De kracht van WoonConnect
voor het ontwikkelen, verkopen
en bouwen van woningen

Van project naar product
Van losse configurator tot integrale
toepassing
Besparing op ontwikkel-, verkoopen bouwkosten
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Van traditioneel bouwplan tot
dynamische 3D woningconfigurator

De kracht van WoonConnect
voor het ontwikkelen, verkopen
en bouwen van woningen
Met WoonConnect versie 3.0 beschikken bouwers, ontwikkelaars en corporaties nu voor
het eerst over een integraal systeem voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen en
appartementen. Het systeem is in te zetten in alle fasen van het ontwikkel-, verkoop-, en
bouwproces.
Centraal, dynamisch online BIM-model

partners en adviseurs steeds verder sleutelen aan
de kwaliteit en de efficiency van de concepten. Dit
resulteert in steeds betere woningen, maximaal
gericht op uw klanten, voor een scherpe prijs en
met een betere marge. Niet alleen de kostenbesparingen zijn indrukwekkend, ook de tijdwinst in het
gehele voorbereidingstraject is spectaculair. U kunt
dit vergelijken met de auto-industrie, die op dit
gebied ver voorloopt op de bouw. Daar rennen ze
niet naar de tekentafel en stellen ze geen productieteam samen wanneer iemand interesse in een
auto toont, maar anticiperen ze op de te verwachten vraag en hebben vooraf het hele proces al
doorlopen. Met WoonConnect zet u op dit terrein
een grote stap vooruit!

Centraal in het systeem staat een dynamisch,
online BIM-model waarin alle betrokken partijen
(opdrachtgever, ontwikkelaar, makelaar, bouwer en
toekomstige bewoners) aan de slag kunnen met de
te bouwen woningen. Het systeem is in te zetten
voor het ontwikkelen en beheren van de woningconcepten, voor de planvorming van projecten, als
online verkoopomgeving, en voor het automatisch
genereren van tekeningen en berekeningen voor de
vergunning en de uitvoering. Tot slot kan het
systeem een dynamisch 3D-woningdossier aanleveren dat de koper/eigenaar van de woning kan
gebruiken bij het beheer en onderhoud en dat
toekomstige aanpassingen in de woningen kan
faciliteren en registreren.

Start met een proefproject

Neem een voorsprong in 3D-BIM

Klinkt het bovenstaande verhaal u als een sprookje
in de oren? Probeer het uit! Er zijn al zo’n 1000
nieuwbouwwoningen met WoonConnect in
voorbereiding of inmiddels gerealiseerd door
partijen als Hurks, Van Wanrooij, Van Omme en de
Groot en Van Wijnen. Voor een aantrekkelijk bedrag
(meestal minder dan de kosten die u normaal
maakt voor dit soort processen) kunt u zelf ervaring
opdoen. Dat kan met volledig door u uitgewerkte
en doordachte concepten, maar het kan ook
wanneer u zelf nog niets aan conceptontwikkeling
heeft gedaan. Wij kunnen u in het gehele traject
ontzorgen, maar u kunt ook meerdere partijen
inschakelen. Werkt u graag met bepaalde architecten of tekenbureaus, of doet u graag zelf dingen in
huis? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Met uw woningconcept in WoonConnect configureren u en uw klanten niet alleen razendsnel een
project, blok of individuele woning. De 3D-motor
van WoonConnect genereert volledig automatisch
– dus zonder tussenkomst van 3D-modelleurs – een
zeer rijk 3D BIM-model, dat in kwaliteit en informatie de mogelijkheden van de meest geavanceerde BIM-modellen overstijgt.

Van project naar product
Door het gebruik van WoonConnect bij projecten
ontwikkelt u als vanzelf een repertoire aan woningconcepten, met typologieën en bijbehorende
opties. Over de jaren verbetert u op basis van
nieuwe inzichten en regelgeving deze woonconcepten tot een op u toegesneden topproduct. Uw
team kan samen met uw opdrachtgevers, keten1

Van losse configurator tot
integrale toepassing

samengestelde woning, hun gezinssamenstelling
en energieconsumptiepatroon. Ook de hypotheek
kan in deze omgeving worden meegenomen. Ook
meer gedetailleerde koperskeuzen kunnen in het
systeem eenvoudig worden vastgelegd.

