Consultancy

Wat is de meerwaarde van het in heel Nederland
toepassen van WoonConnect?

Jimmy Kools
Pieter‐Bart Visscher
Lizanne Hartog

1 december 2016

Opbouw presentatie

Deze presentatie bestaat uit:
1. Inleiding

2. Hoofdconclusie

3. Uitwerking per businesscase

4. Gebruikte informatie

Consultancy

Inleiding
WoonConnect: de innovatieve 3D woning‐configurator
WoonConnect is een innovatief online product van De Twee Snoeken (DTS). Met deze innovatieve
digitale configurator is het mogelijk om in een online‐omgeving aanpassingen te maken aan nieuwe en
bestaande woningen. WoonConnect maakt daarmee direct de koppeling met een zeer uitgebreide
productdatabase. Door het toepassen van WoonConnect zijn nieuwe woningbouwontwikkelingen en
aanpassingen veel sneller, beter en efficiënter uit te voeren. WoonConnect speelt in op de groeiende
vraag naar het centraalstellen van de gebruiker en is door zijn online toepassingen realtime en 24/7 te
gebruiken.
Met WoonConnect is het mogelijk om direct de
effecten van aanpassingen op bijvoorbeeld
energieprestaties te zien. Ook kan WoonConnect 2D
en 3D tekeningen en doorsnedes maken, direct
bestekken en werktekeningen produceren en
kunnen verschillende gebruikersgroepen met elkaar
via WoonConnect communiceren. Aan
WoonConnect is ook een enquêtetool, een
energiemodule en een scenarioplanner gekoppeld.
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Inleiding
Onderzoeksvraag: de meerwaarde van WoonConnect
De Twee Snoeken gelooft in het breed toepasbaar maken van WoonConnect in de Nederlandse
vastgoedmarkt, daarom wil ze de meerwaarde voor de bouw‐ en vastgoedsector aantonen. DTS stelde
daarom aan Fakton de volgende vraag: Stel dat alle woningen in Nederland in WoonConnect zijn
gedigitaliseerd en dat elk van de betrokken partijen de gebruiksmogelijkheden ten volle benut. Wat
zou dan de potentiële meerwaarde zijn van het gebruik van WoonConnect?
Om de vraag van DTS te beantwoorden, redeneerde Fakton vanuit de vastgoedcyclus (zie
schematische weergave). Per fase destilleerden wij een tweetal businesscases gebaseerd op de
primaire processen binnen de desbetreffende fase. Zo maken we bijvoorbeeld binnen de
ontwikkelingsfase onderscheid tussen een businesscase (I) sneller ontwikkelen en (II) beter bouwen
door WoonConnect.
Schematische weergave vastgoedcyclus
Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
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Inleiding
Berekeningen op basis van kengetallen
Per businesscase schetsen we eerst de huidige financiële gang van zaken in een basisscenario.
Hiervoor gebruiken we publiek beschikbare kengetallen aangevuld met aannames op basis van onze
expertise en kennis van de vastgoedsector. Daarna rekenen we een voorzichtig en een positief
scenario door waarin we de besparingen van WoonConnect verkennen. We proberen hiermee een zo
realistisch mogelijk beeld te geven van de meerwaarde voor het toepassen van WoonConnect. Per
businesscase zijn de gehanteerde uitgangspunten, aannames en berekeningen weergegeven. Als
prijspeil hanteren we 1 november 2016 en we maken gebruik van een indexatie van 2,0% over de
jaren. We disconteren toekomstige kasstromen niet naar prijspeil heden.

Let op: in de businesscases doen we geen uitspraak over de kosten van het implementeren van WoonConnect bij
de verschillende partijen noch over de kosten voor het digitaliseren van de woningen. We gaan uit van de situatie
dat elke woning is gedigitaliseerd en dat elke gebruiker de toepassingen van WoonConnect ten volle benut. Er zijn
eenmalige implementatiekosten en mogelijk jaarlijkse onderhoudskosten, maar deze vallen buiten de scope van
dit onderzoeksproject.
Consultancy
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Inleiding
De volgende businesscases staan centraal in dit document:
• Grondexploitatiefase
• BC1: Slimmer slopen door WoonConnect
• BC2: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
• (Opstal)ontwikkelingsfase
• BC3: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
• BC4: Beter bouwen door WoonConnect
• Exploitatiefase
• BC5: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
• BC6: Beter onderhouden door WoonConnect
• Renovatie‐/transformatiefase
• BC7: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
• BC8: Efficiënt verduurzamen van woningen door WoonConnect
• Financieringsfase
• BC9: Sneller taxeren door WoonConnect
• BC10: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect
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Belangrijkste partijen
Om zicht te krijgen op het besparingspotentieel redeneren we ook vanuit de gedachte van de
toepassingsmogelijkheden van de meest logische partijen.

Selectie van mogelijk geïnteresseerde partijen
Grondexploitatiefase

(Opstal)ontwikkelingsfase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase

Financieringsfase

Eigenaar/gebruiker
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Conclusie
Totale besparing
Voorzichtig scenario

Consultancy

Positief scenario
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Conclusie
Totale besparing
• Het in Nederland toepassen van WoonConnect voor alle woningen levert per jaar een besparing op
circa € 1,1 miljard in een voorzichtig scenario.
• Voor de komende tien jaar (jaar 0 (2016) + 9 jaar geïndexeerd met 2% per jaar (2017‐2025))
betekent dit een totale besparing van circa € 12,1 miljard (inclusief indexering) in een voorzichtig
scenario.
• Kijken we naar een positief scenario, dan gaat het om een minimale verdubbeling van de
genoemde besparingen per jaar en totaal over een periode van tien jaar.
BESPARING DOOR WOONCONNECT
Naam businesscase
BC1 Sl i mmer s l open door WoonConnect
BC2 Eenvoudi ger vergunnen door WoonConnect
BC3 Snel l er ontwi kkel en door WoonConnect
BC4 Beter bouwen door WoonConnect
BC5 Overzi chtel i jker beheren door WoonConnect
BC6 Beter onderhouden door WoonConnect
BC7 Sl i mmer verbeteren door WoonConnect
BC8 Effi ci ënter verduurza men door WoonConnect
BC9 Snel l er ta xeren door WoonConnect
BC10 Betere fi na nci eri ngs voorwa a rden door WoonConnec
Totale besparing
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Voorzichtig scenario
Totale besparing
Besparing jaar 1
na 10 jaar
1.100.000 €
12.100.000
25.700.000 €
281.500.000
83.000.000 €
909.000.000
60.000.000 €
657.000.000
270.000.000 € 2.957.000.000
385.000.000 € 4.215.000.000
64.000.000 €
701.000.000
108.800.000
1.191.000.000
24.000.000 €
263.000.000
81.000.000 €
887.000.000
1.103.000.000 € 12.074.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Positief scenario
Totale besparing
Besparing jaar 1
na 10 jaar
3.300.000 €
37.400.000
51.100.000 €
559.600.000
203.000.000 € 2.223.000.000
119.000.000 € 1.303.000.000
539.000.000 € 5.902.000.000
770.000.000 € 8.431.000.000
128.000.000 € 1.402.000.000
217.600.000
2.382.000.000
48.000.000 €
526.000.000
162.000.000 € 1.774.000.000
2.241.000.000 € 24.540.000.000
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Conclusie
Betrokkenheid per partij
In de onderstaande matrix staat aangegeven welke partijen in welke fase (en dus businesscase)
betrokken zijn en welke partijen door het werken met WoonConnect dus een voordeel behalen.
• een √ betekent dat de desbetreffende partij in de businesscase is betrokken.
• een √ betekent dat de desbetreffende partij niet in de businesscase is betrokken, maar dat er
mogelijk wel een extra besparing te behalen valt.

