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Congres voor de bouw- en afbouwbranche
Thema: Vergrijzing & Leefbaarheid

Wanneer:  Maandag 20 november 2017

Hoe laat:  Aanvang 13.00 uur

Waar:   AFAS Theater in Leusden 
   Philipsstraat 9 – 3833 LC Leusden

Kosten:  Gratis toegang

Voor wie:  Directies en leidinggevenden
   werkzaam in de afbouwbranche,
   directies van bouwbedrijven van
   woningen, projectontwikkelaars
   van woningen en directies van
   woningbouwverenigingen.

Sprekers:  
Dhr. Prof. Dr. Leo van Wissen, NIDI Demografisch 
Instituut. Thema: Ontwikkelingen mbt demografie versus 
wonen

Dhr. Michel van Eekert, Buildsight. Thema: Historie en 
toekomst van woningbouw in Nederland

Dhr. Erick Wuestman, Voorzitter Stichting Circulaire 
Economie. Thema: Huisvestingsconcepten / Focus op 
circulaire economie

Dhr. Onno Dwars, Commercieel Directeur Ballast Nedam
Thema: De ideale gebouwde omgeving in kader vergrij-
zing



De eerste naadloze 
wandoplossing voor een 

sfeervol interieur

P O W E R E D  B Y 

Ambiwalls, de kant en klare decoratieve wandpanelen waarmee u met één klik een 
wand kunt plaatsen. Dit nieuwe merk onderscheidt zich door een unieke klikverbin-
ding waarmee nu voor het eerst een zo goed als naadloos eindresultaat gerealiseerd 
kan worden. Ambiwalls wandpanelen hebben een basis van spaanplaat en zijn afge-
werkt met een hoogwaardige decoratieve folie, beschikbaar in talloze dessins. 

Meer informatie? Ga naar www.retbouwproducten.nl
Vraag gratis een staal aan!

> Met één klik een decoratieve wand

> Schoner en makkelijker werken 

> Na verwerking klaar voor gebruik

> Voor iedere stijl een passend dessin

NIEUW 
IN NEDERLAND

Ambiwalls adv A5 Comfortabel wonen def.indd   1 27-07-17   17:54
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Dhr. Willem van den Born, Business Devolpment AFAS. 
Thema: Het kantoor met de bouwlocatie verbinden

Dhr. Dr. Frans Schilder, Planbureau voor de leefomge-
ving. Thema: Kansen voor bouw en afbouw door klimaat-
programma

Mevr. Dr. Wally Keijzer, Stichting Zo-Dichtbij.
Thema: De vergrijzing biedt kansen voor domotica 

Dhr. Doekle Terpstra, Voorzitter Uneto-VNI. Thema: Kan-
sen voor de installatiesector in kader congres

Dhr. Niels Götz, Partner van Buro 5 plus 1. Thema: Com-
municatie Samen zijn we sterker

Dagvoorzitter:  Dhr. Bart Weijers 
   Vereniging Comfortabel Wonen

 

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Vereniging Comfortabel Wonen

Eind jaren 80 begin jaren 90 van de vorige eeuw sloegen 
de fabrikanten van keukens en keukeninbouwapparaten, 
samen met de sanitair industrie, de handen in één om op 
publicitair niveau met elkaar te gaan samenwerken. In 
het geweld van de promotie voor de derde vakantie en 
de tweede auto was men van mening dat ook deze bran-
ches zich moesten laten horen. De consument er vooral 
op wijzen dat de derde vakantie meestal maar een paar 
dagen duurt terwijl wonen 365 dagen van het jaar com-
fortabel zou moeten zijn. Al snel sloten fabrikanten in 
vloeren, deuren, etc., kortom, alles wat met afbouw te 
maken heeft, zich daarbij aan. 

Tot en met 2015 richtte de vereniging zich v.w.b. leden 
op de industrie van afbouwproducten. Vanaf eind 2016 
is de vereniging ook een instrument voor projectontwik-
kelaars en bouwers van woningen richting consumenten. 
Was het in het verleden nog wel zo dat de ontwikkelaars 
en bouwers van woningen beslisten wat en hoe ge-
bouwd werd en waarmee de woning werd afgewerkt, de 
hedendaagse consument accepteert dat niet meer en de 
overheid ondersteunt die ontwikkeling. 