Gaat de integrale toepassing van WoonConnect
u nog een stapje te ver? Dan kunt u er ook voor
kiezen om (voorlopig) alleen de superieure online
verkoopomgeving van WoonConnect in te zetten.
Hier kunnen kopers hun woning dynamisch samenstellen op basis van de door u ontwikkelde keuzemogelijkheden. Ze kunnen de woning direct in 3D
en 2D bekijken, kunnen bezonning simuleren, en
krijgen direct een brochure op maat. Kopers krijgen
ook een volledig op maat gesneden prognose van
de energierekening op basis van de door hen

Geïnteresseerd?
Wij komen WoonConnect graag bij u demonstreren.
We kijken vervolgens samen met u of en hoe
WoonConnect kan bijdragen om uw processen
sneller, efficiënter en kosteneffectiever te maken.
Bel nu voor een afspraak voor een demonstratie:
073 750 63 65

Projectwebsite Molenhoef
De WoonConnect woningconfigurator kan geïntegreerd
worden in een bestaande projectwebsite of als nieuw
project worden vormgegeven.
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centraal beheer van uw woningconcepten
· Concepten en typologieën ·
· Dynamische woningmodellen ·
· ‘Repertoire’ ·

In WoonConnect worden woningconcepten en

grondgebonden zijn, maar ook appartementen zijn

-typologieën vastgelegd in dynamische woningmo-

mogelijk. Mocht u nog geen concepten hebben,

dellen. De flexibiliteit en de keuzemogelijkheden

dan kunnen we die samen met u ontwikkelen.

van een concept noemen we ‘repertoire’. In het

U zou zo’n woningconcept kunnen vergelijken met

dynamische model worden de samenhang en

een basismodel auto.

logica van het concept vastgelegd, waardoor
keuzen uit het repertoire volledig automatisch

Woningtypologieën - uitvoeringen

worden verwerkt in het model.

Binnen een woningconcept kunnen verschillende
typologieën worden vastgelegd, zoals woningen

Woningconcepten - basismodellen

met kap of plat dak, twee-onder-een-kap, wonin-

Wellicht heeft u al concepten ontwikkeld voor

gen met één, twee of drie verdiepingen, of juist

verschillende segmenten in de woningbouw,

bungalows. De types kunnen flexibel zijn, dus

bijvoorbeeld basiswoningen voor de onderkant van

bijvoorbeeld variëren in lengte en breedte. De

het segment, wat luxere voor het middensegment

typologieën zijn te vergelijken met de verschillende

en weer andere voor de bovenkant van de markt.

uitvoeringen van auto’s, zoals 3-, 4-, of 5-deurs,

Deze concepten zijn, met hun wetmatigheden,

hatchback of stationwagon. Ook deze vinden hun

eenvoudig vast te leggen in een dynamisch

plek in het dynamische woningmodel van

woningmodel van WoonConnect. Ze kunnen

WoonConnect.
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Woonconcept generator

1 Basismodel
	Aan de hand van vooraf ingevoerde
parameters wordt een modelwoning
samengesteld.

2 3D model
	Deze modelwoning kan verder worden geconfigureerd
en gedetailleerd.

3 Projectgegevens
	Extra projecteigenschappen en een begroting
kunnen worden vastgesteld.

5 Kosten en budget
	Bouwkosten en uittrekstaten worden
automatisch gegenereerd.

4 Toets op bouwbesluit en energie
	Het model wordt automatisch getoetst aan het
bouwbesluit en een EPC berekening wordt gemaakt.

6 Documenten
	Alle relevante tekeningen en documenten
worden realtime gegenereerd.

‘repertoire’
· Vormgevingsopties ·
· Duurzaamheidspakketten ·
· Uitbreidings- en indelingsopties ·
· Afwerkingsopties ·
Vormgevingsopties

Uitbreiding- en indelingsopties

U kunt verschillende architectuurstijlen opnemen

Per typologie kunnen uitbreiding- en indelingsop-

in het ‘repertoire’. In dat geval kunt u in een project

ties worden toegevoegd, zoals dakramen, dakka-

kiezen uit verschillende vormgevingsstijlen. Omdat

pellen, aanbouwen, schuurtjes, garages, andere

in projecten regelmatig nieuwe vormgeving wordt

indelingen van plattegronden, andere kozijnen,

toegepast, zal het repertoire aan stijlen geleidelijk

puien, gevelindeling enzovoort. Deze kunnen

groeien en kunt u in volgende projecten kiezen uit

desgewenst ook als totaalpakket aangeboden

een steeds groter wordend arsenaal aan stijlen.

worden, vergelijkbaar met de accessoires van een
auto.

