De kracht van WoonConnect
voor VvE bestuur, beheerders
en woningeigenaren

Compleet plan van aanpak
Zelf aan de knoppen bij renovatie en
verduurzaming
Uw vastgoed in beeld met intelligente
3D-modellen
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De kracht van WoonConnect
voor VvE bestuur, beheerders
en woningeigenaren
Staat uw VvE de komende jaren voor een renovatie-opgave? Wilt u een flinke opknapbeurt
uitvoeren, verduurzamen, energie besparen, wooncomfort verhogen, het gebouw mooier
maken en/of andere verbeteringen doorvoeren? Wilt u daarvoor een collectief plan maken
met ruimte voor individuele woonwensen? Met de slimme aanpak van WoonConnect staat u
zelf aan het roer, maar kunt u rekenen op vakkundig maatwerkadvies en begeleiding van het
hele traject.
Zelf aan de knoppen bij
het maken van plannen!

CityDeal
WoonConnect is deelnemer in de CityDeal ‘Naar een
digitale woonomgeving’. Net als de ministeries van
Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Wonen & Rijksdienst. In het
kader van deze CityDeal is een compleet Plan van
Aanpak ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren.
In gemeenten zoals Leidschendam, Eindhoven, Den
Haag, Tilburg, Den Bosch en Rotterdam wordt deze
aanpak inmiddels succesvol ingezet.

Met één druk op de knop kunt u in driedimensionale
modellen en overzichten zien hoe zowel het
complex als geheel, als elke individuele woning door
een bepaalde ingreep – of combinatie van ingrepen
- verandert. U ziet direct wat het kost, of er op de
energierekening wordt bespaard, of er subsidie- of
financieringsmogelijkheden zijn, wat de invloed is op
de MJOP en wat de benodigde maandbijdrage per
VvE-lid is. In de Energiemodule van WoonConnect
kunt u zelfs per woning het bewonersgedrag op
energiegebied inregelen, om nauwkeurig te voorspellen wat de besparingsmogelijkheden zijn.

Compleet Plan van Aanpak
Het nemen van energiebesparende maatregelen
kost in het begin natuurlijk geld. Gelukkig willen de
Nederlandse rijksoverheid en gemeenten de
woningeigenaren hierin ondersteunen. Met subsidies, financieringsregelingen en een concreet plan
van aanpak: WoonConnect. Dit plan is speciaal voor
gemeenten en Verenigingen van Eigenaren ontwikkeld. Het maakt energie besparen en zelf energie
opwekken nog voordeliger en ook de integratie van
andere verbeteringen en aanpassingen mogelijk.

Wat is WoonConnect?
WoonConnect is een online platform waarop
intelligente 3D-modellen van uw woningbestand
worden geplaatst. Zo krijgt u als VvE-beheerder of
-bestuur inzicht in de toestand van iedere individuele woning, en van het geheel. In het platform kunt
u zelf kiezen uit maatregelen om de woningen
energiezuiniger, mooier, veiliger, toegankelijker en/
of comfortabeler te maken. Ook aanpassingen van
de indeling, het sanitair, de keuken kunnen worden
opgenomen, evenals andere maatregelen om
individuele woningen aan te passen aan veranderende woonwensen en/of zorgbehoeften. Hiermee
kunnen zowel VvE-beheerder/bestuur, als VvE-leden
zelf aan de slag.

