De kracht van WoonConnect
als dynamisch
woninginformatiesysteem

Uw vastgoed in beeld
Betrouwbare informatie voor al uw
processen
Beheer, onderhoud, waardering
1
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De kracht van WoonConnect
als dynamisch woning
informatiesysteem
Bent u op zoek naar transparante en accurate informatie over uw woningbezit op basis van
actuele en aanpasbare 3D-modellen? De mogelijkheid om daarmee toekomstscenario’s integraal door te rekenen, zowel voor een complex als op individueel woningniveau? Wilt u uw
huurders een ‘digitale huissleutel’ van hun huurwoning geven, waarmee zij via internet hun
woning in 3D en 2D kunnen bekijken, kunnen ‘spelen’ met toegestane aanpassingen, storingen kunnen melden, op maat energiebesparingstips krijgen en hun huurcontracten kunnen
inzien? Wilt u sociale processen in een complex of wijk stimuleren? Of bent u gewoon op
zoek naar een enorme kostenbesparing in uw beheers- en onderhoudsprocessen? In alle
gevallen bent u bij WoonConnect aan het juiste adres.

Werkt u efficiënt?

Wat is WoonConnect?

Herkent u zich in deze situatie: Verschillende
personen, op meerdere afdelingen, beschikken over
gefragmenteerde delen van informatie van één en
hetzélfde onderdeel binnen een complex of VHE.
Daarbij zijn veel gegevens niet digitaal beschikbaar.
Collega’s duiken regelmatig het archief in, voor een
rapport of plattegrond. Het opzoeken van informatie is een terugkerende tijdrovende aangelegenheid.
Dit speelt zowel bij de dagelijkse processen in
onderhoud en beheer als bij het actualiseren van
energie indexen, WWS-punten en samenstellen van
rapportages over de woningwaardering.

WoonConnect is een cloud-applicatie. Met WoonConnect wordt van elke individuele woning een
individuele digitale 3D kopie gemaakt: de virtuele
woning. Alle informatie over de werkelijke woning
wordt opgeslagen in die virtuele woning en is
toegankelijk via internet.
De virtuele woningen worden verzameld in virtuele
blokken, complexen, wijken, enzovoort. Zo ontstaat
een virtuele wereld waarin ook de verschillende
stakeholders - waaronder de bewoner! - hun
digitale plaats krijgen. En waarin snel en eenvoudig
verbindingen en relaties kunnen worden gelegd die
in de werkelijke wereld moeilijk of zelfs onmogelijk
te maken zijn.

Het kan beter!
WoonConnect kan voor u een intelligente 3D-woningcartotheek opzetten van bestaande woningen.
Alle benodigde informatie is online gekoppeld aan
actuele dynamische woningmodellen. Het systeem
genereert voor u volledig automatisch direct de
informatie die u nodig heeft voor uw beheers-,
onderhouds- en waarderingsprocessen. Op basis
van de digitale modellen kunnen verschillende
toekomstscenario’s worden doorgerekend. Zo kunt u
zonder externe adviseurs strategische keuzen
maken. Huurders krijgen toegang tot de digitale
versie van hun huis, waar zij allerlei handige
functionaliteit ter beschikking hebben en met u
kunnen communiceren over bijvoorbeeld storingen.
Ook externe partijen kunnen toegang krijgen tot bepaalde gegevens.

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 o.a. een compleet Plan
van Aanpak ontwikkeld voor renovatie en verduurzamingsprojecten. Bij diverse corporaties en
commerciële verhuurders wordt deze aanpak inmiddels succesvol ingezet.
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uw vastgoed in beeld

woningen aanpasbaar ‘on the job’

