Online samenwerken aan
een betere leefomgeving
voor iedereen.

En we wonen
nog lang en gelukkig
We leven in een geweldige tijd.
Gemiddeld worden we 40 jaar ouder en we
blijven daarbij een stuk vitaler dan onze leeftijdsgenoten uit voorgaande generaties. We
zijn slimmer en mobieler dan ooit en de techniek zorgt ervoor dat we ons leven steeds
makkelijker, comfortabeler kunnen maken.
Prachtige ontwikkelingen
die ook een keerzijde hebben.
Zo zorgt onze manier van leven voor klimaatveranderingen die alleen met forse milieumaatregelen nog binnen de perken te houden
zijn. Vandaar dat ook de Nederlandse overheid
gedwongen zal zijn de woningmarkt de
komende jaren in versneld tempo te
verduurzamen.

Daarnaast vergrijst Nederland in rap tempo.
Rond 2025 zit het aandeel ouderen naar
verwachting al op 22% en de meeste van hen
willen het liefst zo lang mogelijk op zichzelf
blijven wonen. Dat vraagt alleen om de nodige
aanpassingen.
En tenslotte loopt de waarde van huizen in
impopulaire wijken steeds verder terug. Vooral
in een aantal grote steden. Ze dreigen hierdoor
te verloederen. Een tij dat we zullen moeten
keren. Om te beginnen door ook hier te zorgen
voor een fijn thuis. Want een fijn thuis, betekent blije mensen. En blije mensen maken een
gezellige wijk.

3D modellen opgebouwd
uit de bouwdeeldatabase

Kortom: de manier waarop we in
Nederland wonen kan nog zoveel beter.
Sterker nog: het moet beter en de tijd om te
handelen is nu. Het goede nieuws is: veranderen kan. En het kan sneller, gemakkelijker en
efficiënter dan u waarschijnlijk ooit had gedacht. Dankzij WoonConnect.
WoonConnect is een online platform
waarop mensen samen kunnen werken
aan het verbeteren van woningen en
gebouwen.
Het ongekend veelzijdige platform is het resultaat van ruim dertig jaar graven, verzamelen,
schaven, ordenen en vergelijken. De basis van
WoonConnect wordt gevormd door een
gigantische database waarin de producten
van honderden toeleveranciers uit de bouw
zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld ook een
exacte beschrijving van abstracte bouwdelen.
WoonConnect kan zorgen voor een
digitaal model van iedere woning in
Nederland.
Compleet met alle denkbare gegevens. Van het
type scharnieren bij de voordeur tot de isolatiegegevens van het dak. De modellen kunnen
eenvoudig bekeken en aangepast worden. In
principe door iedereen die toegang heeft tot
het platform, want er is geen kennis van
bouwkundige modelleersystemen voor nodig.
Kinderlijk eenvoudig kun je ermee bouwen
en experimenteren, terwijl WoonConnect de
bouwkundige staat van de woning blijft bewaken. Zo kunnen ook gemakkelijk diverse
scenario’s worden vergeleken en doorgerekend. Bijvoorbeeld om wonen duurzamer,
veiliger, comfortabeler, levensloopbestendiger
of goedkoper te maken. In één bepaalde woning, maar ook in een wijk en op den duur
zelfs op regionaal of nationaal niveau.
Digitaal vergelijken van
renovatie-scenario’s

2

3

Daarnaast kan WoonConnect worden
ingezet om bewoners enthousiast te
maken voor verduurzamingsmaatregelen.
De software brengt immers klip en klaar
in beeld hoeveel voordeel hier precies mee te
behalen is. En via de enquêtetool die deel
uitmaakt van WoonConnect kunnen bewoners
tenslotte ook nog meedenken over het verbeteren van hun woning of wijk.