De consument van nu wil maximale invloed en be-
slissingsrecht in welke materialen en kleuren gebruikt 
worden in de woning voor bijv. de keuken, badkamer, 
deuren, vloer, etc. Maar ook de indeling van de woning 
wordt meer en meer een individueel bespreekpunt.

Ontwikkelaars en bouwers van woningen, die deze 
handschoen oppakken, krijgen een voorrangspositie. 
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Slimme hedendaagse technieken, zoals virtual reality, 
maken het mogelijk individuele wensen bespreekbaar te 
maken. 

De Vereniging Comfortabel Wonen biedt bouwbedrij-
ven en projectontwikkelaars de mogelijkheid gebruik te 
maken van haar publiciteitskanaal, Het Voorlichtingsburo 
Wonen, om deze kritische maar kooplustige consumen-
ten te bereiken. Daarvoor staat een uitgebreid diensten-
pakket tegen een zeer bescheiden vergoeding beschik-
baar, zie pagina 75.

“Comfortabel én duurzaam wonen”



Hét slimme alternatief voor wandtegels
•  100% waterbestendig

•  Aanzienlijke verkorting van de bouwtijd

•  Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen

• Droog en schoon te verwerken

•  Luxe uitstraling 

P O W E R E D  B Y 

Badkamerrenovatie mogelijk binnen 2 dagen. Voor iedere stijl een decor!

PEFC/30-31-104

Voor duurzaam
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Ga naar www.fi bo-trespo.nl

Vraag gratis een monster aan!

Fibo Trespo A5 adv. Comfortabel wonen DEF 2.indd   1 27-07-17   17:47
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Voorwoord voorzitter 

Sinds begin jaren ‘90 is de Vereniging Comfortabel 
Wonen (VCW) actief en ben ik daar, met het bedrijf waar 
ik leiding aan geef, Franke Nederland BV, ook lid van. 
In 2013 werd mij gevraagd de rol van voorzitter op mij 
te nemen en dat doe ik met veel plezier. De reden dat ik 
daar zo enthousiast mijn schouders onder zet, is dat ik 
het belang van gezamenlijke promotie voor “comfortabel 
wonen” van harte onderschrijf. 

Met het Voorlichtingsburo Wonen heeft de vereniging 
een uitstekend communicatiemiddel om de informatie 
van aangesloten leden over ontwikkelingen onder de 
aandacht te brengen van consumenten en professionele 
marktpartijen zoals architecten, projectontwikkelaars, 
bouwers en andere geïnteresseerden. 

Daarnaast worden wekelijks persberichten verzonden 
naar zo’n 650 media waaruit veel doorplaatsingen voort-
komen en ook dat komt de leden weer ten goede. 

Omdat wij een vereniging zijn, en dus geen winstoog-
merk hebben, kunnen we voor lage kosten per elk deel-
nemend lid veel publiciteit maken tegen zeer lage kosten 
én met een hoog bereik. Ook de beeldbank, waarin 
duizenden foto’s zijn opgeslagen wordt goed gebruikt 
door de media. 

Als deelnemend bedrijf vind ik ook de halfjaargids waarin 
vele statistieken met macro-economische cijfers, 
demografische gegevens en bouwgerelateerde cijfers 
zijn opgenomen informatief en handig in gebruik.



Eén steen maakt het verschil

Ik legde een steen 

Bij de oorsprong

Van de rivier

En bepaalde zo

Haar nieuwe loop.

Arte, maatwerkleverancier van steen en afgeleiden daarvan. Altijd van 
de beste kwaliteit én met oog voor het milieu, mens en maatschappij.

            Arte Maisdijk 4 5704 RM Helmond

@GenietvanArte  @Arte_NL

+ 31(0)492 - 580500 info@artegroep.nl www.artegroep.nl

arte_nl artenl linkedin.com/company/arte_2

Advertentie 6 148x105.indd   1 20-7-2017   11:27:28

WS_A6_professionals_drukfile_liggend.pdf   2   18-7-2016   9:13:43
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Maar liefst 9 boeiende en vooraanstaande sprekers en 
een geweldige ambiance zullen dit congres ook zeer 
succesvol maken, daar ben ik van overtuigd. Graag 
spreek ik mijn dank uit aan AFAS, onze gastheer, aan 
onze hoofdsponsors alsmede aan de adverteerders in 
het programmaboekje voor hun ondersteuning waardoor 
wij dit congres heel laagdrempelig kunnen organiseren 
en o.a. aan de bezoekers geen toegangsprijs hoeven te 
vragen. 