Partijen

Betrokken partij(en)
Sloopbedrijf
Gemeente
Architect
Constructeur
Ontwikkelaar
Aannemer
Belegger
Woningcorporatie
Taxateur
Bank
Zorginstellingen
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BC1

BC2

BC3

BC4

slopen

vergunnen

ontwikkelen

bouwen

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

Businesscases
BC5
BC6
beheren

onderhouden

√

√

√

√
√
√
√

√
√

BC7

BC8

verbeteren verduurzamen

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

BC9

BC10

taxeren

financieren

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
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GRONDEXPLOITATIEFASE
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Grondexploitatiefase
Algemeen
• Partijen die in de grondexploitatiefase actief zijn, zijn onder andere:
• Lokale en provinciale overheden: Gemeenten en provincie
• Rijksoverheid: Rijksvastgoedbedrijf
• Private partijen
• Onderdelen in deze fase waar besparing valt te behalen zijn in de
sloopfase en de vergunningsfase. We werken twee businesscases uit:
• Slimmer slopen door WoonConnect
• Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect

Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
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Grondexploitatiefase
Businesscase: Slimmer slopen door WoonConnect
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Grondexploitatiefase
Businesscase: Slimmer slopen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Bestaand vastgoed wordt gesloopt om ruimte te maken voor herontwikkeling of nieuwbouw.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Inzicht in de opbouw van woningen zodat slopen makkelijker en eenvoudiger kan.
• Inzicht in mogelijk hergebruiken en/of recyclen van bouwelementen of materialen.
• Inzicht in aanwezigheid van schadelijke stoffen (o.a. asbest).

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Slooptijd
• Aanvragen sloopvergunning
• Verminderde inzet van calculator / constructeur

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Slimmer slopen door WoonConnect’ circa € 1,1 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van ca. € 12,1 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Slimmer slopen door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
Consultancy
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer slopen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal sloopwoningen per jaar

11.000 woningen

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde oppervlakte sloopwoning

100 m²bvo

(bron: CBS, 2016. Gemiddeld NL = 125m²)

• Gemiddelde sloopkosten

22 €/m²bvo

(bron: BouwkostenKompas, 2016)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l s l oopwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de a a nta l m²bvo per woni ng
Gemi ddel de s l oopkos ten per m²bvo
Gemiddelde sloopkosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde sloopkosten na 10 jaar
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€

€

Ba s i s
11.000
100 x
22 x
24.300.000 =
10
2,00%
266.400.000
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer slopen door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de gemiddelde sloopkosten:
• in een voorzichtig scenario met 1 €/m²bvo omlaag kunnen (€ 100,‐ / woning).
• in een positief scenario met 3 €/m²bvo omlaag kunnen (€ 300,‐ / woning).

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l s l oopwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de a a nta l m²bvo per woni ng
Gemi ddel de s l oopkos ten per m²bvo
Gemiddelde sloopkosten per jaar

€
€

Voorzi chti g
11.000
100 x
21 x €
23.200.000 = €

Pos i ti ef
11.000
100 x
19 x
21.000.000 =

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde sloopkosten na 10 jaar

€

10
2,00%
254.300.000 = €

10
2,00%
229.000.000 =

Besparing
Ba s i s s cena ri o s l oopkos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o s l oopkos ten per ja a r
Besparing sloopkosten per jaar

€
€
€

Voorzi chti g
24.300.000
23.200.000 ‐ €
1.100.000 = €

Pos i ti ef
24.300.000
21.000.000 ‐
3.300.000 =

Ba s i s s cena ri o s l oopkos ten na 10 ja a r
€
Bes pa ri ngs s cena ri o s l oopkos ten na 10 ja a r €
Besparing sloopkosten na 10 jaar
€

266.400.000
254.300.000 ‐ €
12.100.000 = €

266.400.000
229.000.000 ‐
37.400.000 =

Consultancy

16

Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer slopen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Het verbeteren van hergebruik van restmateriaal en beter scheiden van sloopmaterialen (minder afvoerkosten). Door
vooraf te weten hoe de woning in elkaar zit, kan € 100,‐ per woning in voorzichtig scenario extra opbrengst van
restmateriaal en/of minder kosten voor afvoer worden gerealiseerd.
• Óf kijkend naar de ureninzet voor slopen, dan besparen we bij een uurtarief van € 50,‐ in:
• een voorzichtig scenario 2 uur werk per woning.
• een positief scenario 6 uur werk per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Voorbereidings‐/offertekosten kunnen omlaag omdat alle info, zoals foto’s, materiaallijst, plattegronden
beschikbaar is via WoonConnect.
• De woning efficiënter gesloopt kan worden door vooraf de woning virtueel te slopen in WoonConnect.
• De totale huidige sloopkosten per woning zijn ca. € 2.200,‐. De besparingen zorgen voor totale sloopkosten van:
• € 2.100,‐ in een voorzichtig scenario, een daling van ca. 1 €/m²bvo op de sloopkosten (= besparing van 5%).
• € 1.900,‐ in een positief scenario., een daling van ca. 3 €/m²bvo op de sloopkosten (= besparing van 14%).
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Grondexploitatiefase
Businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
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Grondexploitatiefase
Businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Vergunningen worden aangevraagd om de haalbaarheid van de herontwikkeling inzichtelijk te maken en om de stap naar
de (opstal)ontwikkelingsfase te zetten.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Standaardisatie van documenten en procedures rondom vergunnen.
• Sneller afgeven van bouwvergunningen met minder inspanning van gemeente door gebruik van één systeem waar alle
informatie in verzameld wordt. Een dossier kan in één keer goed behandeld worden in plaats van telkens opnieuw nieuwe
aanvullende informatie checken.
• Impact op omgeving kan beter ingeschat worden.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Tijd dat ambtelijk apparaat bezig is met behandelen aanvraag, waardoor legeskosten omlaag kunnen.
• Daarnaast ook de tijd dat de vergunningsaanvrager bezig is met maken van bouwtekeningen, constructeursrapporten,
gevelaanzichten, 3D aanzichten en dergelijke.

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect’ € 25,7 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 281,5 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal bouwvergunningen per jaar

11.000

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde kale bouwkosten per woning

€ 92.500,‐

(bron: Interne databases)

• Legeskosten als % van kale bouwkosten

3,16%

(bron: CBS, 2016)

• Indexering

2,0% per jaar

(bron: CBS)

• Gemiddeld aantal woningen per project

5

(O.b.v. aantal nieuwe woningen per jaar =
55.000)

Welke aannames doen we?

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l bouwvergunni ngen per ja a r
Gemi ddel d a a nta l woni ngen per project
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Leges kos ten a l s % va n ka l e bouwkos ten
Gemiddelde legeskosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde legeskosten na 10 jaar
Consultancy

€
€

Ba s i s
11.000
5
92.500
3,16%
161.000.000

x
x
x
=

10
2,00%
€ 1.763.000.000 =
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat het percentage aan legeskosten:
• in een voorzichtig scenario met 0,5% omlaag kan (van 3,16% naar 2,66%).
• in een positief scenario met 1,0% omlaag kan (van 3,16% naar 2,16%).

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l bouwvergunni ngen per ja a r
Gemi ddel d a a nta l woni ngen per project
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Leges kos ten a l s % va n ka l e bouwkos ten
Gemiddelde legeskosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde legeskosten na 10 jaar
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€
€

€

Voorzi chti g
11.000
5
92.500
2,66%
135.300.000

x
x €
x
= €

10
2,00%
1.481.500.000 = €

Pos i ti ef
11.000
5
92.500
2,16%
109.900.000

x
x
x
=

10
2,00%
1.203.400.000 =
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparing
Ba s i s s cena ri o leges kos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o leges kos ten per ja a r
Besparing legeskosten per jaar

€
€
€

Voorzi chti g
161.000.000
135.300.000 ‐ €
25.700.000 = €

Pos i ti ef
161.000.000
109.900.000 ‐
51.100.000 =

Ba s i s s cena ri o leges kos ten na 10 ja a r
€
Bes pa ri ngs s cena ri o leges kos ten na 10 ja a r €
Besparing legeskosten na 10 jaar
€