· Intelligente 3D-modellen ·

· Met tablet ter plaatse ·

· Dynamisch woning informatiesysteem ·

· Automatische verwerking in het model ·

· Actueel beeld – betrouwbare informatie ·

· Zonder tekenkamer ·

Zowel het complex als geheel, als de individuele

Uniek in WoonConnect is dat de virtuele woningen

woningen worden digitaal in kaart gebracht in een

dynamisch zijn. Ze kunnen op internet worden

intelligent 3D-model. Dit gebeurt aan de hand van

aangepast zonder tussenkomst van een tekenka-

de bekende gegevens. Later kunnen bij een opna-

mer of BIM-modelleurs. In de werkelijkheid

me ter plaatse aangetroffen afwijkingen direct in

geconstateerde aanpassingen van de werkelijke

WoonConnect verwerkt worden. Zo ontstaat een

woning kunnen dus direct via een laptop of tablet

nauwkeurig beeld van de actuele situatie van elke

worden doorgevoerd in de virtuele kopie van die

woning, dat de basis vormt voor strategische

woning. Op deze manier kan de informatie over de

keuzen en beheers-, onderhouds- en waarderings-

woning eenvoudig actueel gehouden worden. Bij

processen. Geen statische cartotheek met snel

elk bezoek aan de woning door een professional,

verouderende informatie dus, maar een dynamisch

bijvoorbeeld voor onderhoud aan de cv-ketel, het

woning informatiesysteem. Iedere woning is als

uitvoeren van reparaties, of bij mutaties, kan de

interactief gebouwmodel toegankelijk voor uw

informatie direct worden geraadpleegd en geactu-

medewerkers en uw klanten. U kunt woningen van

aliseerd.

binnen en buiten bekijken, maar ook de straat en
de buurt in 3D zien. U hebt volledig inzicht in uw
vastgoed op woning- en complexniveau.

Via de configurator kunnen zowel aanpassingen op
gebouwniveau gedaan worden als op het niveau van
de individuele woning.
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automatisch berekende gegevens

‘digitale huissleutels’

· Altijd up-to-date ·

· Toegang voor verschillende

· Op basis van actuele gegevens en normen ·

afdelingen en externe partijen ·
· Bewoner heeft eigen interface ·

Op basis van het digitale model brengt WoonConnect de woning en het complex niet alleen 3D en

Verschillende groepen interne en externe gebrui-

2D in beeld, maar worden ook allerlei gegevens

kers krijgen via een eigen ‘digitale sleutel’ op hun

automatisch berekend, zoals

rol en bevoegdheden afgestemde toegang tot de

•	de energie index (een aparte EPA keuring is

gegevens. Ook de bewoner heeft een plaats in het

overbodig, indien de opname wordt gedaan

systeem. Hij krijgt niet alleen de sleutel van zijn

door een gecertificeerde adviseur)

fysieke huis, maar heeft voortaan ook een ‘digitale

•

WWS huurpunten en maximale huur

huissleutel’ van zijn virtuele woning. Die sleutel

•

aantal kamers

geeft hem toegang tot de voor hem bestemde

•

gebruiksoppervlakte

informatie en hij kan ermee communiceren met de

Omdat de woningmodellen eenvoudig ‘on the job’

corporatie.

actueel gehouden kunnen worden en nieuwe
berekeningsmethoden en normen standaard in
WoonConnect worden verwerkt, beschikt u altijd
– volledig automatisch! – over actuele en juiste
gegevens.

Op de plattegrond worden gebreken
gemarkeerd en wordt de ernst
ingeschat

Bewoners kunnen zelf
hun woning opnemen
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Gezinssamenstelling
en energieverbruik
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Koopovereenkomst

Documenten digitaal
opslaan

Plattegronden
en 3D-model

Energieadvies

Digitaal verbouwen
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renovatie en mjop

energie-advies op maat

· Verschillende varianten in een paar muisklikken ·

· Volledig automatisch gegenereerd ·

· Automatische hulp bij het maken

· Op elk moment een actuele versie beschikbaar ·

van strategische keuzen ·
WoonConnect levert volledig automatisch een
U kunt verschillende renovatie-opties en verduur-

energie-advies op maat. Deze rapporten geven

zamingsingrepen invoeren in het digitale model

voor elk complex als geheel en per woning inzicht

van een woning, woonblok of complex. Vervolgens

in de kosten en de opbrengsten van energiebespa-

stelt u in de software zelf verschillende toekomst-

rende maatregelen. De woningen worden voorzien

scenario’s samen. Kosten, waardering en MJOP’s

van een aantal standaardscenario’s op verschillende

worden automatisch doorgerekend. U kunt de

kostenniveaus, waarbij direct inzichtelijk is wat de

scenario’s binnen dezelfde randvoorwaarden met

kosten en de baten zijn. Daarbij wordt ook gekeken

elkaar vergelijken. Zo heeft u een objectieve basis

naar de subsidiemogelijkheden op dat moment.