Dank uiteraard ook aan onze sprekers die hun visie met 
ons willen delen. Ik wens u een interessant congres en 
een plezierige bijeenkomst toe. 

Wim van der Linden
Voorzitter Vereniging Comfortabel Wonen
Directeur Benelux-Nordics Franke Kitchen Sytems
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Voorlichtingsburo Wonen

De Vereniging Comfortabel Wonen heeft alle 
communicatie met consumenten, marktpartijen en de 
pers ondergebracht in de Stichting Voorlichtingsburo 
Wonen. Vrijwel alle informatievoorziening van het 
Voorlichtingsburo verloopt digitaal en de website speelt 
daarin een belangrijke rol. 

Naast een enorme hoeveelheid productinformatie, die 
heel overzichtelijk gerangschikt is, kan de bezoeker het 
laatste nieuws lezen in het dagelijks weblog, 
brochures downloaden, bladeren in het woonmagazine 
of het woonwoordenboek raadplegen. 

Wekelijks worden ook meerdere persberichten van 
evenzovele leden verzonden naar ca 650 woonmedia 
die weer voor doorplaatsing zorgen waardoor de 
informatie breed verspreid wordt. Vanaf het najaar 2016 
wordt er ook content en nieuwsverspreiding op het 
gebied van bouwprojecten opgenomen en verspreidt.

Daarbij wordt een breed spectrum van vooral digitale 
communicatiekanalen ingezet en dat tegen zeer 
aantrekkelijk kosten voor leden. Omdat de vereniging 
geen winstdoel heeft, kunnen de kosten aanzienlijk lager 
zijn dan reguliere tarieven op de markt en het bereik is 
erg goed. 

Samen Sterk is een nog immer actuele werkelijkheid!



15

Voorwoord dagvoorzitter 

Vanaf de allereerste dag (1990) ben ik betrokken bij het 
idee van de Vereniging Comfortabel Wonen (VCW) . De 
reden daarvan is dat ik een sterk geloof heb in samen-
werken. Voor een gedeelte van de publiciteit van een 
onderneming kan dat heel goed samen met derden. 
Voordeel is dat daarmee een grotere doelgroep te 
bereiken is met een bescheiden budget.

Werkend bij een tweetal verschillende bedrijven in 
sanitair en keukens was ik actief lid van het bestuur 
vanaf de oprichting en in de periode 1999 t/m 2012 
vervulde ik de voorzittersrol. Sinds 2013 ben ik directeur 
van de VCW en van haar publiciteitstak het 
Voorlichtingsburo Wonen.

In 2015 zijn we gestart met een congres voor leden en 
niet-leden en dat was direct heel succesvol en dus alle 
reden om dat in 2016 en nu in 2017 ook weer te organi-
seren. Doel van het congres is de afbouw- en bouw-
branche een leerzame middag te bieden waarbij eminen-
te sprekers zowel theoretische als praktische inleidingen 
zullen houden.

Deze keer is het thema “Vergrijzing & Leefbaarheid en 
de invloed daarvan op afbouw en bouw”.

Maar liefst 9 sprekers, allen autoriteit op hun vakgebied, 
zullen u boeien met een bijdrage op het deelgebied waar 
zij specialist in zijn.
Demografische ontwikkelingen, de invloed op bouw-
cijfers en prognoses, de kansen voor nieuwe leefbare 
concepten waarbij de noodzaak tot circulair denken van 
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groot belang is, krijgen de volle aandacht. Maar ook de 
vele nieuwe mogelijkheden met domotica en de kansen 
die deze weer scheppen voor installatiebedrijven zullen 
de revue passeren.

Ook de rol en invloed van klimaatveranderingen 
vergeten we niet en we staan stil bij de automatisering 
van de bouwlocatie. Dat samenwerken en samen 
communiceren slim is, blijft zinvol om aandacht aan te 
besteden en we geven graag ruim baan aan een 
professional op dat gebied.

Aan het eind van het congres reiken wij voor de 5e keer 
de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen 
uit. De twee winnaars van 2017, één in de categorie 
producten en één in de categorie bouwbedrijven, worden 
aan het einde van het congres bekend gemaakt en in het 
zonnetje gezet. 

Ik wens u een inspirerend congres toe.