1.763.000.000
1.481.500.000 ‐ €
281.500.000 = €

1.763.000.000
1.203.400.000 ‐
559.600.000 =
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Grondexploitatiefase
Uitwerking businesscase: Eenvoudiger vergunnen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 50,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario een dag werk (ca. 8 uur) per woning.
• een positief scenario twee dagen werk (ca. 16 uur) per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Vooroverleg kan korter want gegevens over woning zijn bekend bij alle partijen.
• Totale overhead kosten kunnen omlaag.
• Het toetsen van de vergunningaanvraag gaat sneller omdat de verschillende rapporten en documenten gemakkelijk
te vullen zijn met informatie uit WoonConnect óf door WoonConnect direct worden aangeleverd.
• Het verkrijgen van de vergunningen gaat efficiënter.
• De totale legeskosten per woning zijn ca. € 3.000,‐. De besparingen zorgen voor totale legeskosten van:
• € 2.500,‐ in een voorzichtig scenario, een daling van 0,5% op het legespercentage (= besparing van 16%).
• € 2.000,‐ in een positief scenario, een daling van 1,0% op het legespercentage (= besparing van 32%).
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(OPSTAL)ONTWIKKELINGSFASE
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Algemeen
• Partijen die in de (opstal)ontwikkelingsfase actief zijn, zijn onder
andere:
• Ontwikkelaars
• Bouwer‐ontwikkelaars
• Beleggers‐ontwikkelaars
• Onderdelen in deze fase waar besparing valt te behalen, zijn in
ontwikkelkosten en bouwkosten. We werken twee businesscases
uit;
• Sneller ontwikkelen door WoonConnect
• Beter bouwen door WoonConnect

Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
Consultancy
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• In deze processtap wordt het vastgoed gerealiseerd.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Ontwerp is in 2D en 3D online beschikbare voor alle betrokken partijen.
• De eindgebruiker wordt (visueel) betrokken bij de ontwikkeling.
• Aanpassingen aan het ontwerp (SO‐VO‐DO) kunnen gemakkelijk en snel online worden gedaan.
• Er wordt één gemeenschappelijke taal gebruikt, stakeholders vinden elkaar via WoonConnect
• Massaproductie wordt mogelijk door het overzicht in wijken dat WoonConnect genereert.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Tijd
• Bijkomende kosten
• Algemene kosten

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Sneller ontwikkelen door WoonConnect’ ca. € 83 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van ca. € 909 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Sneller ontwikkelen door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
Consultancy
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Nieuwbouwwoningen per jaar

55.000

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde kale bouwkosten per woning

€ 92.500,‐

(bron: Interne databases)

• Gemiddelde % bijkomende kosten (over bk)

15%

(bron: BouwkostenKompas, 2016)

• Gemiddelde % algemene kosten (over bk+bkk)

5%

(bron: BouwkostenKompas, 2016)

Welke aannames doen we?
• Indexering

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l ni euwbouwwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Gemi ddel de % bi jkomende kos ten (over bk)
Gemi ddel de % a l gemene kos ten (over bk+bkk)
Gemiddelde bijkomende/algemene kosten per jaar

€

Ba s i s
55.000
92.500 x
15% x
5%
1.056.000.000 =

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde bijkomende/algemene kosten na 10 jaar €

10
2,00%
11.563.000.000 =

Consultancy

€

Onder bijkomende en algemene kosten vallen:
Honoraria van architect, constructeur, kostendeskundige,
installatieadviseur, calculator, bouwfysisch adviseur,
bestekschrijver, brand‐ en milieuadvies, directievoering,
dagelijks toezicht, Aansluitkosten nutsbedrijven,
bankgaranties, expertrapportages belendingen,
verzekeringen
(CAR‐verzekering aannemer; poliskosten), verkoopkosten
voor marketing en makelaar, notariskosten.
Onder bijkomende kosten vallen in dit voorbeeld niet:
bouwrente en legeskosten.
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat het percentage aan bijkomende kosten:
• in een voorzichtig scenario met 1% omlaag kan.
• in een positief scenario met 3% omlaag kan.
• Wij schatten in dat het percentage aan algemene kosten:
• In een voorzichtig scenario met 0,5% omlaag kan.
• In een positief scenario met 0,75% omlaag kan.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l ni euwbouwwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Gemi ddel de % bi jkomende kos ten (over bk)
Gemi ddel de % a l gemene kos ten (over bk+bkk)
Gemiddelde bijkomende/algemene kosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde bijkomende/algemene kosten na 10 jaar

Consultancy

Voorzi chti g
55.000
92.500 x €
14% x
4,50%
973.000.000 = €

Pos i ti ef
55.000
92.500 x
12% x
4%
853.000.000 =

10
2,00%
€ 10.654.000.000 = €

10
2,00%
9.340.000.000 =

€

€
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?

Consultancy

Besparing
Ba s i s s cena ri o bouwkos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o bouwkos ten per ja a r
Besparing bijkomende/algemene kosten per jaar

Voorzi chti g
1.056.000.000
973.000.000 ‐ €
83.000.000 = €

Pos i ti ef
1.056.000.000
853.000.000 ‐
203.000.000 =

€
€
€

Ba s i s s cena ri o bouwkos ten na 10 ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o bouwkos ten na 10 ja a r
Besparing bijkomende/algemene kosten na 10 jaar

€ 11.563.000.000
11.563.000.000
€ 10.654.000.000 ‐ € 9.340.000.000 ‐
€
909.000.000 = € 2.223.000.000 =
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Sneller ontwikkelen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 100,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario twee dagen werk (ca. 16 uur) per woning.
• een positief scenario vijf dagen werk (ca. 40 uur) per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Vrijwel alle betrokken adviseurs in een traditioneel ontwikkelproces krijgen een andere rol. Men werkt aan
gestandaardiseerde woningconcepten en niet meer aan de tekeningen van projecten. De 2D en 3D plattegronden
komen direct uit WoonConnect. En de inzet van architect, constructeur, kostendeskundige, installatieadviseur,
calculator, bouwfysisch adviseur, bestekschrijver en adviseur voor brand‐ en milieuaspecten minimaliseert.
• Gemeente en ontwikkelpartijen communiceren via het systeem in één en dezelfde taal waardoor er tijd bespaard
wordt met het opstellen van documenten en rapporten. Ook kan al in een heel vroeg stadium gespeeld worden met
de inrichting van de wijk om te komen tot een optimale mix. Iedere wijziging wordt direct vertaald naar kosten,
waardoor gezocht kan worden naar de meest rendabele woningdifferentiatie.
• De totale bijkomende/algemene kosten per woning zijn ca. € 19.200,‐. De besparingen zorgen voor totale
bijkomende/algemene kosten van:
• € 17.690,‐ in een voorzichtig scenario, een daling van 1,0% op het percentage bijkomende kosten (= besparing van
7,0%) en een daling van 0,5% op het percentage algemene kosten (= besparing van 10%).
• € 15.510,‐ in een positief scenario, een daling van 3,0% op het percentage bijkomende kosten (= besparing van
20%) en een daling van 0,75% op het percentage algemene kosten (= besparing van 15%).
Consultancy
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Businesscase: Beter bouwen door WoonConnect

Consultancy

32

(Opstal)ontwikkelingsfase
Businesscase: Beter bouwen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• In deze processtap wordt het vastgoed gerealiseerd.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Opbouw van elementen uit een woning is online beschikbaar en gestandaardiseerd.
• Er wordt door verschillende partijen via één kanaal gecommuniceerd.
• Dezelfde taal wordt gesproken waardoor er minder faalkosten ontstaan.
• Bulk‐ en massaproductie kan op grotere schaal afgestemd worden door inzicht in behoefte.
• Snellere bouwtijd door goede voorbereiding (details bekend).
• Kwaliteiten van gebouw en directe omgeving zijn van te voren bekend en hier kan op gestuurd worden.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Architect
• Calculator
• Bouwtijd
• Bouwkosten
• Faalkosten

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Beter bouwen door WoonConnect’ € 60 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 657 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Beter bouwen door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.