Duurzaamheidspakketten
De huidige klant of opdrachtgever wil keuze uit

Afwerkingsopties

verschillende duurzaamheidspakketten zoals EPC

Ook kleuren, type keukens, type tegels, afwerking-

0,4, EPC 0,2, gasloos of energieneutraal. Al deze

sniveaus, stopcontacten en zelfs meubilair kunnen

uitvoeringen kunnen worden ingebouwd in het

worden ingebouwd in het dynamische model,

repertoire. Een kwestie van er een keer goed met

zodat ze later door u, uw opdrachtgever, of een

elkaar voor gaan zitten, inbouwen in de concepten

koper kunnen worden gekozen. Het resultaat wordt

en ze zijn voortaan altijd oproepbaar. Per kavel en

ook hier automatisch verwerkt in het model.

per woning wordt dan later direct het energieverbruik van de woning en zijn bewoners doorgerekend. Zoals u bij een auto keuze hebt uit verschillende motorblokken met verschillende prestaties,
zo biedt u hier keuze uit de prestaties die de
woning gaat leveren.
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ontwikkelfase - planvorming
· Plan maken met een paar muisklikken ·
· Automatische berekening kosten ·
· Automatische berekening prestaties en eigenschappen ·
· Afhankelijkheden tussen aangrenzende kavels ·
Plan maken met een paar muisklikken

opties worden opgeteld, maar u kunt met Woon-

Als ontwikkelaar kunt u in een project, per kavel,

Connect ook zeer gedetailleerd prijzen per m3, m2,

met een paar simpele muisklikken, zonder hulp van

m1 of per stuk opgeven. Desgewenst kunt u ook

BIM-modelleurs of andere specialisten, een keuze

kosten voor onderhoud opgeven voor een ‘total

maken uit de basismodellen en uitvoeringen die in

cost of ownership’ of een meerjarige onderhouds-

de dynamische modellen van WoonConnect zijn

planning.

vastgelegd. U ziet dan direct wat de bouwkosten
van elke woning en van het project zijn. U kunt per

Automatische berekening

kavel bovendien eenvoudig instellen welke keuze-

prestaties en eigenschappen

mogelijkheden u wilt vrijgeven aan de opdrachtge-

De prestaties en eigenschappen van elke individue-

ver of koper. Op projectniveau regelt u de variabele

le woning worden automatisch berekend op basis

kosten voor bijvoorbeeld adviseurs, reisafstand,

van de eigenschappen van de onderdelen van die

eventuele extra marges of kortingen, waarbij u

woning. Dit kunnen bouwfysische prestaties zijn,

gebruik maakt van kostenregels die op verschillen-

zoals EPC, energieindex en –label, of CO2-uitstoot,

de manieren kunnen worden ingeregeld.

maar bijvoorbeeld ook huurpunten.

Automatische berekening kosten,

Afhankelijkheden tussen aangrenzende kavels

verkoopprijzen en MJOP

In WoonConnect kunnen afhankelijkheden tussen

Met WoonConnect prijst u één maal uw compo-

kavels worden vastgelegd. Wanneer een kapvorm

nenten en/of opties af, waarna de configurator de

alleen gecombineerd kan worden met een beperkt

rest van het werk doet en de totaalprijs van een

deel van de andere kapvormen, kan een keuze op

woning, een blok of een totaal project in beeld

en bepaald kavel invloed hebben op de mogelijkhe-

brengt. U kunt zowel kostprijzen als verkoopprijzen

den bij de buurkavels. WoonConnect schakelt dan

invoeren., zodat ook de marge direct inzichtelijk is.

de ongewenste mogelijkheden uit. Sommige

U kunt op ieder gewenst moment de prijzen online

keuzes, zoals bijvoorbeeld een aanbouw of de

aanpassen, waarna de nieuwe prijzen tijdens het

keuze voor een garage, kunnen goedkoper uitpak-

configureren meegenomen worden. Het is aan u

ken wanneer de buren ook voor deze optie kiezen.

om te kiezen op welk niveau de prijzen worden

De configurator kan-desgewenst het voordeel

berekend, dat kan door een basisprijs aan een

direct tonen aan de geïnteresseerde koper!

woningtype toe te wijzen, waarbij de gekozen
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automatische output van de verkoopwebsite
· Verkoop-of verhuurtekeningen en brochure op maat ·
· MJOP ·
· Werkomschrijving of optielijst (koperskeuzen) ·

Als de woningen zijn geconfigureerd levert

MJOP

WoonConnect verschillende soorten output.

