De kracht van WoonConnect
bij renovatie en verduurzaming
van huurwoningen

Snellere en betere planvorming
Besparing op kosten
Tevreden en betrokken huurders
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De kracht van WoonConnect
bij renovatie en verduurzaming
van huurwoningen
De besluitvorming over de optimale aanpak comprimeren tot één middag? En dat zonder de
inzet van een hele reeks adviseurs? Zelf met een paar simpele muisklikken verschillende
scenario’s samenstellen? Direct zien wat de consequenties zijn voor kosten, energie-index,
huurpunten, subsidiemogelijkheden, MJOP? Bewoners enthousiasmeren en in staat stellen
individuele keuzen te maken, zonder eindeloze inspraak- en voorlichtingstrajecten?
Automatisch en foutloos output genereren voor het uitvoeringsproces? En kosten besparen?
WoonConnect biedt u een compleet plan van aanpak en een integrale 3D-tool waarmee dat
mogelijk wordt.
Compleet Plan van Aanpak
waarin u zelf aan het roer staat

Automatische doorrekening
van scenario’s

Het maken en uitvoeren van plannen voor het
renoveren en verduurzamen van huurwoningen is
een complex en vaak langdurig en kostbaar proces.
Wat is de beste combinatie van maatregelen om uw
doelstellingen te halen? Wat zijn de kosten en de
effecten op MJOP en exploitatie van verschillende
scenario´s? Hoe krijgt u de bewoners enthousiast
voor uw plannen? Hoe maakt u ruimte voor
individueel maatwerk voor bewoners? Hoe legt u al
die keuzen efficiënt vast, zodat de uitvoering soepel
verloopt. Hoe organiseert u de prijsvorming?
WoonConnect biedt een compleet Plan van Aanpak,
waarin u zelf aan het roer staat. Waar nodig kunt u
rekenen op vakkundig maatwerkadvies en begeleiding.

Met één druk op de knop worden de consequenties
van de door u zelf samengestelde scenario’s doorgerekend. U kunt in driedimensionale modellen en
overzichten duidelijk zien wat er verandert door
bepaalde ingrepen, of combinatie van ingrepen.
Zowel in het complex als geheel, als voor elke
individuele woning. U ziet direct wat het kost, of
er op de energierekening wordt bespaard, wat de
subsidiemogelijkheden zijn, en wat de invloed is op
de MJOP en de huurpunten.

Huurders betrekken
Binnen het door u vastgestelde scenario kunt u
huurders opties bieden voor aanvullende maatregelen. Zij kunnen in een eigen interface kiezen en zien
direct de gevolgen voor hun huur en hun individuele
energierekening. Uiteindelijk kunnen zij hier ook
akkoord gaan met de uitvoering. De voortgang van
dit goedkeuringsproces kunt u in WoonConnect op
de voet volgen.

Wat is WoonConnect?
WoonConnect is een online platform waarop
intelligente 3D-modellen van de te renoveren
woningen worden geplaatst. Zo krijgt u als verhuurder 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
bijvoorbeeld de indeling, het sanitair en de keuken
kunnen worden opgenomen. Evenals andere
maatregelen om individuele woningen aan te
passen aan veranderende woonwensen en/of
zorgbehoeften. Hiermee kunt u als verhuurder zelf
aan de slag.

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. Bij diverse corporaties en
commerciële verhuurders wordt deze aanpak
inmiddels succesvol ingezet.
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digitaal in kaart

automatisch berekende gegevens

· Intelligente modellen ·

· Gegevens van het gebouw ·

· Warme opname gekoppeld aan model ·

· Automatische berekeningen ·

· Actueel beeld ·
Op basis van het digitale model brengt WoonConZowel het complex als geheel, als de individuele

nect de woning en het complex niet alleen 3D en

woningen worden digitaal in kaart gebracht in een

2D in beeld, maar worden ook allerlei gegevens

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

automatisch berekend. Bijvoorbeeld:

de bekende gegevens, waarna bij een opname ter

•

de energie-index

plaatse aangetroffen afwijkingen direct in Woon-

•

WWS-huurpunten en maximale huur

Connect verwerkt kunnen worden. Zo ontstaat een

•

aantal kamers

nauwkeurig beeld van de actuele situatie van elke

•

gebruiksoppervlakte

woning, dat de basis vormt voor de planvorming en

Een aparte EPA keuring is overbodig, indien de

de uitvoering.

opname wordt gedaan door een gecertificeerd
adviseur.