Consultancy
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Beter bouwen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Nieuwbouwwoningen per jaar

55.000

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde kale bouwkosten per woning

€ 92.500,‐

(bron: interne databases)

• % faalkosten van de kale bouwkosten

3,5%

(bron: Joost de Vree, 2010)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l ni euwbouwwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Gemi ddel de % fa a l kos ten (over bk)
Gemiddelde bouwkosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde bouwkosten na 10 jaar

Consultancy

€

Ba s i s
55.000
92.500 x
3,50% x
5.266.000.000 =

€

10
2%
57.661.000.000 =

€
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Beter bouwen door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de bouwkosten:
• in een voorzichtig scenario met € 600,‐ omlaag kunnen.
• in een positief scenario met € 1200,‐ omlaag kunnen.
• Wij schatten in dat het percentage faalkosten:
• in een voorzichtig scenario met 0,5% omlaag kan.
• in een positief scenario met 1,0% omlaag kan.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l ni euwbouwwoni ngen per ja a r
Gemi ddel de ka l e bouwkos ten per woni ng
Gemi ddel de % fa a l kos ten (over bk)
Gemiddelde bouwkosten per jaar

€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde bouwkosten na 10 jaar

10
2%
€ 57.004.000.000 =

Consultancy

€

Voorzi chti g
55.000
91.900 x €
3,00% x
5.206.000.000 = €

Pos i ti ef
55.000
91.300 x
2,50% x
5.147.000.000 =

10
2%
€ 56.358.000.000 =

35

(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Beter bouwen door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparing
Ba s i s s cena ri o bouwkos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o bouwkos ten per ja a r
Besparing bouwkosten per jaar

€
€
€

Ba s i s s cena ri o bouwkos ten na 10 ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o bouwkos ten na 10 ja a r
Besparing bouwkosten na 10 jaar

€ 57.661.000.000
57.661.000.000
€ 57.004.000.000 ‐ € 56.358.000.000 ‐
€
657.000.000 = € 1.303.000.000 =

Consultancy

Voorzi chti g
5.266.000.000
5.206.000.000 ‐ €
60.000.000 = €

Pos i ti ef
5.266.000.000
5.147.000.000 ‐
119.000.000 =
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(Opstal)ontwikkelingsfase
Uitwerking businesscase: Beter bouwen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 50,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario 12 uur per woning.
• een positief scenario 24 uur per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Offertes opvragen bij onderaannemers gaat sneller, alle benodigde informatie is digitaal voorhanden.
• Overleg op de bouwplaats is tijdbesparend omdat alle informatie online in één systeem voorhanden is.
• Door WoonConnect is er een vergaande standaardisatie van bouwelementen mogelijk waardoor faalkosten worden
verlaagd.
• De totale bouwkosten per woning zijn ca. € 92.500,‐. De faalkosten per woningen zijn ca. € 3.238,‐ (= 3,5% van
bouwkosten). De besparingen zorgen voor:
• totale bouwkosten van € 91.900,‐ per woning, een daling van € 600,‐, en totale faalkosten van € 2.760,‐ per woning,
een daling van 0,5%, in een voorzichtig scenario (= besparing van 14%).
• totale bouwkosten van € 91.300,‐ per woning, een daling van € 1200,‐, en totale faalkosten van € 2.280,‐ per
woning, een daling van 1,0%, in een positief scenario (= besparing van 30%).

Consultancy
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EXPLOITATIEFASE
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Exploitatiefase
Algemeen
• Partijen die in de exploitatiefase actief zijn, zijn onder andere:
• Beleggers
• Woningcorporaties
• Vastgoedbeheerders
• Onderdelen in deze fase, waar besparing valt te behalen, zijn in
beheer‐ en onderhoudskosten. We werken twee businesscases uit;
• Overzichtelijker beheren door WoonConnect
• Beter onderhouden door WoonConnect

Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
Consultancy
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Exploitatiefase
Businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
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Exploitatiefase
Businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Het gerealiseerde vastgoed wordt gebruikt door gebruikers. Beheer vindt plaats om het vastgoed te behouden in
bruikbare staat.
• Beheerlasten komen voor bij partijen met een (groot) aantal woningen in portefeuille, zoals beleggers en
woningcorporaties.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Voor commercieel, administratief en technisch beheer wordt er gecommuniceerd via één systeem/database met
informatie.
• Informatie over de buurt is bekend, buurtbewoners komen/blijven met elkaar en met de organisaties in de buurt in
contact.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Tijd
• Communicatie
• Administratie

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Overzichtelijker beheren door WoonConnect’ € 270 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 3,0 miljard.
• De uitwerking van de businesscase ‘Overzichtelijker beheren door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
Consultancy
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Totaal aantal woningen Nederland

ruim 7,6 miljoen

(bron: CBS, 2016)

• In bezit van beleggers

0,9 miljoen woningen

(bron: CBS, 2016)

• In bezit van woningcorporaties

2,4 miljoen woningen

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde beheerlasten per woningen

(bron: interne databases)

• In bezit van beleggers

€ 300,‐ per jaar

(bron: Exploitatiekosten)

• In bezit van woningcorporaties

€ 925,‐ per jaar

(bron: Aedes)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l woningen i n bezit bel eggers
Aa nta l woningen i n bezit woco's
Gemi ddel de beheerkos ten bel eggers
Gemi ddel de beheerkos ten woco's
Gemiddelde beheerkosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per jaa r
Gemiddelde beheerkosten na 10 jaar
Consultancy

€
€
€

€

Ba s i s
900.000
2.400.000
300
925
2.490.000.000

x
x
x
=

10
2%
27.265.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de beheerkosten:
• van woningcorporaties in een voorzichtig scenario met € 100,‐ omlaag kunnen per woning.
• van woningcorporaties in een positief scenario met € 200,‐ omlaag kunnen per woning.
• van beleggers in een voorzichtig scenario met € 33,‐ omlaag kunnen per woning.
• van beleggers in een positief scenario met € 66,‐ omlaag kunnen per woning.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l woni ngen i n bezi t bel eggers
Aa nta l woni ngen i n bezi t woco's
Gemi ddel de beheerkos ten bel eggers
Gemi ddel de beheerkos ten woco's
Gemiddelde beheerkosten per jaar

€
€
€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde beheerkosten na 10 jaar

10
10
2%
2%
€ 24.308.000.000 = € 21.363.000.000 =

Consultancy

Voorzi chti g
900.000
2.400.000 x
267 x
825
2.220.000.000 =

€
€
€
€

Pos i ti ef
900.000
2.400.000 x
234 x
725
1.951.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparing
Ba s i s s cena ri o beheeros ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o beheerkos ten per ja a r
Besparing beheerkosten per jaar

€
€
€

Ba s i s s cena ri o beheerkos ten na 10 ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o beheerkos ten na 10 ja a r
Besparing beheerkosten na 10 jaar

€ 27.265.000.000
27.265.000.000
€ 24.308.000.000 ‐ € 21.363.000.000 ‐
€ 2.957.000.000 = € 5.902.000.000 =

Consultancy

Voorzi chti g
2.490.000.000
2.220.000.000 ‐ €
270.000.000 = €

Pos i ti ef
2.490.000.000
1.951.000.000 ‐
539.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 50,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario 1 à 2 uur per woning.
• een positief scenario 1 à 4 uur per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Informatie over woningen verwerken in de administratie. Dit is één systeem, schakelen tussen diverse systemen
vervalt.
• Technische informatie over woningen is via één systeem op te zoeken, dus communicatie hierover gaat soepel en is
minder foutgevoelig.
• Het maken van huurscenario’s, meerjarenplanningen voor onderhoud en beheer versnelt drastisch.
• De totale beheerkosten voor beleggers zijn € 300,‐ per woning per jaar. De besparingen zorgen voor:
• totale beheerkosten van € 267,‐ per woning per jaar in een voorzichtig scenario. Dit is een daling van € 33,‐ per
woning (= besparing van 11%).
• totale beheerkosten van € 234,‐ per woning per jaar in een positief scenario. Dit is een daling van € 67,‐ per woning
(= besparing van 22%).

Consultancy
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Overzichtelijker beheren door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• De totale beheerkosten voor woningcorporaties zijn € 925,‐ per woning per jaar. De besparingen zorgen voor:
• totale beheerkosten van € 825,‐ per woning per jaar in een voorzichtig scenario. Dit is een daling van € 100,‐ per
woning (= besparing van 11%).
• totale beheerkosten van € 725,‐ per woning per jaar in een positief scenario. Dit is een daling van € 200,‐ per
woning (= besparing van 22%).
• We gaan er hierbij vanuit dat de beheerlasten voor 70% uit personeelskosten bestaan. Van deze 70% wordt 50% van de
tijd besteed aan administratief werk. Hierop verwachten we tussen de 11% en 22% kunnen te besparen.
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Exploitatiefase
Businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
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Exploitatiefase
Businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Het gerealiseerde vastgoed wordt gebruikt door gebruikers. Onderhoud vindt plaats om het vastgoed in goede staat te
houden, of juist terug te brengen in bruikbare staat.
• Het onderhoud kan zowel ‘planbaar’ of ‘niet‐planbaar’ zijn.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Inzicht in de onderhoudsstaat door input van huurders/bewoners door online of fysieke enquête.
• ‘Bulk/massa’‐onderhoud is gezamenlijk af te stemmen waardoor tijd en geld bespaard wordt.
• Communicatie vindt plaats via één kanaal. Alle partijen hebben inzicht in de details van de woning.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Voorbereidingskosten en keuzes voor planbaar onderhoud.
• Onderhoudskosten.