Niet alleen voor beleggers, VVE’s en woningcorporaties is het belangrijk inzicht te krijgen in de

Verkoop- of verhuurtekeningen

meerjarenkosten van de woning, dat geldt natuur-

en brochure op maat

lijk ook voor iedere particuliere woningeigenaar.

Desgewenst kunnen we een brochure klaarzetten

Bij het selecteren van de verschillende keuzeopties

voor verzending naar de potentiële koper of

kunnen direct de meerjarenkosten in beeld worden

huurder. Die brochure kan verkooptekeningen

gebracht.

bvatten, optielijsten, algemene voorwaarden,
projectinformatie en zelfs een verkoop- of huur-

Werkomschrijving of optielijst (koperskeuzen)

dersovereenkomst. U bepaalt zelf de vorm en

WoonConnect kan een complete werkomschrijving

inhoud van de brochure.

genereren, maar u kunt ook volstaan met een
eenvoudige lijst met de gekozen opties.

Dudok Park Zaltbommel
Het dynamisch 3D-model geeft de koper een
realistisch beeld van zijn toekomstige woning.
Koperskeuzes worden direct in beeld gebracht.
Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van
de traditionele artist impressions.
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·

verkoopconfigurator en -website
· Automatisch gegenereerd vanuit de planvorming ·
· Kavel kiezen – woning in 3D configureren ·
· Hypotheekcheck ·
· Inzicht in energiekostenberekening ·
WoonConnect maakt niet alleen een snel en

Hypotheekcheck

efficiënt voorbereidingstraject mogelijk, het biedt

Indien gewenst kunnen potentiële kopers checken

ook unieke mogelijkheden in het verkooptraject.

of hun inkomen toereikend is voor de financiering

Het platform kunt u onder begeleiding van een

van de woning. Daarbij kijken we niet alleen naar

verkoopadviseur of makelaar inzetten, maar u kunt

de bouwkosten, maar worden ook de geprognoti-

potentiële klanten ook zelf hun keuzes laten

seerde energielasten meegenomen.

bepalen! Per project kunt u beslissen welke mogeInzicht in energiekostenberekening

lijkheden van WoonConnect u in gaat zetten.

De 3D BIM-modellen van WoonConnnect zijn
Automatisch gegenereerd vanuit de planvorming

gekoppeld aan diverse rekenkernen, waaronder een

Voor ieder project zetten we een speciale website

transmissieverliesberekening die gekoppeld is aan

online met daarop de kavels waaruit gekozen kan

het bewonersgedrag. Bewoners kunnen zelf

worden. Op basis van de eerder geselecteerde

aangeven hoe lang ze onder de douche staan of in

basistypen en vrijgegeven opties worden de

bad liggen, hoe hoog ze de thermostaat zetten,

woningconfiguratoren op de website per kavel

welk type lampen ze hebben en hoe lang die elke

automatisch aangestuurd. Er hoeven dus geen

dag branden, en wat voor apparatuur ze in huis

aparte configuratoren te worden gebouwd.

willen nemen. Hiermee berekent WoonConnect de
bijbehorende water-, gas- en elektrarekening,

Kavel kiezen – woning in 3D configureren

waardoor de bewoner een reëel inzicht krijgt in de

Geïnteresseerden kunnen met één klik op het kavel

woonlasten, en tegelijkertijd ziet hoe hij energie

naar de woning toe. De koper ziet direct de basis-

kan besparen.

woning in 3D en 2D en kan deze op basis van de
vrijgegeven opties zelf aanpassen. In het ene geval
kan hij daardoor zelfs het type woningen nog
kiezen, of een bepaalde architectuurstijl, en in
andere gevallen alleen de kleur van de voordeur.
Het is allemaal aan u. Bij ieder keuze worden de
consequenties direct zichtbaar in 3D en 2D, op
energiegebied en worden meteen de kosten
getoond!
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commercieël beheerder
verkoopwebsite

vergunningsfase
· 2D vergunningstekeningen ·

· Beheer verkoopstatus kavels ·

· Bouwfysische toetsing ·

· Analyse kopersgedrag ·
· Vastleggen aanvullende koperskeuzen ·
Beheer verkoopstatus kavels