Advies en Helpdesk
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U heeft in WoonConnect de mogelijkheid om zelf
scenario’s samen te stellen, inclusief gepersonaliseerde opties voor individuele woningbezitters.
Er is een helpdesk beschikbaar om u daarbij te
helpen. Waar nodig kunt u echter rekenen op
maatwerkadvies. Het WoonConnect-team werkt
voor u minimaal drie adviesscenario’s uit, afgestemd
op de financiële mogelijkheden van uw VvE. Zo gaat
u met WoonConnect voor een professionele projectaanpak, zonder torenhoge kosten.

uw vastgoed in beeld
· Ruimtelijk inzicht ·
· Financieel inzicht ·
WoonConnect maakt voor u een online database

blokniveau. Laat bewoners meebeslissen bij

met intelligente 3D-modellen van uw woningvoor-

renovaties en groot onderhoud, door in de

raad. Iedere woning is voor u als beheerder en voor

woningmodellen opties vrij te geven. Eigenaren

de bewoner toegankelijk als interactief digitaal

en huurders kiezen dan bijvoorbeeld voor een

gebouwmodel. U kunt woningen van binnen en

vergroot balkon, een andere keuken, of bekijken

buiten bekijken, maar ook de straat en de buurt in

hoe het uitbreken van een muur of een vernieuwde

3D zien. U hebt hiermee volledig inzicht in uw

galerij eruitziet. Tegelijkertijd zien ze wat de

vastgoed op appartementniveau, gebouwniveau en

aanpassing betekent voor hun VvE-bijdrage.

Via de configurator kunnen VvE-leden
collectieve keuzes maken. Ook kunnen ze
individuele aanpassingen uitproberen en
doorvoeren in hun eigen woning.
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communicatie
· Enquêteren ·
· Bewoners stimuleren en activeren ·
· Volledig informeren ·
Met de online enqûetetool krijgt u inzicht in de

de aanleg van groene daken, het collectief aanpak-

leefwereld van woningeigenaren en de buurtbe-

ken van besparingen en het gebruik van nieuwe

woners van het vastgoed dat u beheert. Resultaten

energie stimuleren. Woningeigenaren voelen zich

kunnen op individueel woningniveau en per com-

al snel bij het project betrokken, omdat plannen en

plex gemonitord worden. De software adviseert

uitkomsten duidelijk gepresenteerd worden in de

woningeigenaren bij het samenstellen van pakket-

software. De positieve resultaten prikkelen hen om

ten met energetische maatregelen. Individuele

te gaan verduurzamen. En dat maakt weer slimme

bewoners zien niet alleen wat verduurzamen kost,

gezamenlijke oplossingen mogelijk.

maar ook wat de voordelen zijn en hoe snel een
investering terugverdiend wordt. Hiermee kunt u

U maakt problemen en
oorzaken inzichtelijk,
zodat u gepaste maatregelen kunt treffen.
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energie en duurzaamheid
· Energielabels berekenen ·
· Energiebewustzijn creëren ·
· Complete pakketten aanbieden ·
Bewoners en VvE-beheerders kunnen de huidige

dat ze kunnen besparen. Dit wordt bijvoorbeeld

toestand van een woning zelf gemakkelijk invoeren

duidelijk als ze gaan spelen met hun ‘woongedrag’

in het interactieve 3D-model. De gecertificeerde

in de Energiebuddy. Huiseigenaren ervaren hiermee

software van WoonConnect berekent het energie-

welke kosten ze besparen door alleen hun gedrag

label van de woning op basis van deze actuele

aan te passen (bijv. korter onder de douche, nieuwe

gegevens. Zijn uw VvE-leden moeilijk te enthou-

tv). Ook kunt u energiepakketten aanbieden en

siasmeren voor verduurzaming, dan worden ze

direct inzichtelijk maken wat een aanpassing de

wellicht overtuigd door het zien van het geldbedrag

bewoners kan opleveren.

Gezinssamenstelling en
energieverbruik.

Een energie-advies op maat.
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onderhoud
· MJOP maken ·
· Toekomstscenario’s vergelijken ·

In WoonConnect houdt u de onderhoudstoestand

opties objectief met elkaar vergelijken. De scenario’s

van woningen overzichtelijk en actueel. Daardoor

geven inzicht in onder andere product, prestaties,

kunt u ook het meerjarenonderhoud kostenefficiënt

kosten en opbrengsten per maatregel per woning.

en overzichtelijk plannen. U kunt de ingevoerde

Van het hele gebouw en van het volledige complex.

adviesscenario’s vergelijken, maar ook zelf

Inclusief de verdeling in collectieve kosten en de

verduurzamingspakketten en MJOP’s samenstellen

individuele kosten voor woningeigenaren.

in de software. Zo rekent u de renovatie- en
onderhoudsplannen door en kunt u verschillende

U kunt verschillende
renovatiescenario’s
virtueel testen.