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Beter onderhouden door WoonConnect’ € 385 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 4,2 miljard.
• De uitwerking van de businesscase ‘Beter onderhouden door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Totaal aantal woningen Nederland

7,6 miljoen

(bron: CBS, 2016)

• In bezit van beleggers

0,9 miljoen woningen

• In bezit van woningcorporaties

2,4 miljoen woningen

• Gemiddelde onderhoudslasten per woningen
• In bezit van beleggers

€ 920,‐ per jaar

(bron: Exploitatiekosten)

• In bezit van woningcorporaties

€ 1.260,‐ per jaar

(bron: Aedes)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l woni ngen i n bezi t bel eggers
Aa nta l woni ngen i n bezi t woco's
Gemi ddel de onderhouds kos ten bel eggers
Gemi ddel de onderhouds kos ten woco's
Gemiddelde onderhoudskosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde onderhoudskosten na 10 jaar
Consultancy

€
€
€

€

Ba s i s
900.000
2.400.000
920
1.260
3.852.000.000

x
x
x
x
=

10
2%
42.178.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de onderhoudslasten van de partijen met:
• in een voorzichtig scenario met 10% omlaag kunnen per woning.
• in een positief scenario met 20% omlaag kunnen per woning.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l woni ngen i n bezi t bel eggers
Aa nta l woni ngen i n bezi t woco's
Gemi ddelde onderhouds kos ten bel eggers
Gemi ddelde onderhouds kos ten woco's
Gemiddelde onderhoudskosten per jaar

€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde onderhoudskosten na 10 jaar

10
2%
€ 37.963.000.000 = €

Consultancy

Voorzi chti g
900.000
2.400.000
828
1.134
3.467.000.000

x
x
x
x
= €

Pos i tief
900.000
2.400.000
736
1.008
3.082.000.000

x
x
x
x
=

10
2%
33.747.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparing
Ba s i s s cena ri o onderhouds kos ten per ja a r
€
Bes pa ri ngs s cena ri o onderhouds kos ten per ja a r €
Besparing onderhoudskosten per jaar
€

Voorzi chti g
3.852.000.000
3.467.000.000 ‐ €
385.000.000 = €

Pos i ti ef
3.852.000.000
3.082.000.000 ‐
770.000.000 =

Ba s i s s cena ri o onderhouds kos ten na 10 ja a r
€ 42.178.000.000
Bes pa ri ngs s cena ri o onderhouds kos ten na 10 ja € 37.963.000.000 ‐ €
Besparing onderhoudskosten na 10 jaar
€ 4.215.000.000 = €

42.178.000.000
33.747.000.000 ‐
8.431.000.000 =
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Exploitatiefase
Uitwerking businesscase: Beter onderhouden door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 50,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario 2 uur per woning.
• een positief scenario 5 uur per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Briefing van de bouwspecialisten gaat soepeler omdat alle data in één systeem voor diverse partijen toegankelijk is.
• Het stellen van diagnose is gemakkelijker en gaat sneller; gebruikers geven input via het systeem over te
onderhouden onderdelen van hun woning. Onderhoud is hierdoor op maat en op afroep (individueel). Er vindt een
verplaatsing van niet‐planbaar naar planbaar plaats.
• Onderhoud wordt in één keer goed afgehandeld. Alle informatie over de woning is compleet en in één systeem
voorhanden.
• De garantieperiode van producten wordt overzichtelijker bijgehouden. Er ontstaat minder miscommunicatie over
garantie voor cv‐ketels, liften, etc.
• De gemiddelde totale onderhoudskosten zijn € 1.090,‐ per woning per jaar. De besparingen zorgen voor:
• totale gemiddelde onderhoudskosten van € 981,‐ per woning per jaar in een voorzichtig scenario. Dit is een daling
van 10% op de gemiddelde onderhoudslasten per woning.
• totale gemiddelde onderhoudskosten van € 872,‐ per woning per jaar in een positief scenario. Dit is een daling van
€ 20% op de gemiddelde onderhoudslasten per woning.
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RENOVATIE‐/TRANSFORMATIEFASE
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Renovatie‐/transformatiefase
Algemeen
• Partijen die in de renovatie‐/transformatiefase actief zijn, zijn onder
andere:
• Ontwikkelaars
• Beleggers
• Woningcorporaties
• Eindgebruikers
• Onderdelen in deze fase, waar besparing valt te behalen, zijn in
renovatiekosten en kosten voor woningverbetering. We werken twee
businesscases uit;
• Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
• Energiezuinigere woningen door WoonConnect

Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Het gerealiseerde vastgoed wordt gebruikt door gebruikers, maar voldoet niet altijd aan de functie of wensen van
gebruikers. Het is ook mogelijk dat het vastgoed niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals duurzaamheid. Er wordt
voor gekozen om het vastgoed te verbeteren.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Inzicht in de mening en wensen van bewoners door online of fysieke enquête.
• ‘Bulk/massa’‐verbetering is gezamenlijk af te stemmen waardoor tijd en geld bespaard wordt.
• Communicatie vindt plaats via één kanaal. Alle partijen hebben inzicht in de details van de woning.
• Kosten en verbeteren zijn direct voor gebruiker inzichtelijk.
• Gemakkelijk toewerken naar KPI’s en inzicht in wat daar voor nodig is.
• De overheid houdt grip op wijkverbetering.
• Bewoners inzicht in financiële en visuele plaatje van verbetering door o.a. 2D en 3D modellen.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Calculator
• Architect
• Tijd
• Vergunningverlening
• Verbeterkosten
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Slimmer verbeteren door WoonConnect’ € 64 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 701 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Slimmer verbeteren door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal woningen met woningverbetering

80.000 woningen per jaar

(aanname op basis van Aedes
en CBS, 2016)

• Kosten aanbouw

€ 18.000,‐

(bron: Kostenaanbouw.nl)

• Kosten dakkapel

€ 5.000,‐

(bron: Kostenaanbouw.nl)

• Kosten keuken

€ 1.500,‐

(bron: Kostenaanbouw.nl)

• Kosten badkamer

€ 7.500,‐

(bron: Kostenaanbouw.nl)

• Indexering

2,0% per jaar

(bron: CBS)

• Gemiddelde kosten woningverbetering

€ 20.000,‐

(gemiddelde van twee van de
vier verbeterpunten aan
woningen)

Welke aannames doen we?
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l woni ngen woni ngverbeteri ng per ja a r
Gemi ddel de kos ten woni ngverbeteri ng per wo
Gemiddelde verbeterkosten per jaar
€
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde verbeterkosten na 10 jaar

€

Ba s i s
80.000
20.000 x
1.600.000.000 =
10
2%
17.520.000.000 =

Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de verbeterkosten per woning:
• in een voorzichtig scenario met 4% omlaag kunnen per woning.
• in een positief scenario met 8% omlaag kunnen per woning.
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Woni ngvoorra a d Nederl a nd
Ni euwe kos ten woni ngverbeteri ng
Gemiddelde verbeterkosten per jaar

Voorzi chti g
80.000
19.200 x
1.536.000.000 = €

€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde verbeterkosten na 10 jaar

10
10
2%
2%
€ 16.819.000.000 = € 16.118.000.000 =

Besparing
Ba s i s s cena ri o verbeterkos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o verbeterkos ten per ja a r
Besparing verbeterkosten per jaar

€
€
€

Ba s i s s cena ri o verbeterkos ten na 10 ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o verbeterkos ten na 10 ja a r
Besparing verbeterkosten na 10 jaar

€ 17.520.000.000
17.520.000.000
€ 16.819.000.000 ‐ € 16.118.000.000 ‐
€
701.000.000 = € 1.402.000.000 =