voor het maken van strategische keuzes voor een

Wanneer de subsidieregelingen of de financierings-

bepaalde aanpak, zonder tussenkomst van externe

mogelijkheden veranderen, of wanneer er sprake is

adviseurs.

van nieuwe innovaties of technologische doorbra-

Gaat u een complex ook daadwerkelijk aanpakken,

ken, worden deze automatisch doorgerekend. Er

dan kunt u de projectfunctionaliteit van WoonCon-

kan dan direct een nieuw rapport geprint worden.

nect inzetten. Daarmee bereikt u een enorme

Op elk gewenst moment kunt u dus beschikken

kostenbesparing in de planvoorbereiding en de

over een actueel maatwerk energie-advies.

uitvoering en een flinke versnelling van het proces.
Huurders worden daarin op een vanzelfsprekende
wijze meegenomen waardoor zij zich betrokken
voelen en gemakkelijk akkoord gaan. Voor deze
toepassing is een aparte brochure beschikbaar:
‘De kracht van WoonConnect bij renovatie van
huurwoningen.’
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energie-index en huurpunten

digitaal ‘thuis’ voor huurders

· Op basis van de juiste informatie en regels ·

· Soepele communicatie ·

· Gecertificeerde berekening ·

· Online verzoeken ·

· Afmelden mogelijk ·

· Handige informatie over de woning ·

Uw medewerkers en huurders kunnen de huidige

De virtuele woning kan de plaats worden waar

toestand van de woningen zelf aanpassen in het

corporatie en bewoner met elkaar communiceren.

interactieve 3D-model. Op basis van de laatste

Communiceren via het online platform is duidelijk

gegevens berekent WoonConnect welke ener-

en laagdrempelig, omdat u in de interactieve 3D-

gie-index de woning heeft. De software van

modellen meteen ziet waarover u praat. Verder

WoonConnect is gecertificeerd en kan definitieve

kunt u allerlei informatie over buurtprojecten of

labels afmelden.

renovatieplannen via het digitale platform verspreiden. Huurders krijgen met hun ‘digitale
huissleutel’ toegang tot de virtuele kopie van hun
woning. Daar kunnen zij – via hun laptop of tablet
- de woning in 3D bekijken, 2D-tekeningen met
maatvoering opvragen, en het huurcontract en
andere handige informatie inzien. Bovendien
kunnen zij online reparatieverzoeken indienen,
gekoppeld aan het model, zodat direct duidelijk is
waar de schoen wringt. Daarnaast kunnen zij zelf
aangebrachte veranderingen aan de woning online
aanvragen en bestanden (zoals foto’s) uploaden. Zo
geeft u de bewoner waardevolle informatie over
zijn woning en zorgt u ervoor dat communicatie
met de bewoner soepel verloopt.

Creëer draagvlak voor grootschalige renovatieen verduurzamingsprojecten door de huurders
daarbij actief te betrekken.
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energiebuddy

verhuur functies

· Energiebewustzijn creëren ·

· Automatische verhuur advertenties ·

· Individuele tips voor bewoners ·

· Virtueel bezoek voor aspirant huurders ·

Bewoners kunnen zelf invoeren hoe zij hun woning

WoonConnect kan automatisch verhuurdocumen-

bewonen en wat hun energieconsumptiepatroon

tatie genereren op maat van de individuele wo-

is. Op basis daarvan en op basis van de actuele

ning, inclusief 3D-model, plattegronden, zowel op

bouwkundige en installatietechnische toestand van

papier als digitaal. Zo biedt u bij verhuur automa-

de woning kunnen huurders zien wat het oplevert

tisch de juiste informatie aan aspirant huurders. U

als zij de thermostaat een graad lager zetten, korter

kunt ze overigens ook een tijdelijke digitale sleutel

douchen, zuinigere apparaten aanschaffen, et

geven voor een vrijblijvend virtueel bezoek aan de

cetera. Bovendien krijgen zij op basis van hun

te verhuren woning. Zo krijgen zij niet alleen een

individuele woning en gedrag tips op maat voor het

beeld van de woning, maar ook van hun toekomsti-

besparen van energie. Zo wordt energiebewustzijn

ge energiegebruik op basis van hun energieprofiel.

gecreëerd. De energiebuddy is een standaard
onderdeel van de bewonersinterface van WoonConnect.

