Tegelwerk met 10 jaar nalevergarantie
• 10 meter mortelschroefpalen
• Beglazing toepassen conform NEN 3569
• Terreininrichting is geen onderdeel van de basis
• Wettelijke garanties
• Monitoring om (installatie) kwaliteit te waarborgen. 

Projectomvang en budget uitgangspunten (uitgangspunten)  
•  20 woningen bestaande uit 2 blokken van 10 woningen 
• Meerkosten inzichtelijk maken bij kleinere of afwijkende omvang van de blokken.

Optioneel: wens geen prestatie-eis 

Onderwerp Milieu 
•   Optioneel: NOM + EPV
• Optioneel: hergebruik materialen
• Optioneel: biobased materialen
• Optioneel: natuurinclusief bouwen.   

Onderwerp Technische en esthetische kwaliteit
•  Optioneel: bij overweging toepassing gipsplaten voor de binnenwanden, gipsvezelkarton 

toepassen bij wanden rondom keuken en natte cellen, gehydrofobeerd
• Optioneel: pad naar voordeur, terras achterzijde, pad naar buitenberging. 



Bijlage 3 
 Woning type 3: 

PRESTATIE-EISEN WONINGTYPE PMC 7 GESTAPELDE LEVENSLOOP-
BESTENDIGE WONING ONDER DE 1E AFTOPPINGSGRENS

Minimale afmetingen van de ruimtes
• Entree:  1,5 m x 1,5 m of 1,35 m x 1,85 m + ruimte voor garderobe
• Zithoek:  3,4 m x 3,00 m 
• Eethoek:  2,50 m x 2,50 m.
• Keuken:  3,30 m x 1,80 m 
• Hoofdslaapkamer:  4,20 m x 3,00 m 
• Slaapkamer 2:  3,00 m x 2,10 m 
• Separaat toilet:  0,90 m x 1,20 m
•  Badkamer inclusief voorbereiding voor invalide toilet (afvoer en waterpunt):  

douche 0,90 m x 0,90 m, wastafel, voorbereiding voor invalide toilet, draaicirkel roelstoel  
bij de toegang naar en in de badkamer

• Plek wasmachine/ droger (op elkaar) bij voorkeur inpandige berging: 0,60 m x 1,80 m 
• (Buiten)berging:  5,00 m2.

Gebruikskwaliteit 
• Zithoek voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Keuken
• Eettafel voor 1- of 2 persoonshuishoudens
• Hoofdslaapkamer
• Slaapkamer
• Badkamer
• Toilet
• Wasmachine /droger bijvoorkeur in inpandige berging
•  Wanden rondom badkamer en toilet voldoende stevig maken zodat in de toekomst WMO 

voorzieningen gemonteerd kunnen worden
• Badkamer voorbereiden op invalidentoilet
• Drempelloos: badkamer en toilet rolstoeltoegankelijke dorpel
• Lift
• Algemene ruimtes conform Woonkeur basis ontwerpeisen 
• Brandveiligheid in relatie tot scootmobiels/ electrische fietsen. 
 
Milieu 
• Energie en schil: BENG
• Grenswaarde oververhitting obv BENG
•  Standaard warmte- en warmwatervoorziening: via een eigen collectieve warmteoplossing  

of all-electric, met optie tot aansluiten lokaal warmtenet
•  Mogelijkheid om achteraf eenvoudig koeling te realiseren met minimale ingrepen  

en de aangebonden installatie
• Alleen hout met FSC certificering. 
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Gezondheid en comfort  
•  Comfort: richtwaarden ISSO 53 voor winter minimaal bij -10,0º C buiten termperatuur eis 

verblijfsruimten 20,0º C en badkamer 22,0º C. Toilet en verkeersruimten 15,0º C. 
• Installaties zijn begrijpelijk en gebruiksvriendelijk voor huurder.