Via de configurator kunnen huurders
collectieve keuzes maken. Ook kunnen ze
individuele aanpassingen uitproberen en
doorvoeren in hun eigen woning.
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betrokken bewoners

beschikbaar ‘repertoire’
van maatregelen

· Enquête-tool ·
· Draagvlak creëren ·

· Standaardbibliotheek met maatregelen ·
· Aanvullende projectspecifieke opties ·

WoonConnect beschikt over verschillende mogelijkheden om vooraf aan bewoners te vragen hoe

WoonConnect wordt standaard uitgerust met een

zij hun woning ervaren en welke verbeteringen zij

reeks aan maatregelen, waarmee u scenario’s kunt

graag zouden zien. Op basis van die informatie

samenstellen. Deze verzameling maatregelen

kunnen we scenario’s ontwikkelen die niet alleen

noemen we het ‘repertoire’. Op basis van uw

passen binnen de doelstellingen van uw organisa-

bijzondere doelstellingen, wensen van bewoners,

tie, maar die ook aansluiten bij de behoeften van

of gebouwspecifieke aandachtspunten, kan aanvul-

de bewoners. Daarbij kunnen andere aspecten,

lend projectspecifiek repertoire worden toegevoegd.

zoals de beleving van de buurt, het leefmilieu,
sociale interactie, vrijwilligerswerk, zorgbehoefte
enzovoort worden betrokken. Zo wordt vooraan in
het proces begonnen met het creëren van draagvlak.

U maakt problemen en
oorzaken inzichtelijk,
zodat u gepaste maatregelen kunt treffen.
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duurzaamheid en andere
doelstellingen

beslissen aan de hand
van scenario’s

· Combinatie van doelen ·

· Zelf scenario’s samenstellen ·

· Technisch en sociaal ·

· Besluiten o.b.v. de automatische doorrekening ·

· Integrale aanpak ·

· Zonder hulp van externe adviseurs ·

U kiest zelf waarvoor u WoonConnect inzet.

Op basis van de in WoonConnect opgenomen

WoonConnect wordt standaard geleverd met maat-

bouwkundige en installatietechnische maatregelen

regelen voor groot onderhoud, energiebesparing en

kunnen uw eigen medewerkers zelf verschillende

duurzaamheid. Er kunnen echter ook opties

renovatiescenario’s samenstellen. Die worden

worden toegevoegd om de woningen aan te passen

automatisch doorgerekend en kunnen in één

aan eisen en wensen ten aanzien van levensloop-

oogopslag worden vergeleken, met elkaar en met

bestendig wonen, zorgbehoeften, andere indelin-

de bestaande situatie. WoonConnect berekent o.a.:

gen, domotica, sanitair, keukens, et cetera. Ook

•

de kosten en subsidiemogelijkheden

sociale doelen kunnen worden ingepast, zoals het

•

de consequenties voor het MJOP (incl. kosten)

stimuleren van bewonersparticipatie, sociale

•

de nieuwe WWS-punten

cohesie, eenzaamheidsbestrijding en vrijwilligers-

Bovendien wordt in 3D en 2D getoond hoe het eruit

werk. En WoonConnect kan worden ingezet in

ziet. Zo kan voor elk bouwblok en zelfs voor elke

projecten waarin ook de inrichting van de openbare

individuele woning snel en efficiënt de optimale

ruimte een rol speelt. Al deze onderwerpen kunnen

aanpak worden bepaald. WoonConnect kent ook

in één geïntegreerde WoonConnect-omgeving

functies om de optimale aanpak automatisch te

worden aangepakt.

berekenen. In diverse projecten waar WoonConnect
is ingezet, werd zo in een sessie van slechts enkele
uren, het optimale scenario bepaald. Dit betekent
niet alleen enorme tijdswinst, maar ook een forse
besparing op advieskosten.

U kunt verschillende
renovatiescenario’s
virtueel testen.