Informatie over woning, straat en wijk
kan worden gecombineerd met
bestaande geoinformatie.
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bewoners in beeld

complementair aan
het primaire systeem

· Enquêtetool ·
· Wensen en behoefte inventarisatie ·

· Aansluiting op de actuele woning ·

· Sociale cohesie en bewonersparticipatie ·

· Veilige communicatie van informatie ·

De modules voor bewonerscommunicatie, waaron-

De verbinding tussen alle partijen en informatie in

der de in WoonConnect aanwezige enquêtetool,

WoonConnect komt tot stand, zonder dat de

bevorderen de klanttevredenheid en geven u

dataveiligheid en de strikte afscherming van de

inzicht in de leefwereld van de huurder. Het is een

interne processen van het primaire systeem voor

‘thermometer’ waarop u kunt aflezen hoe het staat

de buitenwereld in gevaar worden gebracht. Via

met de leefbaarheid in de wijken en wat wensen

WoonConnect kunnen vrijgegeven delen van de

en klachten van bewoners zijn. Daardoor kunt u

informatie uit het primaire systeem worden

plannen maken die niet alleen passen binnen uw

gedeeld en omgekeerd kan WoonConnect de daarin

beleidsdoelstellingen, maar die ook aansluiten bij

automatisch gegenereerde actuele informatie over

de behoeften van uw klanten. Resultaten kunnen

de woningen terugleveren aan het primaire

op wijk- en op stedelijk niveau gemonitord wor-

systeem (of andere systemen). Zo garandeert

den. WoonConnect kan ook worden ingezet bij het

WoonConnect de verbinding van de statische

aanpakken van sociale en andere vraagstukken, en

informatie in het primaire systeem met de dynami-

helpen de betrokkenheid van bewoners bij hun

sche actualiteit in de woning en stijgt de kwaliteit

leefomgeving te vergroten.

van de informatie in het primaire systeem.

Primair Systeem
DATA-AUTHENTIEK

DATA-AFGELEID

Administratieve data

• Gemiddelde huur, aantallen
• Overzichten, statistieken
• Enzovoort

Woning data

• M2, M3, E-index, huurpunten
• Marktwaarde verhuurde staat
• MJOP, Enzovoort

• Klant (NAW), contracten
• Kosten, facturen, exploitatie, enz.

• Geometrie – afmetingen
• Materialen – conditie, enz.

Communicatie met diverse
partijen en koppeling met
andere systemen.

WoonConnect
Woning data

• M2, M3, E-index, huurpunten
• Marktwaarde verhuurde staat
• MJOP, Enzovoort

• Geometrie – afmetingen
• Materialen – conditie, enz.

Operationele
organisatie

Externe partijen

Bewoners
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tevreden bewoners
· Verbeter uw imago als verhuurder ·
De uitrol van WoonConnect kan op zichzelf gebruikt worden als marketingtool om het imago als
verhuurder te verbeteren. U investeert immers in
een innovatief systeem, dat er mede op gericht is
om bewoners te faciliteren in hun informatiebehoefte en andere wensen. Het ‘digitale thuis’ is een
waardevolle aanvulling op de echte woning.

U maakt problemen en oorzaken
inzichtelijk, zodat u gepaste maatregelen kunt treffen.
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besparing
· Minder advies- en overheadkosten ·
· Kosteneffectievere maatregelen ·
· Minder fouten ·
U kunt toekomstscenario’s maken zonder tussen-

Overzichtelijk beheren

komst van externe adviseurs. U heeft in één

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in uw woning-

centraal woninginformatiesysteem toegang tot alle

bezit / inzicht in de onderhoudsstaat / creëren van

actuele informatie over de woningen en de resulta-

draagvlak huurders / efficiënte communicatie.

ten van de automatische berekeningen, zoals

Dat bespaart al snel:

energie-index, MJOP, woningoppervlak, WWS-

- € 195,- per woning per jaar

punten, aantal kamers, enzovoort. Daarmee komt

- 21,65 % op beheerkosten

een einde aan het zoeken naar informatie en
ontstaat eenduidigheid. Plannen en rapportages

Beter onderhouden

maakt u voortaan op basis van direct beschikbare

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in de

actuele informatie. Met enorme tijdswinst en

onderhoudsstaat / afstemmen massa-onderhoud /

minder fouten als resultaat. Fakton, een onafhan-

efficiënte communicatie / inzichtelijke planning.

kelijke adviesorganisatie die werkt voor de over-

Dat bespaart al snel:

heid, heeft uitgerekend wat de impact van Woon-

- €252,- per woning per jaar

Connect is. Dit onderzoek wijst uit dat u met

- 19,99 % op onderhouskosten

WoonConnect flink kunt besparen. Hiernaast
Beter bouwen

enkele voorbeelden.