Bart Weijers
Directeur Vereniging Comfortabel Wonen
Directeur Voorlichtingsburo Wonen
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Vergrijzing & Leefbaarheid

Vergrijzing en leefbaarheid, dat is het thema van dit 
congres. De sprekers gaan u daarover in detail 
informeren en daaruit zal een beeld ontstaan wat dat 
betekend voor de bouw en afbouw. In het interview met 
Bernard Wientjes, voorzitter van de Nationale Bouw-
agenda, kunt u lezen wat een enorme opgave er op 
bouwend, en daarmee ook op afbouwend, Nederland 
afkomt.

In de periode 1950 t/t 2016 Is de Nederlandse bevolking 
niet alleen gegroeid maar ook vergrijsd. Een gegeven 
wat we elke dag wel ergens in de media horen maar in 
onderstaande statistiek wel heel erg zichtbaar wordt.

Nederlandse bevolkingsontwikkeling

Getallen x 1000. Bron: CBS
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De verschuiving in leeftijdsgroepen is nog wat duidelijker 
ter herleiden uit onderstaande statistiek
 

Vergrijzingscijfers laten zich vrij duidelijk zien als je de 
getallen op een rij zet. Het begrip leefbaarheid is veel 
diffuser. Een van de meest gangbare definities m.b.t. 
wonen luidt: met leefbaarheid wordt aangegeven hoe 
aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap 
is om er te wonen, of te werken. Het is een typisch 
containerbegrip en dus diffuus en multidimensioneel. 
Iedereen heeft een idee van de betekenis, maar de 
exacte omschrijving is sterk afhankelijk van tijd en 
plaats. In elk geval zal de invulling van leefbaarheid door 
de vergrijzing ook veranderen omdat er meer ingespeeld 
zal - moeten - worden op de omstandigheden die nood-
zakelijk zijn om de ouder wordende populatie op te 
vangen.
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Congres spreker Leo van Wissen

Leo van Wissen is directeur 
van het Nederlands 
Interdiciplinair Demografisch 
Instituut (NIDI) in den Haag. 
Het NIDI buigt zich met zo’n 
50 medewerkers, waaronder 
vele professoren, dagelijks 
over het vakgebied demogra-
fie. Daarnaast is van Wissen 
Professor aan de Rijks Univer-
siteit Groningen als hoogleraar 
Economische Demografie. De 
relatie tussen demografie en de woningmarkt is voor van 
Wissen een wederkerend inspirerend thema alwaar hij 
graag zijn kennis over deelt.

Door het doen van onderzoek naar bevolkingsvraag-
stukken voorziet het NIDI in de maatschappelijke en 
wetenschappelijke behoefte om een beeld te schetsen 
van hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Dit is 
belangrijke informatie voor beleidsterreinen als zorg, 
wonen en de arbeidsmarkt. Een actueel thema dat raakt 
aan die terreinen is vergrijzing. Het NIDI heeft 
verschillende onderzoeken gedaan waarin dit onderwerp 
van verschillende kanten belicht wordt, om zo
maatschappelijke vragen te beantwoorden.

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de vraag: 
‘Hoe oud worden we in de toekomst?’. Kinderen die van-
daag geboren worden hebben bijna 50 procent kans om 
100 jaar oud te worden. 



powered by Finance Bizniz

15 x 5

Specialist in  
woningverbetering

Fiscaal aftrekbaar voor 
woningbezitters

Behoud van  
uw spaargeld

In de meeste gevallen kunt 
uzelf de looptijd bepalen

Woningverbetering?  
Ondek de voordelen van onze slimme manier van betalen

WORDT OOK  

PARTNER!  

KIJK OP BETERWONENPLAN.NL
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Vervolg: Leo van Wissen

Dat betekent nogal wat voor de toekomstige manier 
waarop we ons leven (gezin, arbeidsmarkt, wonen, vrije 
tijd, zorg) en de samenleving inrichten. Een ander voor-
beeld waar het NIDI zich mee bezig houdt is migratie. 
Een van de conclusies van dit onderzoek is ‘Migratie is 
geen remedie tegen vergrijzing’. Het idee om vergrijzing 
te bestrijden door een forse instroom van immigranten 
werkt niet. 

Om de vergrijzing constant te houden op het niveau van 
1997 tot 2050 zijn 17 miljoen immigranten nodig. Neder-
land zou in dat geval in 2050 maar liefst 39 miljoen inwo-
ners tellen. Met dit inzicht kunnen politici beter beslissin-
gen nemen over migratie en de arbeidsmarkt.
 