Vergelijk de bestaande
situatie eenvoudig
met de gerenoveerde
situatie

Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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beheerfase
· Actueel beeld van het hele gebouw ·
· Communicatie met bewoners ·

Na oplevering bevat WoonConnect een actueel

worden gemeld en worden afgehandeld. Woon-

model van het gerenoveerde gebouw, dat gedetail-

Connect genereert hoeveelheden voor offerte-

leerd inzicht biedt en waarin ook latere aanpassingen

aanvragen en de actuele onderhoudsstatus kan

kunnen worden verwerkt. Het onderhoud wordt

worden bijgehouden door de betrokken partijen. Er

aangestuurd via de automatisch gegenereerde

zijn diverse mogelijkheden voor communicatie met

onderhoudsplanning. Storingen en schades kunnen

en tussen bewoners. Zo kunt u de betrokkenheid

door individuele bewoners via WoonConnect

van individuele bewoners bij de VvE vergroten.

Bewoners kunnen zelf storingen en schades in hun woning
opnemen. Op de plattegrond worden gebreken gemarkeerd
en de ernst ingeschat. Op gebouwniveau ontstaat zo een
gedetailleerd beeld van de algehele onderhoudstaat.
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besparing
· Besparing op beheer en onderhoud ·
· Besparing door inzichtelijk proces ·
· Direct inzicht in subsidies en financieringsmogelijkheden ·
Zonder tussenkomst van externe adviseurs bere-

Beter bouwen

kent u per woning en complex de energie-index,

Pluspunten volgens Fakton: standaard opbouw

EPC, het woningoppervlak, aantal kamers, enzo-

bouwelementen, online beschikbaar / één

voort. Na de uiteindelijke keuze voor een scenario

communicatiemiddel / ondubbelzinnige communi-

is direct een set ontwerptekeningen en berekenin-

catie in digitaal model / inzicht in behoeften

gen (ramingen) beschikbaar. Deze kunnen dienen

bewoners door digitale inventarisatie / pre-engi-

als basis voor de tekeningen en berekeningen voor

neering en digitale simulatie (details vooraf bekend)

een omgevingsvergunningsaanvraag, en de uitvoe-

/ kwaliteiten van gebouw en directe omgeving

ring. Fakton, een onafhankelijke adviesorganisatie

vooraf bekend. Dat bespaart al snel:

die werkt voor de overheid, heeft uitgerekend wat

- € 2.034,- per eenheid per jaar

de impact van WoonConnect is voor VvE’s. Dit

- 2,26 % op bouwkosten

onderzoek wijst uit dat u met WoonConnect flink
kunt besparen op beheerkosten, onderhoudskosten

Efficiënter verduurzamen

en verbeterkosten. Hieronder wat voorbeelden.

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in onderhoudsstaat / schaalvergroting / bundeling van vraag en

Overzichtelijk beheren

aanbod / inzichtelijke

planning / inzichtelijke

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in uw woning-

kosten / creëren van draagvlak huurders / efficiënte

bezit / inzicht in de onderhoudsstaat / creëren van

communicatie. Dat bespaart al snel:

draagvlak huurders / efficiënte communicatie.