Vergelijk de bestaande
situatie eenvoudig
met de gerenoveerde
situatie

Bestaande situatie
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Nieuwe situatie

mjop

tevreden bewoners

· Automatisch berekend ·

· Verbeter uw imago als verhuurder ·

· Op basis van uw eigen kengetallen ·
De uitrol van WoonConnect kan op zichzelf geHet MJOP van de huidige situatie wordt in Woon-

bruikt worden als marketingtool om uw imago als

Connect als basis ingevoerd. Aan alle maatregelen

verhuurder te verbeteren. U investeert immers in

in het ‘repertoire’ worden van tevoren kengetallen

een innovatief systeem, dat erop gericht is om het

gekoppeld voor het onderhoud. U kunt deze

woonmilieu te verbeteren in samenspraak met uw

getallen eventueel zelf aanpassen. Als u scenario’s

huurders. Met de inzet van WoonConnect toont u

maakt, past WoonConnect het huidige MJOP

als organisatie, dat u de mening van uw huurders

automatisch aan voor de nieuwe situatie. Zo kunt u

belangrijk vindt. Huurders voelen zich gehoord en

van elk scenario direct zien wat de gevolgen zijn

gewaardeerd en zijn beter betrokken bij het

voor het MJOP en na oplevering heeft u direct

project. Dit leidt niet alleen tot minder weerstan-

beschikking over het MJOP van het gerealiseerde

den en een sneller en efficiënter proces, maar ook

plan.

tot tevreden huurders.

bewoners aan de knoppen
· Vrijgeven van bewonersopties ·
· Woonlasten op maat ·
· Monitoren van akkoordverklaring ·
Als het basisscenario eenmaal is vastgesteld, kunt u

worden ze op transparante wijze betrokken bij het

nog een selectie extra opties beschikbaar stellen.

proces en wordt draagvlak gecreëerd. Tot slot

Hier kan de huurder later zelf uit kiezen. Dit kunnen

kunnen zij akkoord gaan met het totale pakket. De

specifieke versies van keukens zijn, of tegelwerk,

voortgang van dit proces in het hele complex wordt

een indelingsaanpassing, zorgaanpassingen of

automatisch geregistreerd in WoonConnect en de

aanvullende energiebesparingsopties zoals zonne-

keuzen die zij hebben gemaakt liggen automatisch

panelen. In hun eigen persoonlijke interface

vast, zodat de kans op fouten in de uitvoering

kunnen bewoners daaruit kiezen. Als zij hun

wordt verkleind. Deze aanpak heeft zich inmiddels

gezinssamenstelling en energiegebruik invullen,

in diverse projecten bewezen en leidt niet alleen

geeft WoonConnect een nauwkeurige voorspelling

tot een snelle akkoordverklaring door het overgrote

van wat zij na de renovatie met hun gezin, in hun

deel van de bewoners, maar ook tot een grote

specifieke woning aan energie gaan besparen. Zo

tevredenheid over het resultaat.
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korte doorlooptijd

oplevering

· Sneller, slimmer, beter ·

· Direct gekoppeld aan het digitale model ·

· Minder afbreukrisico ·
In WoonConnect is per woning precies vastgelegd
Door de transparantie van de gevolgen van de

wat de uit te voeren maatregelen zijn. Bij de

aanpassingen voor alle partijen, het ontbreken van

oplevering van de woning kunt u deze maatregelen

wachttijden op doorrekening van scenario’s en het

in de digitale opleverlijst afvinken en van commen-

grote draagvlak, gaat het proces veel sneller.

taar voorzien. Relevante informatie, zoals onder-

Hierdoor loopt u minder risico dat het proces wordt

houdsschema’s, garanties en technische documen-

verstoord door voortschrijdend inzicht, verande-

tatie kunnen we aan WoonConnect toevoegen. Zo

rende regelgeving en subsidievoorwaarden en de

ontstaat een volledig digitaal dossier van de

onvoorspelbare dynamiek van bewonersprocessen.

gerenoveerde woning.

Het afbreukrisico wordt daarmee veel kleiner.

Een woningcartotheek is op
verschillende schaalniveaus
te raadplegen.
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innovatief samenwerken

aanbesteding

· Eigen repertoire opbouwen met vaste partners ·

· Verschillende aanbestedingsvorme ·

· Herbruikbaar in andere projecten ·

· Samenwerken in bouwteam ·

Nieuwe oplossingen en innovaties kunnen eenvou-

U kunt marktpartijen vragen om zelf het opgeno-

dig worden toegevoegd. Door samen met uw

men ‘repertoire’ aan maatregelen af te prijzen in

partners scenario’s samen te stellen met deze

WoonConnect. Feitelijk is dit een aanbesteding

maatregelen, kunt u ze eerst ‘virtueel’ uitproberen

vooraf op basis van eenheidsprijzen. WoonConnect

voor u ze gaat toepassen en ziet u precies wat dat

zal met deze prijzen werken als u scenario’s samen-

oplevert. Maatregelen die succesvol zijn in de

stelt en u ziet dan direct de definitieve projectprijs.