Van Wissen is eveneens voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Demografie waarin de beroepsgroep 
maar ook in het onderwerp geïnteresseerden zich ver-
enigen en informatie uitwisselen.
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Congres spreker Michel van Eekert

Met een studie Bouwkunde 
en een studie Bedrijfs-
kunde op zak startte 
Michel van Eekert met 
werken in de bouwuit-
voering. De consultancy 
wereld trok hem meer en 
hij kwam in contact met 
uiteenlopende organisaties 
waarbij de bouw centraal 

stond. Marketing binnen de bouwsector en in het bijzon-
der onderzoek doen binnen die branche is zijn passie. In 
2002 deed hem dat besluiten een eigen onderzoeks-
instituut te starten onder de naam Buildsight. 15 jaar 
later is Buildsight toonaangevend in de bouwbranche.

Buildsight levert als onafhankelijk specialist betrouwbare 
marktinformatie en onderzoekstrajecten aan nationaal en 
internationaal opererende organisaties in de toe-
leverende industrie rond de bouwsector en aanverwante 
partijen als brancheverenigingen en overheden. Het gaat 
om informatie die essentieel is om de ondernemings-
strategie en marketing- en salesplannen vorm te geven. 
Buildsight put uit gegevens afkomstig van doorlopend 
onderzoek in de bouwsector, dat op locatie uitgevoerd 
wordt door ervaren bouwplaats enquêteurs. 

Alle adviseurs van Buildsight zijn zowel bouwkundig als 
marketingtechnisch opgeleid. Iedere adviseur beschikt 
over een uitgebreide algemene kennis van de bouw en 
heeft tevens zijn eigen specialisme, zoals bijvoorbeeld 
nieuwbouw, renovatie of internationale projecten. 
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Naast de vaste adviseurs werkt Buildsight met een net-
werk van nationale en internationale partners en bouw-
specialisten.

Buildsight rekent overheid, industrie, aannemers, bouw-
materialenhandel en branche organisaties tot haar 
klantengroep. Naast de Buildsight®-prognoses die ieder 
kwartaal uitgegeven worden, voert Buildsight ook maat-
werkonderzoek uit in onder meer de vorm van:

• Doelgroepen onderzoek
• Imago onderzoek
• Afzet branche specifiek producten
• Conjunctuurmetingen
• Branche onderzoek zowel kwalitatief als kwantitatief

Buildsight is gespecialiseerd in marktonderzoek en 
marktinformatie voor de bouw en levert marktinformatie 
over zowel nieuwbouw als renovatie. 
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BSH Huishoudapparaten 

BSH Huishoudapparaten is 
hoofdsponsor van het 
Congres “Vergrijzing en 
leefbaarheid  en de invloed 
daarvan op bouw en afbouw”. 

BSH Huishoudapparaten maakt onderdeel uit van 
de BSH Home Appliances Group, de grootste produ-
cent van huishoudapparatuur in Europa en wereldwijd 
toonaangevend in de branche. In Nederland opereert 
BSH vanuit Park 20l20 in Hoofddorp, het eerste crad-
le-to-cradle kantorencomplex in Nederland en is verant-
woordelijk voor de marketing, sales en service van de 
huishoudapparaten van de merken Bosch, Siemens, 
Gaggenau en NEFF. In de branche voor huishoudappa-
raten is BSH marktleider in Nederland. 

De belangrijkste drijfveer van BSH en al haar dochter-
ondernemingen is tegemoetkomen aan de individuele 
wensen en behoeften van consumenten van over de 
hele wereld. BSH streeft ernaar om de kwaliteit van 
leven van mensen continu te verbeteren, met unieke 
merken, innovatieve producten en eersteklas oplossin-
gen. Ook is er bij BSH maximale aandacht voor duur-
zaamheid waarbij naar alle fasen in de levenscyclus 
gekeken wordt, van productie, het gebruik tot de 
recycling aan het einde van de cyclus. BSH geeft top-
prioriteit aan de ontwikkeling van energiezuinige en 
waterbesparende apparaten. 

