
Informatie
 voor de ‘vrienden van’



De uitdaging

Als woningcorporaties hebben we de komende jaren een grote bouwopgave 
van 150.000 woningen. We zijn op zoek naar baanbrekende oplossingen voor 
nieuwbouwwoningen voor 1- en 2 persoonshuishoudens van type PMC 2 en  
PMC 7 uit De Woonstandaard van Netwerk Conceptueel Bouwen. Oplossingen 
met een doorbraak in:

•  De aanschafkosten: door innovaties in processen, materialen en 
installaties, en/of

•  Faal, gebruiks- en onderhoudskosten: door innovaties in kwaliteit, 
circulariteit en zoveel mogelijk onderhoudsvrije/-arme materialen en 
‘plug & play’ installaties, en/of

•	 	Innovatieve	keuzes	in	ontwerp,	uitvoering,	bezit,	financiering	en/of	
exploitatie, en/of

•  Unieke samenwerkingen met partners in de waardeketen
zodat het resultaat op de investering voor 50 jaar exploitatie substantieel 
verbetert voor ons als woningcorporaties.

Wie organiseren So you think you can BUILD?

De woningcorporaties: Wonen Zuid, Area, Domijn, Tiwos, Zayaz, Maasvallei, 
Antares, ZOwonen, Wonen Limburg en Alwel, in samenwerking met Netwerk 
Conceptueel Bouwen en Aedes, onder begeleiding van ESTI.

Wie doen mee aan So you think you can BUILD?

Partijen met innovatieve oplossingen. Vanaf 26 januari 2021 kunnen  
deelnemers zich aanmelden voor So you think you can BUILD via  
www.soyouthinkyoucanbuild.com. Deze website bevat actuele  
informatie over de challenge. 
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Waar staan we nu?

We hebben het juiste probleem gedefinieerd, de teams goed ingericht (technisch, 
project en communicatie) en we zijn uit de startblokken.

Wat gebeurt er met de oplossingen van  
So you think you can BUILD?

Op 20 mei 2021 sluit de inzendingstermijn. Alle inzendingen worden dan 
beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met corporatie vertegenwoordiging 
en experts. Zij selecteren de beste oplossingen en kiezen vervolgens de 
finalisten. Vanzelfsprekend zoeken we de landelijke publiciteit met deze 
finalisten, die we presenteren tijdens een spetterende finale. Met de winnaars 
bouwen we in 2022 een serie proefwoningen. Bij positief resultaat wordt 
opgeschaald en willen we de oplossing in grotere aantallen toepassen.

Wie zijn de vrienden van So you think you can BUILD?

Organisaties (zoals corporaties, gemeenten) die zich willen aansluiten bij de 
initiërende 10 corporaties, Aedes en NCB, kunnen vriend worden van So you 
think you can BUILD. Als vriend hecht u belang aan innovatie in de nieuwbouw 
en wordt de kennis en ervaring die deze challenge oplevert exclusief met u 
gedeeld. 

Waarom vriend worden van?

De 10 initiërende corporaties, Aedes en NCB hebben als doelstelling om 4000 
nieuwe woningen te realiseren. Echter, hoe meer volume en organisaties, 
hoe groter de aantrekkingskracht voor de deelnemers met passende 
oplossingen. En dus meer potentie dat de kosten voor de oplossing inderdaad 
lager worden. We halen het ‘net’ op bij conceptaanbieders en nodigen hen uit  
om met een verrassend en betaalbaar aanbod te komen.

Wat vragen we? 

De vrienden van deze challenge vragen we om mee te doen. Doe mee aan de 
pilot om het proeftraject te vergroten, meer oplossingen te kunnen testen en 
partijen op te roepen om met innovatieve betaalbare oplossingen te komen. 
Samen bereiken we echt meer!
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Wat bieden we? 

Als vriend van deze challenge:
•   Krijgt u inzage in alle ontvangen inzendingen en een kennismaking met de 

finalisten/winnaars.
•   Bent u direct betrokken bij het proces en de ontwikkelingen rondom het 

proeftraject.
•   Ontvangt u een uitnodiging voor de 4-wekelijkse ontmoetingen met de 

corporaties en andere ‘vrienden van’ waarin de voortgang besproken wordt.
•   Wordt u opgenomen in de community om samen te leren in een gedeeld 

risico, gedeeld resultaat programma rond innovaties in de nieuwbouw. 
•   Helpt u mee om samen de betaalbaarheid te verbeteren van nieuwbouw en 

innovaties te versnellen. 
•   Wordt uw organisatie meegenomen in de communicatie-uitingen rondom 

deze challenge:
 -  uw logo op de website
 -  zichtbaarheid tijdens de finale
•   Is het mogelijk om te participeren in het leveren van content, in de vorm van 

een interview, blog of videopost.
•   Krijgt u zichtbaarheid op de communicatieplatforms die gebruikt worden 

gedurende deze challenge.

Wat zijn de voorwaarden?

Als vriend van deze challenge:
•   Bent u bereid om een pilot te overwegen voor het testen van gevonden 

oplossingen.
•   Draagt u zelf de overige kosten die gemaakt worden, bijvoorbeeld voor het 

uitvoeren van de eigen pilot en (interne) personeelskosten.
•   Betaalt u een bijdrage van Eur. 5.000,= ex. btw.

Hoe word ik vriend van  
So you think you can BUILD?

U kunt vriend worden door contact op te nemen met Silvie Engelen van het 
Netwerk Conceptueel Bouwen. U kunt Silvie bereiken via 06- 42 54 97 45  
en via silvie@netwerkconceptueelbouwen.nl.  
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