Voor gemeenten, woningcorporaties,
vastgoedbeheerders, architecten en
bouwbedrijven biedt WoonConnect
legio voordelen.
Allereerst helpt de software hen betere keuzes
te maken gebaseerd op accurate, actuele informatie. Hierdoor zijn binnen de bouw en het
woningbeheer aanzienlijke kosten te besparen.
Maar ook in tijd en energie zal het iedereen
die met WoonConnect werkt het nodige schelen. Er gaan immers geen dagen meer verloren
aan het bijeen sprokkelen van informatie of
het uitdokteren van presentatiemodellen. Een
efficiënt meerjaren onderhoudsplan zit met
WoonConnect zo in elkaar. En de kosten en
baten van diverse energiemaatregelen heb
je in een mum van tijd op een rij. Niet
alleen als professional, ook als
bewoner. En dat allemaal gewoon van achter je bureau.

Potentiële besparing (voorzichtige
scenario) van 1,1 miljard euro in
het eerste jaar naar 13,45 miljard
in 10 jaar.

WoonConnect gebruiken loont.
Onderzoek van Fakton wees uit dat het in
Nederland toepassen van WoonConnect voor
alle woningen een besparing van 1,1 miljard
euro oplevert bij een voorzichtig scenario.
Voor de komende tien jaar zou dat een besparing
van 13,45 miljard betekenen. Wordt uitgegaan
van een positief scenario, dan is minimaal een
verdubbeling van de genoemde besparingen
mogelijk.

om in te wonen. Een land waar je heerlijk oud
kunt worden, gewoon in je eigen huis. Een
land waar achterstandwijken de kans krijgen
weer op te bloeien. Een land waar de klimaatdoelstellingen wel worden gehaald. Het is geen
sprookje met WoonConnect.

Waar wachten we dus op met het
Nederlandse woningbestand.
Durf een andere koers te varen. Gooi het roer
om. Denk groot. De Nederlandse overheid zette
de eerste stap door het tekenen van de City
Deal Digitale Woonomgeving. Nu is het de
beurt aan de eigenaren, beheerders en bouwers
van vastgoed. Met hun invloed en daadkracht
kunnen zij bergen verzetten. Vanaf vandaag.
En sneller en efficiënter dan ooit. Samen kunnen
we van Nederland een nog fijner land maken
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“Ons huis heeft wel potentie maar is al wat ouder.
Dan is het goed om te bekijken wat je met een verandering
kunt bereiken voordat je aan de slag gaat of een offerte
aanvraagt. Ik wil bijvoorbeeld wel dubbel glas boven.
Kijk nou, dan besparen we 77 euro per jaar. We verdienen
gewoon kei veel geld.”
Gordon en Ilse

WoonConnect is niet nieuw, maar staat
wel op het punt stormachtige groei door
te maken.
Diverse architectenbureaus, projectontwikkelaars en woningcorporaties plukken al de
vruchten van WoonConnect. En daar blijft het
niet bij. Met de ondertekening van de City Deal
Naar een Digitale Woonomgeving in november
2016 zeiden de Nederlandse overheid, de provincie Brabant en vijf grote steden namelijk
officieel toe zich de komende jaren hard te
maken voor een digitalisering van de woonomgeving via het platform. Dit met als uitein-

delijk doel Nederlanders meer invloed te geven
op hun woon- en leefomgeving. Ze zien het als
een belangrijk middel voor innovatie en een
betere efficiëncy en samenwerking in de bouwsector. De gemeente Eindhoven wil op korte
termijn zelfs al een groot aantal woningen in de
stad digitaliseren met behulp van WoonConnect. Bij wijze van pilot zijn inmiddels de gegevens van 4.500 woningen in de Eindhovense
wijken Eckart en Vaartbroek ingevoerd in het
systeem. De eerste reacties van bewoners zijn
enthousiast.

“Een mooi programma. Gebruiksvriendelijk. En je kunt er
verrassend veel mee. Vooral goed dat je snel kunt zien hoe
je je huis energiezuiniger kunt maken en wat dat kost.”
Mark en Wilma

“Hé, met een nieuwe ketel ga ik er 20 euro per maand op
vooruit. Leuk ook, je huis zo in 3D en dat je kunt kijken
hoe het eruit ziet als je iets verbouwt.”
Ad
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Postelstraat 49
5211 DX ’s-Hertogenbosch
073 750 63 65
info@woonconnect.nl

www.woonconnect.nl