U kunt ervoor kiezen om WoonConnect alleen in te

Als beheerder van de verkoopsite kunt u aangeven

zetten in het verkooptraject, maar de kracht van

dat kavels in optie of verkocht zijn. Ze worden dan

WoonConnect komt pas echt tot volle wasdom in

afgesloten voor andere kopers.

het bouwvoorbereidingstraject. Bestektekeningen,
werktekeningen, bouwfysische berekeningen:

Analyse kopersgedrag – beheerdersomgeving

WoonConnect zet ze allemaal voor u klaar als u dat

Door als beheerder bij een project in te loggen,

wilt. Door de unieke structuur van WoonConnect,

heeft u inzage in het keuzegedrag van de bezoe-

die intensief gebruikmaakt van de BouwConnect

kers van de site. Zo kunt u zien welke opties de

bibliotheek, kan een breed scala aan documenten,

diverse gegadigden het meest interessant vinden.

berekeningen, uittrekstaten en rapportages uit de

Zeer waardevolle informatie dus, die u kan helpen

modellen worden gedestilleerd. BIM-men in het

bij het verkooptraject en bij het doorontwikkelen

kwadraat!

van uw woningconcept en de opties die u daarin
2D vergunningstekeningen

aanbiedt.

Na het configureren van de woningen zijn direct
Vastleggen aanvullende koperskeuzen

PDF’s beschikbaar voor bouwaanvraagtekeningen.

U wilt wellicht niet alle mogelijke koperskeuzen

U bepaalt zelf de lay-out van deze tekeningen.

vrijgeven op de verkoopwebsite. U kunt met WoonConnct bepaalde keuzen ook in een later stadium

Bouwfysische toetsing

van het traject aanbieden, met de bewoner door-

Op basis van KIWA -ecertificeerde software gene-

nemen en direct vastleggen.

reert WoonConnect direct voor elke geconfigureerde woning een rapport op maat met daarin de
EPC-berekening, natuurlijke ventilatie, doorspuibaarheid, daglichttoetreding en een gebiedentoets.
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Verkoopconfigurator
Waterdael voor Van Wanrooij

2 Basiswoning
	Per kavel is een basiswoning
beschikbaar die vervolgens
naar wens geconfigureerd kan
worden.

1 Kavelkeuze
	Bewoners kunnen zelf een kavel kiezen. Wanneer een kavel in optie of verkocht is wordt deze
gedeactiveerd.

3 3D en 2D woningconfigurator
	De woning is in 3D te bekijken en te configureren.
Het model en de plattegronden worden realtime
aangepast.

4 Koperskeuzes
	Verschillende opties kunnen worden uitgeprobeerd. Kopers zien direct hoe de optie eruit ziet
en wat de meerprijs is.

5 3D presentatie
	Naast het 3D-model van de individuele woning kan
de gebruiker ook door de toekomistige straat
wandelen of het project in vogelvlucht bekijken.

6 Automatische berekeningen
	Een inschatting van de toekomstige energiekosten
en hypotheek wordt automatisch berekend.

7 Verkoopbrochure
	Een verkoopbrochure wordt automatisch
op maat gegenereerd.

uitvoering en bouwvoorbereiding
· 2D uitvoeringstekeningen ·
· 3D BIM modellen ·
· Uittrekstaten – output op maat ·
· Optielijsten per woning of per blok ·
WoonConnect biedt ook ondersteuning tijdens de

Uittrekstaten – output op maat

bouwvoorbereiding en de bouwfase. In principe is

Naast tekenwerk kunnen er ook hoeveelheidstaten

ieder document of bestand dat gebaseerd is op een

worden gegenereerd, die naar uw eigen wensen

virtueel model direct uit de configurator te halen.

kunnen worden ingeregeld. Het is ook mogelijk om
in overleg bijvoorbeeld cascotekeningen, kozijnte-

2D-uitvoeringstekeningen

keningen of andere specialistische documenten te

Na het configureren van de woningen zijn direct

genereren voor uw eigen organisatie, of voor

PDF’s beschikbaar van werktekeningen en detailte-

ketenpartners, aannemers, onderaannemers of

keningen. U bepaalt zelf de lay-out van deze

fabrikanten.

tekeningen.
Optielijsten per woning of per blok
3D BIM-modellen (IFC, Revit)

Het kan handig zijn om per woning een file uit te

Nadat de woningen geconfigureerd zijn, kunnen

draaien met daarin bijvoorbeeld de gekozen opties,

IFC-modellen en Revit-modellen worden gegene-

hoeveelheidstaten per woning of per blok. Deze

reerd. Die kunt u gebruiken in al uw Revit- of

zijn allemaal op maat voor u samen te stellen.