Pluspunten volgens Fakton: standaard opbouw
bouwelementen, online beschikbaar / één
communicatiemiddel / ondubbelzinnige communicatie in digitaal model / inzicht in behoeften
bewoners door digitale inventarisatie / pre-engineering en digitale simulatie (details vooraf bekend)
/ kwaliteiten van gebouw en directe omgeving
vooraf bekend. Dat bespaart al snel:
- € 2.034,- per woning per jaar
- 2,26 % op bouwkosten
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Efficiënter verduurzamen
Pluspunten volgens Fakton: inzicht in onderhoudsstaat /
schaalvergroting / bundeling van vraag en aanbod / 
inzichtelijke planning / inzichtelijke kosten / creëren van
draagvlak huurders / efficiënte communicatie. Dat
bespaart al snel:
- € 2.400,- per woning
- 8 % op verduurzamingskosten
Slimmer verbeteren
Pluspunten volgens Fakton: inzicht in wensen huurders /
schaalvergroting / kosten en voordelen direct inzichtelijk
/ efficiënte communicatie / gemakkelijk toewerken naar
KPI’s / transparant proces.
Dat bespaart al snel:
- € 1.200,- per woning per jaar
- 8 % op verbeterkosten
Sneller ontwikkelen
Pluspunten volgens Fakton: ontwerp in 2D en 3D online
beschikbaar voor alle betrokken partijen / eindgebruiker
wordt (visueel) betrokken bij de ontwikkeling / aanpassingen (SO-VO-DO) snel online / één gemeenschappelijk
communicatiemiddel / massaproductie mogelijk
door overzicht plangebieden . Dat bespaart al snel:
- € 3.845,- per woning
- 19,22 % op ontwikkelkosten
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De voordelen voor verhuurders
Dynamisch woninginformatiesysteem

Actuele, betrouwbare en eenduidige informatie
voor al uw processen

	
Geen statische, snel verouderende cartotheek,

	 Alle gegevens worden op dezelfde manier

maar ‘on the job’ actualiseerbaar en daardoor
gemakkelijk up-to-date te houden.

berekend op basis van actuele modellen en zijn
direct beschikbaar.

Energieadvies op maat
Virtueel verhuren

	
Op elk gewenst moment een aantal relevante

	
Automatische verhuuradvertentie en virtueel

scenario’s voor elk complex, inclusief doorrekening van MJOP, huurpunten en energie-indexen.

bezoek aan de woning voor aspirant huurders.

Automatische berekeningen


Kostenbesparing
	
Door efficiëntere processen, betere keuzen en

Op basis van de dynamische modellen.
Altijd op basis van de actuele situatie en

minder fouten.

volgens de laatste normen en regels.
Helpdesk voor bewoners
Woningopname verwerkt in het model

	
Wordt – indien gewenst - door WoonConnect

	Via de mutatie- en opnamefuncties kunnen

ingevuld.

wijzigingen direct worden verwerkt in het
Stimuleren energiebewustzijn

systeem.

	 Bewoners krijgen automatisch inzicht in
Direct beschikking over actuele en

energieverbruik en tips via de Energiebuddy.

gecertificeerde energie-indexen
Tevreden bewoners

	Gecertificeerde opnemers hoeven slechts te

	De bewonersinterface is leuk, informatief en

checken of het model klopt. WoonConnect doet
de rest, inclusief afmelden.

handig voor uw huurders.

WWS-punten

Complementair aan het primaire systeem

	 Automatisch berekend op basis van het

	
Uw primaire systeem wordt automatisch van de

actuele model.

meest actuele informatie voorzien, op basis van
de actuele woningmodellen en de nieuwste

Communicatie met bewoners
	

regelgeving en berekeningsmethoden.

Op individueel niveau via hun eigen
Privacy bewoners gewaarborgd

‘digitale thuis’.

	 Volledig in lijn met de richtlijnen van de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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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