- € 2.400,- per eenheid per jaar

Dat bespaart al snel:

- 8 % op verduurzamingskosten

- € 195,- per eenheid per jaar
- 21,65 % op beheerkosten
Beter onderhouden
Pluspunten volgens Fakton: inzicht in de
onderhoudsstaat / afstemmen massa-onderhoud /
efficiënte communicatie / inzichtelijke planning.
Dat bespaart al snel:
- €252,- per eenheid per jaar
- 19,99 % op onderhouskosten
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maatwerk adviesrapport
· Volledig automatisch gegenereerd ·
· Periodieke update ·
· Certificering mogelijk ·
WoonConnect levert volledig automatisch een

Het maatwerkadvies is er in drie varianten:

maatwerk adviesrapport. De rapporten geven voor

•	Concept maatwerkadvies: komt automatisch uit

de VvE als geheel en per woning inzicht in de

WoonConnect, en rekent met standaard-gedrag

kosten en de opbrengsten van energiebesparende

en de oorspronkelijke technische staat van de

maatregelen. De woningen in WoonConnect zijn

woning.

voorzien van diverse scenario’s op verschillende

•	Persoonlijk maatwerkadvies: houdt rekening

kostenniveaus, waarbij direct inzichtelijk is wat de

met bewonersgedrag en de collectieve en

kosten en de baten zijn. Daarbij wordt ook gekeken

individuele aanpassingen aan de woningen

naar de subsidie- en leningsmogelijkheden op dat

(bijv. gevelisolatie, voorzetramen, nieuwe

moment. Wanneer de subsidieregelingen of de

cv-ketel).

financieringsmogelijkheden veranderen, of wanneer

•	Gecertificeerd maatwerkadvies: WoonConnect is

er sprake is van nieuwe innovaties of technologische

gecertificeerd voor het uitbrengen van Maat-

doorbraken, worden deze automatisch doorgere-

werk adviesrapporten (BRL 9500 deel 02). Na

kend. Er kan dan direct een nieuw rapport worden

opname van de woningen door een van onze

uitgedraaid. Dit is ook erg handig voor gemeenten,

medewerkers krijgt het rapport de status van

energiecoaches en VvE-beheerders. Zij kunnen

een gecertificeerd advies. Deze opname kan

bewoners en VvE besturen die niet handig zijn met

voor een gering bedrag worden uitgevoerd.

een tablet of computer, een papieren rapport of
een pdf ter beschikking stellen. Dit zou elk jaar
herhaald kunnen worden, zodat er steeds een
up-to-date advies voorhanden is.
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De voordelen voor VvE bestuur,
beheerders en woningeigenaren
Compleet plan van aanpak
Volledig proces, inclusief ondersteuning.
Automatische toetsing
	Verbouwingsplannen worden getoetst op
haalbaarheid en kosten.
Transparantie
	U krijgt inzicht in investeringen/kosten en u

WoonConnect,
De Twee Snoeken
en het goede leven

verkleint het risico dat investeringen zich niet
terugverdienen.
Direct consequenties in beeld, nu en in de
toekomst
	We brengen in beeld welke stappen u kunt

De dynamische 3D-configurator WoonConnect

zetten en wat dit financieel voor u betekent.

is ontwikkeld door De Twee Snoeken, een

We stellen dat samen met u op aan de hand

architectenbureau en softwareontwikkelaar.

van uw financiële mogelijkheden. Dit kan ook

Met WoonConnect bouwen we aan een digitale

een meerjarig plan inhouden.

wereld waarin de gebouwde omgeving online

Helpdesk

gedetailleerd is beschreven en weergegeven.

	WoonConnect beschikt over een eigen

Met dit digitale universum willen we onze

supportafdeling die u telefonisch kan

gebouwde leefomgeving verduurzamen en

ondersteunen.

energiezuiniger maken. Om alle individuele

Automatische doorvertaling naar MJOP,

woningen betaalbaar te kunnen verbeteren,

VvE-bijdrage en liquiditeitsprognose

moeten we massa creëren. En dat kan met

	Door de combinatie van de huidige financiële

WoonConnect. Ontwikkeling van onderop,

mogelijkheden en de verandermogelijkheden

gefaciliteerd en gestimuleerd door kennisinstel-

gecombineerd met subsidies en leningen

lingen en overheid: WoonConnect wil de slag

bieden wij u direct inzicht in de besparingen.

maken van huis naar thuis, van wijk naar buurt.