praktijk, kunt u dan toevoegen aan uw vaste

U kunt er ook voor kiezen om in de scenariofase te

repertoire, zodat u ze ook in volgende projecten

werken met ‘marktconforme’ prijzen. Na de keuze

met WoonConnect kunt gebruiken. Zo wordt

voor een bepaald scenario kunt u dan verschillende

innovatie structureel verankerd en toegankelijk

partijen vragen om de maatregelen af te prijzen, of

gemaakt.

besluiten om het project op de traditionele manier
aan te besteden. Uiteraard zijn ook mengvormen
mogelijk en kunt u ook werken met een bouwteam, waarin een uitvoerende partij meedenkt over
het ontwikkelen van maatregelen.

Bewoners kunnen opties
uitproberen en zien direct hoe
dit er uit ziet en wat dit voor
hun betekent.
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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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koppeling met andere systemen

digitale basis voor efficiënt
woningbeheer

· Uw eigen systeem weer up-to-date na renovatie ·
· Altijd betrouwbare info over de actuele woning ·
· Interface voor bewoners ·

Indien gewenst kan WoonConnect worden gekoppeld aan uw bestaande ERP- en andere bedrijfssoftware, zodat WoonConnect gegevens uit die

Na oplevering van het project kunt u de resultaten

systemen kan gebruiken als basis voor de actuele

exporteren naar uw andere systemen. U kunt er

situatie en gegevens kan leveren aan die systemen,

echter ook voor kiezen om WoonConnect in te

nadat het project is uitgevoerd.

blijven zetten in de beheersfase. Binnen WoonConnect heeft u immers een dynamisch, digitaal
dossier dat van blijvende waarde kan zijn gedurende de beheersfase na de oplevering. Bovendien kan
het dossier actueel gehouden worden met de
gebruiksvriendelijke interface. Via een laptop of
een tablet of pc. Verschillende partijen kunnen
toegang krijgen. Ieder met zijn eigen bevoegdheden. De bewoner krijgt online toegang tot zijn
digitale woning. En kan het 3D-model van zijn
eigen huis van alle kanten en van binnen en buiten
bekijken. Hij kan 2D-plattegronden en afmetingen
raadplegen, storingen melden, of verzoeken

energiebuddy

indienen.
U kunt planmatig onderhoud via de digitale woning

· Energiebewustzijn creëren ·

plannen en vastleggen. Wijzigingen in de wonin-

· Individuele tips voor bewoners ·

gen geeft u gemakkelijk aan in het model en alle
consequenties voor huurpunten, enzovoort,

Op basis van het individuele bewonersgedrag

worden direct doorgerekend en kunnen via een

levert de energiemodule van WoonConnect een

koppeling worden doorgegeven aan andere syste-

nauwkeurige inschatting van het energieverbruik

men. Dit dynamisch woninginformatiesysteem

voor en na de renovatie. Maar deze ´Energiebuddy´

zorgt ervoor dat iedereen, altijd, kan beschikken

doet meer. Huurders kunnen zelf zien wat het ople-

over actuele informatie over de woning.

vert als zij de thermostaat een graad lager zetten,
korter douchen, et cetera. Bovendien krijgen zij
- op basis van hun individuele woning en gedrag tips op maat voor het besparen van energie. Zo
wordt energiebewustzijn gecreëerd.
9

energie adviesrapport op maat
· Volledig automatisch gegenereerd ·
· Periodieke update ·
· Certificering mogelijk ·
WoonConnect levert volledig automatisch een

Het maatwerkadvies is er in drie soorten:

maatwerk adviesrapport. Deze rapporten geven

•	Concept maatwerkadvies: komt automatisch uit

voor complexen als geheel en per woning inzicht in

WoonConnect, en rekent met standaard-gedrag

de kosten en de opbrengsten van energiebesparen-

en de oorspronkelijke technische staat van de

de maatregelen. De woningen in WoonConnect zijn

woningen.

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 subsidiemogelijkheden op dat moment.