IFC-compatibele systemen. Ook AutoCad-tekeningen behoren tot de mogelijkheden. De IFC-modellen voldoen aan de standaard en zijn als uitstekend
beoordeeld door o.a. het BIM-loket.
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aanbestedingsmodule

digitaal 3d opleverdossier

· Online ·

· Volledige documentatie ·

· Gehele werk of onderdelen ·

· Garantiebewijzen, handleidingen ·
· Onderhoudsschema’s ·
· Eigen bewonersomgeving ·

Het is mogelijk om de modellen online aan te laten

Bij de oplevering van de echte woning kan direct

besteden: geheel of gedeeltelijk (bv alleen de

ook een virtuele woning worden opgeleverd. Hierin

kozijnen of het casco). De aanbiedende partijen

ligt de woning in 3D en 2D vast. Deze kan worden

krijgen toegang tot de 2D- en 3D- informatie die

voorzien van alle gewenste opleverdocumenten,

voor hen van belang zijn. Hierbij kunnen ook

inclusief handleidingen, garantiebewijzen en

speciale uittrekstaten het werk vergemakkelijken.

onderhoudsschema’s. Bewoners kunnen in een
eigen afgeschermd gedeelte hun eigen informatie
toevoegen, zoals aankoopbonnen van apparaten en
interieur. Op elk gewenst moment hebben zij dan
alle informatie over hun woning online beschikbaar.

Statistieken
Inzicht in de wensen van uw (potentiële) kopers

Het gebruik van de website levert gedetaïlleerde informatie over de
wensen van uw (potentiële) kopers op. Hoe vaak is de website bezocht,
welke opties zijn populair en welke niet is informatie die automatisch
wordt bijgehouden.
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BIM
Volledig en hoogwaardig BIM-men
IFC

Volledig automatisch gegenereerde BIM-modellen
en IFC-modellen van ongekende kwaliteit.

Uittrekstaat

Genereer volledig automatisch een
uittrekstaat van de woning.

Automatisch conflicten opsporen

Met de juiste software kunnen
conflicten in het woningmodel worden
opgespoord. In dit voorbeeld is het
kozijn voor de trap gepositioneerd.

Koppeling met BouwConnect Bibliotheek

De afzonderlijke bouwdelen zijn gekoppeld aan de
productinformatie in de BouwConnect Bibliotheek.
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beheer
· Altijd uw woning bij de hand ·
· Klachtmelding ·
· Woning aanpassen ·
· MJOP – huurpunten – uittrekstaten voor de beheersfase ·
Ook wanneer de woning gebouwd is, eindigt de

Woning aanpassen

toegevoegde waarde van WoonConnect niet.

Een eenmaal gebouwde woning kan in een later

Wellicht zijn ze niet direct voor uw organisatie

stadium alsnog worden uitgebreid met bijvoor-

interessant, maar zeker wel voor uw opdrachtge-

beeld een dakkapel, een garage of een uitbouw. U

ver, koper of huurder. Op onze site www.wooncon-

kunt de woningen online laten staan, waardoor de

nect.nl vindt u uitgebreide informatie over Woon-

eigenaar deze in slechts een paar muisklikken bij u

Connect in de beheerfase, we beperken ons hier tot

kan bestellen.

een beknopt overzicht.
MJOP – huurpunten – uittrekstaten voor de
Altijd uw woning bij de hand

beheersfase

Met WoonConnect heeft de bewoner online direct

WoonConnect heeft zeer veel functionaliteiten voor

toegang tot een 2D- en 3D-model van zijn woning.

corporaties en VvE’s, waaronder een zeer krachtige

Alleen al handig wanneer hij bij de meubelboule-

module voor meerjarige onderhoudsplanning

vard wil controleren of die nieuwe bank wel past in

(MJOP), een steeds geactualiseerde berekening van

de woonkamer. Een mooie service voor alle op-

de energie-indexen en de huurpunten. Deze

drachtgevers, kopers en bewoners van het ge-

worden direct voor u berekend en in het juiste

bouwde huis.

rapport gezet. Ook uittrekstaten kunnen handig
zijn in de beheerfase, bijvoorbeeld voor het kwan-

Klachtmelding

tificeren van het schilderwerk of het glazenwassen.