Consultancy

Voorzi chti g
1.600.000.000
1.536.000.000 ‐ €
64.000.000 = €

Pos i ti ef
80.000
18.400 x
1.472.000.000 =

Pos i ti ef
1.600.000.000
1.472.000.000 ‐
128.000.000 =
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Als we de besparing uitdrukken in uren, dan besparen we met een uurtarief van € 50,‐ in:
• een voorzichtig scenario 16 uur per woning.
• een positief scenario 32 uur per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Communicatie met bewoners en onderhoudspartijen via één kanaal.
• Kosten voor verbeteringen direct inzichtelijk en ‘live’ aanpassen.
• Inzicht in mening en wensen van bewoners betreft de verbeteringen van een woning.
• Aannemer en overige partijen hebben alle details woning bij de hand.
• Standaardisatie van oplossingen en bundeling van vraag door gebruikers
• Eenvoudiger offertetraject voor de aanbieders
• De totale verbeterkosten zijn € 20.000,‐ per woning. De besparingen zorgen voor:
• totale verbeterkosten van € 19.200,‐ per woning in een voorzichtig scenario. Dit is een daling van 4% op de
verbeterkosten per woning.
• totale gemiddelde onderhoudskosten van € 18.400,‐ per woning in een positief scenario. Dit is een daling van 8%
op de verbeterkosten per woning.
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Slimmer verbeteren van woningen door WoonConnect
Aanvullende case: De levensloopbestendige woning

Wat gebeurt er in deze processtap?
• Woningen worden levensloopbestendig gemaakt zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Visueel inzicht in wat aanpassingen met de woning doen en of aanpassingen wenselijk zijn.
• Financieel inzicht in wat de aanpassingen kosten (gemiddeld € 10.000,‐ per woning (bron: interne databases)).
• Gebruikers kunnen hun wensen en behoeften gemakkelijk doorgeven.
• Zorginstellingen die betrokken zijn bij de zorg van mensen thuis hebben via één centraal punt inzicht in de desbetreffende
woonsituatie en kunnen hier hun zorg op aanpassen wat resulteert in tijd‐ en geldbesparing.

• Ook voor het langer thuis wonen in combinatie met het levensloopbestendig maken van woningen heeft WoonConnect dus
grote voordelen.
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Het gerealiseerde vastgoed wordt gebruikt door gebruikers, maar voldoet niet altijd aan de kwaliteitseisen, zoals
energiegebruik. Er wordt voor gekozen om het vastgoed te verduurzamen.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• ‘Bulk/massa’‐verbetering is gezamenlijk af te stemmen waardoor tijd en geld bespaart wordt.
• Communicatie vindt plaats via één kanaal. Alle partijen hebben inzicht in de details van de woning. Het uitvoeren van de
werkzaamheden gaat daarom veel gemakkelijker.
• Kosten van energiemaatregelen zijn direct voor gebruiker inzichtelijk. Omgedraaid wordt inzichtelijk gemaakt wat er
gedaan moet worden om een bepaalde label te halen per woning.
• De overheid houdt grip op wijkverbetering.
• Bewoners inzicht in financiële en visuele plaatje van verbetering door o.a. 2D en 3D modellen.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Calculator
• Architect
• Tijd
• Energiemaatregelen
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Renovatie‐/transformatiefase
Businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Energiezuinigere woningen door WoonConnect’ € 108 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 1,2 miljard.
• De uitwerking van de businesscase ‘Energiezuinigere woningen door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal woningen met label G

250.000 woningen

(bron: RVO, 2016)

• Aantal woningen met label F

510.000 woningen

(bron: RVO, 2016)

• Aantal woningen met label E

920.000 woningen

(bron: RVO, 2016)

• Totaal aantal te verduurzamen woningen

1.680.000 woningen

• Kosten van label G naar B (zonnepanelen, isolatie, CV‐ketel)

€ 40.000,‐ per woning

(bron: Interne databases /
Milieucentraal)

• Indexering

2,0% per jaar

(bron: CBS)

• Kosten van label F naar B

€ 30.000,‐ per woning

(schatting op basis van
gegevens Milieucentraal)

• Kosten van label E naar B

€ 20.000,‐ per woningen (schatting op basis van
gegevens Milieucentraal)

• Aantal woningen per jaar verduurzamen

100.000 per jaar, waarvan 15.500 label G, 32.000 label
F en 57.000 label E per jaar (in circa 16 jaar alle
woningen met label E, F en G verduurzamen)

Welke aannames doen we?
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l woni ngen met l a bel G verduurza men per ja a
Aa nta l woni ngen met l a bel F verduurza men per ja a
Aa nta l woni ngen met l a bel E verduurza men per ja a
Kos ten va n l a bel G na a r B per woni ng
Kos ten va n l a bel F na a r B per woni ng
Kos ten va n l a bel E na a r B per woni ng
Gemiddelde kosten energiemaatregelen per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde kosten energiemaatregelen na 10 jaar

€
€
€
€

Ba s i s
15.500
32.000
57.000
40.000
30.000
20.000 x
2.720.000.000 =

€

10
2%
29.783.000.000 =

Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de verbeterkosten per woning:
• in een voorzichtig scenario met 4% omlaag kunnen per woning.
• in een positief scenario met 8% omlaag kunnen per woning.
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l woni ngen met l a bel G verduurza men per ja a r
Aa nta l woni ngen met l a bel F verduurza men per ja a r
Aa nta l woni ngen met l a bel E verduurza men per ja a r
Kos ten va n l a bel G na a r B per woni ng
Kos ten va n l a bel F na a r B per woni ng
Kos ten va n l a bel E na a r B per woni ng
Gemiddelde kosten energiemaatregelen per jaar

€
€
€
€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde kosten energiemaatregelen na 10 jaar

10
10
2%
2%
€ 28.592.000.000 = € 27.401.000.000 =

Besparing
Ba s i s s cena ri o kos ten energi ema a tregel en per ja a r €
Bes pa ri ngs s cena ri o kos ten energi ema a tregel en per j €
Besparing kosten energiemaatregelen per jaar
€

Voorzi chti g
15.500
32.000
57.000
38.400
28.800
19.200 x
2.611.200.000 =

€
€
€
€

Voorzi chti g
2.720.000.000
2.611.200.000 ‐ €
108.800.000 = €

Pos i ti ef
15.500
32.000
57.000
36.800
27.600
18.400 x
2.502.400.000 =

Pos i ti ef
2.720.000.000
2.502.400.000 ‐
217.600.000 =

Ba s i s s cena ri o kos ten energi ema a tregel en na 10 ja a r € 29.783.000.000
29.783.000.000
Bes pa ri ngs s cena ri o kos ten energi ema a tregel en na 1 € 28.592.000.000 ‐ € 27.401.000.000 ‐
Besparing kosten energiemaatregelen na 10 jaar
€ 1.191.000.000 = € 2.382.000.000 =
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Renovatie‐/transformatiefase
Uitwerking businesscase: Efficiënter verduurzamen door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Het verduurzamen van woningen gebeurt door verschillende partijen. Het betreft met name het vervangen of plaatsen
van combiketel voor verwarming, vloer‐ en isolatie aanbrengen, spouwmuurisolatie, aanpakken van kozijnen en plaatsen
van HR++‐glas, eventueel zonnepanelen integreren met het dak.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Aanbieden van gestandaardiseerde oplossingen, bundeling van vraag voor verduurzaming.
• Direct inzicht in de energetische gevolgen van de aanpassing.
• Kosten voor energiezuiniger maken zijn in het ontwerpproces direct inzichtelijk.
• Communicatie met bewoners en onderhoudspartijen via één kanaal. Energieaanpassingen maken gaat daardoor
vlotter en is minder foutgevoelig.
• Uitgedrukt in uren zou het gaan om een besparing van (uitgaande van een uurtarief van € 50,‐) in:
• een voorzichtig scenario 20 uur per woning.
• een positief scenario 40 uur per woning.
• De huidige totale kosten voor energiezuiniger maken zijn € 26.000,‐ per woning. De besparingen zorgen voor:
• totale kosten voor verduurzamen maken van € 25.000,‐ per woning in een voorzichtig scenario. Dit is een daling van
4% op de kosten per woning.
• totale kosten voor energiezuiniger maken van € 24.000,‐ per woning in een positief scenario. Dit is een daling van
8% op de kosten per woning.
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Financieringsfase
Algemeen
• Partijen die in de renovatie‐/transformatiefase actief zijn, zijn onder
andere:
• Banken
• Private financiers
• Makelaars / taxateurs
• Onderdelen in deze fase, waar besparing valt te behalen, zijn in
proceskosten. We werken één businesscases uit;
• Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect

Grond‐
exploitatiefase

Ontwikkelings‐
fase

Exploitatiefase

Renovatie‐/
transformatiefase
Sloopfase

Financieringsfase
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Financieringsfase
Businesscase: Sneller taxeren door WoonConnect
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Financieringsfase
Businesscase: Sneller taxeren door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Plannen worden voorgelegd aan financiers en financiers krijgen de mogelijkheid om met het vastgoed als onderpand
financiering te verstrekken.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Inzicht in gegevens van woning.
• Beschikbare data in één systeem voor handen.
• Gemakkelijk data combineren en omvormen naar een rapport.

Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Tijd
• Proceskosten

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Sneller taxeren door WoonConnect’ € 24 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 263 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Sneller taxeren door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Sneller taxeren door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal hypotheekaanvragen

240.000 per jaar

(bron: CBS)

• Kosten taxatierapport (NWWI)

€ 350,‐

(bron: Eigenhuis.nl)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l hypotheeka a nvra gen per ja a r
Kos ten ta xa ti era pport
Gemiddelde taxatiekosten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde taxatiekosten na 10 jaar

Consultancy

€

Ba s i s
240.000
350 x
84.000.000 =

€

10
2%
920.000.000 =
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Sneller taxeren door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de taxatiekosten per woning:
• in een voorzichtig scenario met € 100,‐ omlaag kunnen per woning.
• in een positief scenario met € 200,‐ omlaag kunnen per woning.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l hypotheeka a nvra gen per ja a r
Kos ten ta xa ti era pport
Gemiddelde taxatiekosten per jaar

€

Voorzi chti g
240.000
250 x
60.000.000 = €

Pos i tief
240.000
150 x
36.000.000 =

€

10
2%
657.000.000 = €

10
2%
394.000.000 =

Besparing
Ba s i s s cena ri o ta xa ti ekos ten per ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o ta xa ti ekos ten per ja a r
Besparing taxatiekosten per jaar

€
€
€

Voorzi chti g
84.000.000
60.000.000 ‐ €
24.000.000 = €

Pos i tief
84.000.000
36.000.000 ‐
48.000.000 =

Ba s i s s cena ri o ta xa ti ekos ten na 10 ja a r
Bes pa ri ngs s cena ri o ta xa ti ekos ten na 10 ja a r
Besparing taxatiekosten na 10 jaar

€
€
€

920.000.000
657.000.000 ‐ €
263.000.000 = €

920.000.000
394.000.000 ‐
526.000.000 =

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde taxatiekosten na 10 jaar
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Sneller taxeren door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• Uitgaande van een uurtarief van € 100,‐ besparen we in:
• een voorzichtig scenario 1 uur per woning.
• een positief scenario 2 uur per woning.
• Deze besparing in uren/werktijd worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Beschikbare data die nodig is voor taxatie rolt direct uit WoonConnect.
• Enige handelingen die nodig zijn voor taxatierapport is het samenvoegen van data en het bezoeken van de locatie.
• De totale taxatiekosten zijn € 350,‐ per woning per jaar. De besparingen zorgen voor:
• totale taxatiekosten van € 250,‐ per woning per jaar in een voorzichtig scenario. Dit is een daling van € 100,‐ op de
taxatiekosten per woning (= besparing van 29%).
• totale taxatiekosten van € 150,‐ per woning per jaar in een positief scenario. Dit is een daling van € 200,‐ op de
taxatiekosten per woning (= besparing van 57%).
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Financieringsfase
Businesscase: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect

Consultancy

77

Financieringsfase
Businesscase: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect
Wat gebeurt er in deze processtap?
• Financieringsplannen worden voorgelegd aan bancaire instellingen en andere hypotheekverstrekkers. Deze krijgen de
kans om met het vastgoed als onderpand financiering te verstrekken.

Wat is de meerwaarde van toepassing van WoonConnect?
• Financiers blijven up‐to‐date voor wat betreft de onderhoudsstatus van de woning. De onderhoudsstatus per woning kan
gemakkelijk worden ingezien.
• Door goed inzicht in het onderpand en de onderhoudsstatus is het risicoprofiel gunstiger. De hypotheekverstrekker kan
immers 24/7 het onderpand en de onderhoudsstatus inzien. Door vroegtijdige signalen van mogelijk mismanagement kan
mogelijk gang naar bijzonder beheerafdeling worden voorkomen en daarmee dure proceskosten (executoriale veilingen)
en afschrijvingen worden afgewend of beperkt.
• Besparing op huidige marketingkosten. Op termijn een betere onderbouwing bij ‘securitisaties’.

• Op welke onderdelen van deze processtap besparen (geld en/of tijd)?
• Tijd (toetsing acceptatiecriteria, geen onzinvragen).
• Lager risicoprofiel en daarmee kleine rentekorting.

Wat levert WoonConnect op?
• In totaal levert ‘Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect’ € 81 miljoen per jaar op.
• Bekijken we deze besparing over een periode van tien jaar, dan gaat het om een totaalbedrag van € 887 miljoen.
• De uitwerking van de businesscase ‘Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect’ staat op de volgende sheet.
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect
Welke kengetallen gebruiken we in de businesscase?
• Aantal woningen in bezit van belegger

0,9 miljoen woningen

(bron: CBS, 2016)

• Gemiddelde woningwaarde per woning

€180.000,‐

(inschatting op basis van CBS, 2016)

• Gemiddelde loan‐to‐value woningbeleggers

50%

(inschatting op basis Visies op
vastgoedfinanciering 2011, Nyenrode en
ING)

• Gemiddelde rente op hypotheek

3,00%

(aanname op basis van bron: Hypotheker)

2,0% per jaar

(bron: CBS)

Welke aannames doen we?
• Indexering

Welke berekeningen voeren wij uit?
Basisscenario
Aa nta l woni ngen i n bezi t bel eggers
Gemi ddel de woni ngwa a rde voor bel eggers
Loa n‐to‐va l ue
Gemi ddel de rentel a s ten
Gemiddelde rentelasten per jaar
Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde rentelasten na 10 jaar
Consultancy

€

Ba s i s
900.000
180.000 x
50%
3,00%
2.430.000.000 =

€

10
2%
26.608.000.000 =

€
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect
Op welke posten bespaart WoonConnect?
• Wij schatten in dat de rentelasten per woning:
• in een voorzichtig scenario met 0,1% omlaag kunnen per woning.
• in een positief scenario met 0,2% omlaag kunnen per woning.

Wat betekenen deze besparingen voor de businesscase?
Besparingsscenario
Aa nta l woni ngen i n bezi t bel eggers
Gemi ddel de hypotheeks chul d per woning
Loa n‐to‐va lue
Ni euwe rentel a s ten (verla gi ng ri s ico)
Gemiddelde rentelasten per jaar

€

Aa nta l ja a r
Indexa ti e per ja a r
Gemiddelde rentelasten na 10 jaar

10
10
2%
2%
€ 25.721.000.000 = € 24.834.000.000 =

€

Voorzi chti g
900.000
180.000 x €
50%
2,90%
2.349.000.000 = €

Besparing
Bas i s s cenari o rentela s ten per ja a r
Bes pari ngs s cena ri o rentel a s ten per ja ar
Besparing rentelasten per jaar

€
€
€

Bas i s s cenari o rentela s ten na 10 jaa r
Bes pari ngs s cena ri o rentel a s ten na 10 ja a r
Besparing rentelasten na 10 jaar

€ 26.608.000.000
26.608.000.000
€ 25.721.000.000 ‐ € 24.834.000.000 ‐
€
887.000.000 = € 1.774.000.000 =
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Voorzi chti g
2.430.000.000
2.349.000.000 ‐ €
81.000.000 = €

Pos i ti ef
900.000
180.000 x
50%
2,80%
2.268.000.000 =

Pos i ti ef
2.430.000.000
2.268.000.000 ‐
162.000.000 =
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Financieringsfase
Uitwerking businesscase: Betere financieringsvoorwaarden door WoonConnect
Onderbouwing besparing
• De huidige rentelasten per woning zijn circa € 2.700,‐ per woning per jaar. De besparingen zorgen voor:
• totale rentelasten van € 2.610,‐ per woning per jaar in een voorzichtig scenario. Dit is een besparing € 90,‐ op de
rentelasten per woning per jaar.
• totale rentelasten van € 2.520,‐ per woning per jaar in een positief scenario. Dit is een besparing € 180,‐ op de
rentelasten per woning per jaar.
• Deze besparing in risico worden praktisch behaald op enkele punten, zoals:
• Up‐to‐date blijven over de waardeontwikkeling van de woningen.
• Onderhoudsstatus inzichtelijk voor financiers.
• Op deze manier kan de financier het risico beter inschatten.