Technische en esthetische kwaliteit   
•  Bouwbesluit 2021
• Uitstraling: variatie in gevelbeeld en stedenbouwkundige opzet 
• Overal vlakke vloeren, geschikt voor afwerking
• Wanden behangklaar
• Plafond afgewerkt
•  Elektrische installatie conform NEN1010 en blad 51 NPR 5310 – normaal afgemonteerd en klaar 

voor gebruik
• Mogelijkheid voor plaatsing wasmachine en wasdroger, aansluitingen hiervoor zijn aanwezig
• Ventilatiesysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik
• Verwarmingssysteem afgemonteerd, ingeregeld en klaar voor gebruik
• De regeling van de verwarming geschied per ruimte
• Waterinstallatie afgemonteerd en klaar voor gebruik
• Toilet en badkamer waterdichte aansluitingen afgemonteerd en klaar voor gebruik
•  Woning voorzien van standaard keukenblok, opstelplaats fornuis en koelkast (minimaal 3 boven, 

3 onderkastjes) aanrechtblad, gootsteen en aansluitmogelijkheid vaatwasser. Kastjes zijn 600 mm 
breed, 1800 mm breed en ca. 920 mm bovenzijde blad.Keuken voldoet aan Woonkeur.

• Aansluitkosten nuts (warmtenet, water, electra, riool en communicatie)
• Berging in complex of tuin
• Inzicht in onderhoudsbehoefte en -kosten gedurende 50 jaar 
• Tegelwerk met 10 jaar nalevergarantie
• 10 meter mortelschroefpalen
• Beglazing toepassen conform NEN 3569
• Wettelijke garanties
• Monitoring om (installatie) kwaliteit te waarborgen.  

Projectomvang en budget uitgangspunten (uitgangspunten)  
• 20 woningen bestaande uit 2 blokken van 10 woningen 
• Meerkosten inzichtelijk maken bij kleinere of afwijkende omvang van de blokken.

Optioneel: wens geen prestatie-eis 

Onderwerp Milieu 
•   Optioneel: NOM + EPV
• Optioneel: hergebruik materialen
• Optioneel: biobased materialen
• Optioneel: natuurinclusief bouwen. 
 
Onderwerp Gezondheid en comfort
•  Minimaal 1 opstelplaats per 4 woningen voor een scootmobiel in de algemene ruimte in het 

gebouw. Daarnaast zijn de individuele bergingen in het bergingscomplex toegankelijk voor 
scootmobiels en is de electra aangesloten op de eigen meter van de woning. 

Onderwerp Technische en esthetische kwaliteit
•  Optioneel: bij overweging toepassing gipsplaten voor de binnenwanden, gipsvezelkarton 

toepassen bij wanden rondom keuken en natte cellen, gehydrofobeerd 
• Optioneel: pad naar voordeur, terras achterzijde, pad naar buitenberging. 
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PROCESKWALITEIT GENERIEK VOOR ALLE 3 TYPE WONINGEN

Uitwerking proceskwaliteit voor So you think you can BUILD

Projectbegeleiding Opdrachtgever Conceptaanbieder

Proces-/projectmanagement x x

Programma van Eisen x  

Stedenbouwkundig ontwerp x Advies

Kosten bestemmingsplanwijziging x  

Kosten anterieure overeenkomst of exploitatieplan x  

Architect  x

Adviseur kwaliteitsborging  x

Constructeur  x

Adviseur bouwfysica  x

Grondmechanisch onderzoek en - advies Onderzoek Advies

Flora- en fauna Onderzoek Advies

Adviseur installaties  x

Opmeting van het terrein  x

Overige honoraria t.b.v. bouw  x

Aansluitkosten riolering betalen aanvragen

Aansluitkosten water, elektriciteit betalen aanvragen

Leges bouwaanvraag betalen aanvragen

Precario betalen aanvragen

CAR  x

WA  x

Afkoop van loon- en prijsstijgingen  x

Verrekening van loon- en prijsstijgingen  x

Afkoop van overige risico’s  x

Risicoposten gerelateerd aan risicoanalyse  x

Kunst  x

Ontwikkelaarskosten   

Bemiddeling, coördinatie enz. x  

Algemene kosten ontwikkeling x  

Promotiekosten (project) x  

Verkooprisico   

Verhuur- verkoopkosten x  

Projectbrochure x  

Makelaarskosten NVT  

Notariskosten x  

Splitsingsakte enz. NVT  

Bijlage 4 