Het is mogelijk om online klachten te melden met
de 2D- en 3D-modellen in WoonConnect. Alle
klachten komen binnen bij de beheerder. Er is ook
een module waarmee direct afspraken kunnen
worden ingepland.
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besparing
· Interne ontwikkelkosten ·
· Architecten- en adviseurskosten ·
· Faalkosten ·
· Slimmere concepten ·
· Geen dubbele kosten ·
Eén geïntegreerde omgeving waarin u uw woning-

communicatiemiddel / ondubbelzinnige communi-

concepten beheert en ontwikkelt, uw projecten

catie in digitaal model / inzicht in behoeften

ontwerpt, het verkoopproces mee doorloopt en

bewoners door digitale inventarisatie / pre-engi-

tekeningen en berekeningen voor de vergunning en

neering en digitale simulatie (details vooraf bekend)

de uitvoering genereert betekent een enorme

/ kwaliteiten van gebouw en directe omgeving

efficiency-slag. Het gaat niet alleen sneller, maar u

vooraf bekend. Dat bespaart al snel:

maakt ook geen dubbele kosten voor het maken

- € 2.034,- per woning per jaar

van een verkoopconfigurator, bespaart op architec-

- 2,26 % op bouwkosten

ten- en adviseurskosten, voorkomt fouten in de
verwerking van informatie, en kunt slimme con-

Efficiënter verduurzamen

cepten gemakkelijk beheren en hergebruiken.

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in onderhouds-

Fakton, een onafhankelijke adviesorganisatie,

staat / schaalvergroting / bundeling van vraag en

berekende de impact van WoonConnect: de conclu-

aanbod / inzichtelijke

planning / inzichtelijke

sie was een flinke besparing. Hieronder een aantal

kosten / creëren van draagvlak huurders / efficiënte

rekenvoorbeelden.

communicatie. Dat bespaart al snel:
- € 2.400,- per woning

Slimmer verbeteren

- 8 % op verduurzamingskosten

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in wensen
huurders / schaalvergroting / kosten en voordelen

Sneller ontwikkelen

direct inzichtelijk / efficiënte communicatie /

Pluspunten volgens Fakton:

gemakkelijk toewerken naar KPI’s / transparant

ontwerp in 2D en 3D online beschikbaar voor alle

proces. Dat bespaart al snel:

betrokken partijen / eindgebruiker wordt (visueel)

- € 1.200,- per woning per jaar

betrokken bij de ontwikkeling / aanpassingen

- 8 % op verbeterkosten

(SO-VO-DO) snel online / één gemeenschappelijk
communicatiemiddel / massaproductie mogelijk

Beter bouwen

door overzicht plangebieden. Dat bespaart al snel:

Pluspunten volgens Fakton: standaard opbouw

- € 3.845,- per woning

bouwelementen, online beschikbaar / één

- 19,22 % op ontwikkelkosten
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WoonConnect,
De Twee Snoeken
en het goede leven
De dynamische 3D-configurator WoonConnect
is ontwikkeld door De Twee Snoeken, een
architectenbureau en softwareontwikkelaar.
Met WoonConnect bouwen we aan een digitale
wereld waarin de gebouwde omgeving online
gedetailleerd is beschreven en weergegeven.
Met dit digitale universum willen we onze
gebouwde leefomgeving verduurzamen en
energiezuiniger maken. Om alle individuele
woningen betaalbaar te kunnen verbeteren,
moeten we massa creëren. En dat kan met
WoonConnect. Ontwikkeling van onderop,
gefaciliteerd en gestimuleerd door kennisinstellingen en overheid: WoonConnect wil de slag
maken van huis naar thuis, van wijk naar buurt.
Uiteindelijk moet iedere bewoner zijn huis
kunnen openstellen voor producten en diensten
op woongebied die digitaal worden aangeboden.
Hiervoor willen we zoveel mogelijk kennis en
creativiteit van alle stakeholders bundelen, tot
een kracht die onze kwaliteit van leven verbetert,
zodat we samen kunnen genieten van het goede
leven.

www.woonconnect.nl
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