Wooncomfort

Uiteindelijk moet iedere bewoner zijn huis

	Met de opties die u aantreft kunt u uw

kunnen openstellen voor producten en diensten

wooncomfort vergroten. U heeft direct inzicht

op woongebied die digitaal worden aangeboden.

wat veranderingen betekenen zoals b.v. een

Hiervoor willen we zoveel mogelijk kennis en

nieuwe keuken of een balkon vergroten. Ook

creativiteit van alle stakeholders bundelen, tot

opties voor veilig wonen (keurmerken)

een kracht die onze kwaliteit van leven verbetert,

kunnen opgenomen worden.

zodat we samen kunnen genieten van het goede

Langer thuis wonen

leven.

	Wij kunnen faciliteren dat u langer thuis
woont. In WoonConnect ziet u snel de opties
die van toepassing kunnen zijn zoals trapliften,
drempelverlaging/verwijdering e.d. De
mogelijkheden en financiële consequenties
heeft u direct in beeld.
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www.woonconnect.nl
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Stappenplan Connect +31
Onderhoud, renovatie en verduurzaming voor VVE’s met ambitie
Iedere Vereniging van Eigenaren kan financieel
voordeel halen uit verduurzaming. Zorg ervoor
dat woningeigenaren comfortabeler wonen
tegen lagere lasten. U hoeft niet te wachten op
een groot onderhouds- of renovatieproject om
energiebesparende maatregelen toe te passen.
Alléén verduurzamen kan ook. Connect +31
verkent met u de mogelijkheden en ondersteunt u bij de aanvraag van subsidies en aantrekkelijke leningen.

Connect +31 is een initiatief van de gemeente
om VVE’s ter helpen bij de verbetering van hun
onroerend goed. Met Connect +31 zit u zelf aan
de knoppen bij het beheer, het onderhoud en
de verduurzaming van uw appartementen.

STAP 1

De eerste stap bestaat uit het invullen van een
formulier waarin u aangeeft welke plannen u heeft
voor de toekomst. Op basis van dit formulier kunnen
wij aangeven of Connect +31 interessant voor u zou
kunnen zijn.

heid werk die verzet moet worden is afhankelijk van
het aantal appartementen dat u in beheer heeft, de
complexiteit van de woningen, de kwaliteit van het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en de complexiteit
van de ingrepen die aan de woningen worden gedaan.
Connect +31 combineert slimme ICT met diverse
subsidie- en financieringsmogelijkheden, waardoor de
kosten voor u tot een minimum beperkt zullen blijven.

STAP 2

STAP 4

LEG UW PLANNEN EN AMBITIES VAST

Organiseer en realiseer uw eigen verduurzamingsproject volgens onderstaand stappenplan!

INTRODUCTIE CONNECT +31

GRATIS CHECK MJOP EN ONDERHOUDSSTAAT

Tijdens een bijeenkomst met het bestuur van de VvE
en de VvE beheerder worden de mogelijkheden en de
werkwijze van Connect +31 gedemonstreerd en toegelicht. Heeft u interesse, dan bespreken we welke
ambities op het gebied van onderhoud, comfort en
verduurzaming uw VvE heeft. Ook worden aanvullende
mogelijkheden besproken.

We lopen uw huidige MJOP kosteloos voor u na en
controleren de globale staat van onderhoud van de
woningen. Heeft u geen goede MJOP, dan kunnen wij
tegen een geringe meerprijs een volledig nieuw plan
opstellen. Als u wilt kunnen we hier een uitgebreide
inventarisatie van het gebouw aan toevoegen.