(bijv. gevelisolatie, voorzetramen, nieuwe

Wanneer de subsidieregelingen veranderen, of

cv-ketel)

wanneer er sprake is van nieuwe innovaties of

•	Gecertificeerd maatwerkadvies: WoonConnect is

technologische doorbraken, worden deze automa-

gecertificeerd voor het uitbrengen van Maat-

tisch doorgerekend. Er kan dan direct een nieuw

werk adviesrapporten (BRL 9500 deel 02). Na

rapport worden geprint. Voor afdelingen en

opname van de woningen door een van onze

medewerkers die niet handig zijn met tablets of

medewerkers krijgt het rapport de status van

computers kan een papieren rapport of een pdf ter

een gecertificeerd advies. Deze opname kan

beschikking worden gesteld. Dit kan elk jaar

voor een gering bedrag worden uitgevoerd.

herhaald worden, zodat er steeds een up-to-date
advies voorhanden is.
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besparing
· Minder advies- en overheadkosten ·
· Kosteneffectievere maatregelen ·
Zonder tussenkomst van externe adviseurs bere-

Beter onderhouden

kent u per complex en per woning de kosten,

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in de

E-index, MJOP , EPC, woningoppervlak, WWS-pun-

onderhoudsstaat / afstemmen massa-onderhoud /

ten, aantal kamers, enzovoort. Na de uiteindelijke

efficiënte communicatie / inzichtelijke planning.

keuze voor een scenario is direct een set ontwerp-

Dat bespaart al snel:

tekeningen en berekeningen beschikbaar. Deze

- €252,- per eenheid per jaar

kunnen dienen als basis voor de tekeningen en

- 19,99 % op onderhouskosten

berekeningen voor een omgevingsvergunning en
de uitvoering. Fakton, een onafhankelijke adviesor-

Slimmer verbeteren

ganisatie die werkt voor de overheid, heeft uitge-

Pluspunten volgens Fakton: inzicht in uw woning-

rekend wat de impact van WoonConnect is. Dit

bezit / inzicht in de onderhoudsstaat / creëren van

onderzoek wijst uit dat u met WoonConnect flink

draagvlak huurders / efficiënte communicatie.

kunt besparen. Hieronder wat voorbeelden.

Dat bespaart al snel:

nb: In verschillende projecten is gebleken dat met

- € 1.200,- per eenheid per jaar

WoonConnect kostenefficiëntere scenario’s worden

- 8 % op verbeterkosten

gevonden dan op de traditionele manier. Dit kan
oplopen tot duizenden euro’s per woning. Dit effect

Efficiënter verduurzamen

is in het rapport van Fakton niet meegenomen.

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
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De voordelen voor verhuurders
Compleet Plan van Aanpak

STEP subsidie

Er is een helder in de praktijk bewezen stappenplan

De subsidie wordt automatisch berekend bij

dat leidt tot een snel en efficiënt proces en

elk scenario. WoonConnect levert bovendien

tevreden bewoners.

de E-indexen van de woningen voor en na
de renovatie.

Breed inzetbaar
Groot onderhoud, verduurzaming, zorg

Helpdesk voor bewoners

aanpassingen, langer thuis wonen, sociale cohesie,

De helpdesk wordt indien gewenst door

enzovoort.

WoonConnect ingevuld.

Automatische toetsing

Innovatie

Uw scenario’s worden automatisch getoetst

Aanbieders worden uitgedaagd. Innovatie vindt

op haalbaarheid, kosten en regelgeving.

sneller zijn weg naar de individuele bewoner.

Het beste scenario kiezen in één middag

Stimuleren energiebewustzijn

Zelf scenario’s samenstellen en resultaten

Bewoners krijgen automatisch inzicht in

vergelijken zonder externe adviseurs.

energieverbruik en tips via de Energiebuddy.

Transparantie

Inzicht in mogelijkheden

De gevolgen van de maatregelen zijn volledig

Keuze uit relevant aanbod van

transparant. Zowel voor uw organisatie als voor

standaardmaatregelen.

uw huurders.
Privacy bewoners gewaarborgd
Soepel bewonersproces

Volledig in lijn met de richtlijnen van

Door vroegtijdige betrokkenheid, transparantie

de Autoriteit Persoonsgegevens.

en keuzemogelijkheden.
Versnelling proces
Snelle besluitvorming als gevolg van de
automatische doorrekening en transparantie
voor alle partijen.
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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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