
Welkom
18 februari 2021

Inspiratiesessie: Ecosysteem in 
conceptueel bouwen



Checklist Hopin
• Gebruik Google Chrome / Firefox (geen Safari)

• Na de plenaire sessie gaat u zelf naar de sessie die u wilt bezoeken> U 

vindt links bij de programma icoontjes een rode NOW waar het programma 

zich dan bevindt. U kunt naar hartelust speeddaten. 

• Vul je profiel in (foto en je headline: bedrijf + functie) dat is handig voor het 

netwerken. Staat rechtsboven in de hoek na inloggen (vaak nu nog je 

initialen)

• Rechts kunt u de Chat openen en andere deelnemers vinden. 

• Als er nog vragen zijn ga dan naar de sessie van ESTI; de helpdesk



Programma deel 1  

• Welkom, introductie en aanleiding
Olga Görts-van de Pas, directeur Netwerk Conceptueel Bouwen

• Onze vraag, waarom meedoen?
Rogér Gorts, projectmanager Area woningcorporatie

• Vrienden van de challenge, vakjury en planning
Rick Wielens, projectbegeleider ESTI 

• Vragen en antwoorden So you think you can BUILD 
Alle deelnemers & projectteam: Olga, Rogér, Rick, Ingrid Storms 
(Wonen Zuid) en Diederick Barendsz (Zowonen)



Programma deel 2  

• Speeddaten 14u – 16u
Ontmoet nieuwe samenwerkingspartners 

• Sessies 14u – 16u voor verdere vragen en kennismaking
Sessie project team: Ingrid Storms en Olga Görts-van de Pas
Sessie project team: Diederick Barendsz en Roger Gorts
Sessie ESTI proces en samenwerkingspartners: Rick Wielens
Helpdesk platform vragen: Kim van den Heuvel en Susanne Toussaint



Vraag

AanbodToeleverende
IndustrieAlleen ga je sneller, samen kom je verder



Met leden en
samenwerkende
partners
• Challenge 2021 (leden)
• De Bouwstroom (Aedes)

•Conceptenboulevard.nl
•De Woonstandaard
•Kennisbank Toolbox
•Training conceptueel
bouwen 'Het fundament' 

Kennis uit de markt
Kennis sessies
Bijeenkomsten

Netwerken
•Leden uit diverse 
disciplines 
samenbrengen

Onderzoek
Inspiratie sessies

debouwstroom.nl

verbinden

ondersteuning

kennisdelen

inspireren

Innovatie

https://youtu.be/D6FOlJUe5JU


Aanleiding So you think you can
BUILD



Conceptueel bouwen waarom?

100.000 
woningen per 

jaar

Toegenomen 
complexiteit 
van bouwen

De 
markt/context 

verandert



Conceptueel bouwen wat?
“Project overstijgende en herhaalbare oplossingen”

Vanuit verschillende invalshoeken:

Gestandaardiseerd 
proces

Gestandaardiseerd 
product



Conceptueel bouwen wat?

kopen wat wordt aangeboden
& 

aanbieden waar behoefte aan is



Conceptueel bouwen wat?
“Project overstijgende en herhaalbare oplossingen”

WAT ! HOE !
opdrachtgever Aanbieder + Toeleverende Industrie



Innovatieve en baanbrekende 
concepten

• De markt doet een passend aanbod
• Passend bij de vraag
• Verleidt en verrast
• Met visie en aanbod op TCOWe halen het net op!



De initiatiefnemers 



Onze vraag

• 150.000 nieuwe woningen en 
2,4 miljoen renovaties
• Geen rendabele oplossing 

voor nieuwbouw van 1- en 2 
persoonshuishoudens 
woningen

Vrij vertaald: ‘Eierleggend Wolmelkzwijn’  



Onze vraag
• Zoeken een oplossing voor: 
• PMC 2 grondgebonden: Basis 

variant en levensloopbestendige 
variant.
• PMC 7 gestapelde woningen in 

de levensloopbestendige 
uitvoering

• Doorbraak in TCO op basis van 
50 jaar exploitatie 
• Alle oplossingen zijn welkom, 

maar…….



kwaliteitsborging

Total costs of 
ownership Toekomst

waarde

Duurzaam
heid

Kosten 
Reductie

Excellente 
Uitvoering

Financiele
Zekerheid

Bewoners 
Welzijn

Energie 
Prestatie



Waarom meedoen?

• De winnende concepten 
worden gerealiseerd door de 
kartrekkers of 1 van de 
andere corporaties
• Van steeds weer pilots naar 

opschalen

En voilà 

uw huis



Waarom meedoen?

• Naar voorspelbaarheid en continuïteit 
van de productie
• Aandacht en landelijke exposure voor 

ALLE deelnemers: 
• Zichtbaarheid op de Conceptenboulevard.nl

van Netwerk Conceptueel Bouwen
• AEDES naar alle woningcorporaties in 

Nederland

• Kans om nieuwe samenwerkingen te 
vinden



Vrienden van de challenge

• Naast de 10 initiatiefnemers 
sluiten er meer 
woningcorporaties en 
gemeenten aan bij So you think
you can BUILD
• Steun deze challenge en wordt 

vriend van!



Vrienden van de challenge

• Doe mee aan de 
pilot
• Gezamenlijk 

staan we voor de 
opgave om 
150.000 
woningen te 
bouwen



De vakjury



Deelnameformulier



De planning



Vragen?



Ontmoet het team / anderen

Sessies
Praat na over deze 
sessie met Olga & 
Ingrid of 
Rogér en Diederick.
Opzoek naar 
partners? Meld u bij 
Rick!

Speeddaten
ontmoet u andere 
geïnteresseerden. 
Iedere 3 minuten 
wordt u 
automatisch met 
iemand gekoppeld.

1: 1 direct
U kunt ook 1:1 
met iedere 
deelnemer in 
gesprek. Links 
in uw scherm 
ziet u de 
deelnemers-
lijst.



Bedankt!