STAP 5
STAP 3

DIGITALISEREN VAN DE WONINGEN

We gaan met u in gesprek om inzicht te krijgen in de
financiële mogelijkheden van uw VvE. Op basis van dit
gesprek wordt een offerte gemaakt voor de aanpak met
Connect +31. De offerte is altijd maatwerk. De hoeveel-

Het traject start pas echt met het digitaliseren van de
woningen. In deze fase wordt een driedimensionaal
computermodel opgebouwd van de door u geselecteerde woningen. Dit model maken wij op basis van uw
MJOP en tekeningen van de gemeente. Vervolgens
werken we voor u minimaal drie adviesscenario’s uit,

MOGELIJKHEDEN BEPALEN: OFFERTE OP
MAAT

afgestemd op de financiële mogelijkheden van uw VvE.
Ook krijgt u in WoonConnect de mogelijkheid om zelf
scenario’s samen te stellen, met gepersonaliseerde
opties voor individuele woningbezitters.
Onderdelen woningdigitalisering:
1	Invoeren bestaande toestand op basis van
aangeleverd tekenwerk in 2D en 3D (eventueel
inmeten op uurbasis).
2	Invoeren van opties waarmee de bestaande
toestand kan worden aangepast aan de werkelijkheid (enkel-/dubbelglas, verwarmingsinstallatie,
kleuren, materialen etc.).
3	Invoeren van de mogelijke basisinstallaties voor de
bestaande toestand.
4	Invoeren van de standaardopties voor de
verbetering van individuele woningen en het
gehele gebouw. Inclusief kosten en consequenties
voor MJOP.
5 Inregelen van de enquête (indien gewenst).
6	Inregelen en koppelen mogelijke subsidies en
leningen.
7	Inregelen financiële toestand (bestedingsruimte van
de VvE, hoogte van de VvE-bijdrage).
8	Inregelen van de scenariopagina met MJOP,
fasering, kosten en baten van maatregelen,
subsidies, leningen.
9	Koppeling Energiemodule voor berekenen van
invloed bewonersgedrag op de energierekening.
10	Inregelen basis MJOP met hoeveelheden voor
bestaande toestand en nieuwe toestand.
11	Opstellen scenario’s die leiden tot een goed
duurzaamheidsadvies.

STAP 7

VASTSTELLEN SCENARIO’S MET
BESTUUR EN LEDENVERGADERING
Na overleg met het VvE bestuur/ de VvE beheerder
stellen we enkele scenario’s vast die vervolgens aan de
ledenvergadering worden gepresenteerd.

STAP 8

AANVRAAG OFFERTES BIJ
BOUWERS - AANBESTEDING
Connect +31 maakt bij het opstellen van scenario’s
gebruik van prijzen die zo actueel en scherp mogelijk
zijn. Wanneer u besluit om bepaalde scenario’s te laten
afprijzen, dan be- paalt u zelf bij welke partijen u een
offerte opvraagt. Con- nect +31 is op meerdere locaties
in Nederland actief. We kunnen onderzoeken of de
uitvraag gebundeld kan worden met VvE’s in de buurt,
waardoor de prijzen lager kunnen uitpakken.

STAP 9

SUBSIDIEAANVRAGEN EN
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Wanneer u een partij de uitvoering van de plannen
heeft gegund, stellen we vast op welke subsidies en
leningen u aanspraak kunt maken en ondersteunen we
u bij de aanvraag.

STAP 10

UITVOERING, BOUWBEGELEIDING
STAP 6

GLOBALE WARME OPNAME
VOOR SUBSIDIEAANVRAAG
Conform de RVO subsidie-eis dient in deze fase een
warme opname uitgevoerd te worden. Zelfs als er een
goede MJOP voorhanden is. Connect +31 zal de globale
opname die vereist is voor subsidietoekenning voor een
maatwerkadvies uitvoeren. Bij toekenning van de
subsidie kunt tot 50% van uw investering in Connect
+31 terug krijgen.

Nu gaat de aannemer aan de slag. Als u wilt kan
Connect +31 ondersteuning bieden tijdens het traject,
maar u kunt ook uw beheerder of andere partijen
inschakelen voor het begeleiden van de bouw.