Consultancy
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Conclusie
Totale besparing
Voorzichtig scenario

Consultancy

Positief scenario
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Conclusie
Totale besparing
• Het in Nederland toepassen van WoonConnect voor alle woningen levert per jaar een besparing op
circa € 1,1 miljard in een voorzichtig scenario.
• Voor de komende tien jaar (jaar 0 (2016) + 9 jaar geïndexeerd met 2% per jaar (2017‐2025))
betekent dit een totale besparing van circa € 12,1 miljard (inclusief indexering) in een voorzichtig
scenario.
• Kijken we naar een positief scenario, dan gaat het om een minimale verdubbeling van de
genoemde besparingen per jaar en totaal over een periode van tien jaar.
BESPARING DOOR WOONCONNECT
Naam businesscase
BC1 Sl i mmer s l open door WoonConnect
BC2 Eenvoudi ger vergunnen door WoonConnect
BC3 Snel l er ontwi kkel en door WoonConnect
BC4 Beter bouwen door WoonConnect
BC5 Overzi chtel i jker beheren door WoonConnect
BC6 Beter onderhouden door WoonConnect
BC7 Sl i mmer verbeteren door WoonConnect
BC8 Effi ci ënter verduurza men door WoonConnect
BC9 Snel l er ta xeren door WoonConnect
BC10 Betere fi na nci eri ngs voorwa a rden door WoonConnec
Totale besparing
Consultancy

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Voorzichtig scenario
Totale besparing
Besparing jaar 1
na 10 jaar
1.100.000 €
12.100.000
25.700.000 €
281.500.000
83.000.000 €
909.000.000
60.000.000 €
657.000.000
270.000.000 € 2.957.000.000
385.000.000 € 4.215.000.000
64.000.000 €
701.000.000
108.800.000
1.191.000.000
24.000.000 €
263.000.000
81.000.000 €
887.000.000
1.103.000.000 € 12.074.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Positief scenario
Totale besparing
Besparing jaar 1
na 10 jaar
3.300.000 €
37.400.000
51.100.000 €
559.600.000
203.000.000 € 2.223.000.000
119.000.000 € 1.303.000.000
539.000.000 € 5.902.000.000
770.000.000 € 8.431.000.000
128.000.000 € 1.402.000.000
217.600.000
2.382.000.000
48.000.000 €
526.000.000
162.000.000 € 1.774.000.000
2.241.000.000 € 24.540.000.000
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Conclusie
Betrokkenheid per partij
In de onderstaande matrix staat aangegeven welke partijen in welke fase (en dus businesscase)
betrokken zijn en welke partijen door het werken met WoonConnect dus een voordeel behalen.
• een √ betekent dat de desbetreffende partij in de businesscase is betrokken.
• een √ betekent dat de desbetreffende partij niet in de businesscase is betrokken, maar dat er
mogelijk wel een extra besparing te behalen valt.

Partijen

Betrokken partij(en)
Sloopbedrijf
Gemeente
Architect
Constructeur
Ontwikkelaar
Aannemer
Belegger
Woningcorporatie
Taxateur
Bank
Zorginstellingen

Consultancy

BC1

BC2

BC3

BC4

slopen

vergunnen

ontwikkelen

bouwen

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√

Businesscases
BC5
BC6
beheren

onderhouden

√

√

√

√
√
√
√

√
√

BC7

BC8

verbeteren verduurzamen

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

BC9

BC10

taxeren

financieren

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
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Overige toepassingsgebieden WoonConnect
Toepassingen buiten de vastgoedsector
Naast de vastgoedsector zijn er ook andere sectoren waar WoonConnect van grote meerwaarde kan zijn, hieronder
zijn ter illustratie een aantal voorbeelden op hoofdlijnen uitgewerkt.
Verzekeraars
• Door inzicht in WoonConnect zouden
verzekeraars hun opstal‐ en
inboedelverzekeringspremie nog beter
kunnen afstemmen op specifieke
situaties. Woningen die goed
onderhouden zijn, van bepaalde
bouwjaarklassen zijn en waar een
aantal brandveiligheids‐ en
inbraakveiligheidsinvesteringen zijn
gemaakt, zouden korting op de premie
kunnen krijgen. Stel dat van de 7,6
miljoen huizen er 1 miljoen een korting
op de premie van € 1,‐ per maand
krijgen, dan is er een jaarlijkse
besparing van € 12 miljoen te
realiseren.

Hulp‐
diensten

Hulpdiensten
• De brandweer heeft via WoonConnect al tijdens de aanrijtijd inzicht
in lay‐out en opbouw van de woning. Het kan potentiële
brandhaarden eerder lokaliseren (keuken, schoorsteen) en hier
blusplan op aanpassen.
• De ambulance kan bij het aanrijden voor een hernia of bevalling
eerder een inschatting maken of horizontaal vervoeren mogelijk is
via trap (helling) of ondersteuning van een ladderwagen inroepen.
Consultancy

(Thuis)‐
zorg

Verzekeraars

Buurt
…

(Thuis)zorg
• Er is een grote druk om ouderen langer
thuis te laten wonen. Hierop moet de
woning worden aangepast. Een investering
in domotica van circa € 9.000,‐ wordt in
een jaar gedekt aangezien de
huisvestingscomponent van ZZP‐klasse 4 en
5 circa € 8.870,‐ per jaar is.
• Ook kunnen bijvoorbeeld een heupfractuur
(met ziekenhuisopname en
revalidatietraject) voorkomen worden door
vroegtijdige aanpassingen aan de woning.
WoonConnect geeft mogelijkheid deze
aanpassingen te standaardiseren en te
koppelen aan gebruikersprofiel (leeftijd).
• Thuiszorginstellingen kunnen met
WoonConnect makkelijker hun
werkplannen maken en inschatten welke
hulpmiddelen wel en niet mogelijk zijn in
de woning (tilliften, hoog‐laagbedden etc.).
Zij werken hierdoor efficiënter en besparen
kosten.

Buurt en energie
Buurtbewoners kunnen via WoonConnect energiebesparende
maatregelen voor hun huizen met elkaar vergelijken en gezamenlijk
inkopen. Verlaging energiegebruik, inkoopkorting door bundeling maar
ook onderlinge cohesie wordt hiermee versterkt.
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Gebruikte informatie
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CBS (2016) | Gemiddelde woningbouwproductie per jaar| Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Aantal sloopwoningen per jaar | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Gemiddelde oppervlakte van woning | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Aantal bouwvergunningen per jaar | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Legeskosten als % van bouwkosten per jaar | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Indexering | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Woningvoorraad Nederland | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

CBS (2016) | Gemiddelde woningwaarde | Verkregen via www.statline.cbs.nl

•

Bouwkostenkompas (2016) | Gemiddelde sloopkosten | www.bouwkostenkompas.nl

•

Bouwkostenkompas (2016) | Gemiddelde % bijkomende kosten | www.bouwkostenkompas.nl

•

Bouwkostenkompas (2016) | Gemiddelde % algemene kosten | www.bouwkostenkompas.nl

•

Aedes (2016) | Gemiddelde onderhoudslasten | www.aedes.nl

•

Aedes (2016) | Aantal woningen woningverbetering | www.aedes.nl

•

Aedes (2016) | Gemiddelde beheerlasten| www.aedes.nl

•

RVO (2016) | Woningen met energielabel | www.rvo.nl

•

Nyenrode (2016) | Gemiddelde loan‐to‐value | www.nyenrode.nl

•

Hypotheker (2016) | Gemiddelde rente hypotheek | www.hypotheker.nl

•

Vereniging Eigen Huis (2016) | Kosten taxatierapport | www.eigenhuis.nl

•

Interne databases (2016) | Kale bouwkosten per woning

•

Interne databases (2016) | Kosten van label G naar label B

•

Interne databases (2016) | Kale bouwkosten per woning

•

Joost de Vree (2010) | % faalkosten | www.joostdevree.nl

•

Verbouwkosten (2016) | Verbouwkosten | www.verbouwkosten.com

•

Kadaster

•

Rijksoverheid
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