Het thema van het Congres is “Vergrijzing en Leefbaar-
heid”. Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen 
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en willen daarbij niet inleveren op het gebied van woon-
comfort. De huishoudapparaten van BSH bieden een 
groot gebruikers- en bedieningsgemak en zijn van de 
laatste technieken voorzien. Door onder andere 
connectiviteit aan haar producten toe te voegen (Home 
Connect) geeft dit de eindgebruiker meer vrijheid en 
flexibiliteit en wordt het wooncomfort verhoogd. Denk 
bijvoorbeeld aan een lamp die aan gaat wanneer de 
wasmachine klaar is, een muziekje die wordt afgespeeld 
wanneer de oven is voorverwarmd, of dat de klanten-
service op afstand het apparaat kan inlezen om een 
storing te verhelpen. 
 
Het zijn dus niet alleen vooruitstrevende technologie-
en voor wie de laatste ontwikkelingen in huis wil halen, 
maar de technieken zoals Home Connect bieden ook 
zeker mogelijkheden voor ouderen en minder validen.
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Nationale Bouwagenda

De Bouwagenda is een 
nationaal innovatieprogram-
ma voor de hele bouwsector. 
Overheid, opdrachtgevers, 
kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven hebben de 
handen ineen geslagen om 
samen antwoord te geven op 
enkele zeer dringende maat-
schappelijke vraagstukken. 

Klimaatverandering en uitput-
ting van grondstoffen dwin-
gen ons tot andere keuzes. 

Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalise-
ring, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangings-
opgave. Enorme uitdagingen zoals verduurzaming van 
zeven miljoen woningen tot de grote vervangingsopgave 
van duizenden bruggen, viaducten, tunnels en riolerin-
gen komen er onvermijdelijk aan. 

Daarvoor moeten we ons in Nederland hard maken, om 
onze kwaliteit van leven te kunnen behouden. De bouw 
sector in haar volle breedte speelt een sleutelrol in de 
aanpak van deze opgaven. 

De bouwagenda is een initiatief van het kabinet Rutte 2 
en staat onder leiding van Bernard Wientjes (73),  voor-
heen, in de periode 2005 – 2014, voorzitter VNO-NCW 
en vorig jaar spreker op ons congres. Graag delen wij 
met u een recent interview met Bernard Wientjes.
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Wat is het doel met de Taskforce Bouwagenda?
‘Een heel duidelijke; ons land voorbereiden op een ge-
heel nieuwe situatie. Deze is onder meer ontstaan door 
klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, de 
veranderde demografische samenstelling van de bevol-
king. We hebben hiervoor een langetermijnvisie nodig, 
zowel voor infrastructurele projecten als voor woning-
bouw en utiliteit. Hier is kennis, ondernemerschap en 
overheid voor nodig. Vandaar de samenwerking tussen 
alle partijen, eindelijk ziet iedereen het belang er van in. 

Laten we wel wezen: er worden al honderden jaren 
bruggen en sluizen gebouwd, zelfs al duizenden jaren 
huizen gebouwd. Maar nu staan we op het punt dat we 
de klimaatverandering erkennen, dat een andere water-
huishouding noodzakelijk is en we duurzaam om moeten 
gaan met grondstoffen. Cradle to cradle is bijvoorbeeld 
één van de oplossingen. En vervolgens zijn er alweer 
nieuwe precaire ontwikkelingen waar we revolutionair op 
in moeten spelen; we gaan namelijk anders wonen, le-
ven, werken én we krijgen andere vormen van mobiliteit .

Hoe wordt de bouwsector hiervoor klaargestoomd?
‘Onder meer met de Bouwcoalitie, zeg maar ons Bouw-
parlement, een collectief van inmiddels 50 partijen, 
zodat de neuzen in dezelfde richting staan en we een 
gezamenlijk langetermijnvisie kunnen ontwikkelen. Een 
die breed gedragen wordt zodat we programma’s en 
regelgeving kunnen ontwikkelen, om uiteindelijk tot een 
andere vorm van bouwen te komen.’

Zijn hier ook soft skills voor nodig?
‘Ja, dat klopt, het kan alleen lukken met passie. De partij-
en in De Bouwcoalitie, te weten ondernemers, bouwers, 
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architecten, ingenieurs, gemeentes, de rijksoverheid, 
opleidingsinstellingen, vakbonden, verenigingen en ga 
zo maar door, hebben allemaal een passie voor wat zij 
doen. Gezamenlijk zorgen zij voor een groot draagvlak 
en dat is direct ook hun taak. Want met zulke ambitieu-
ze doelstellingen moet het ook door iedereen gedragen 
worden! De Taskforce bestaat ook uit 12 gepassioneer-
de leden, mensen die geselecteerd zijn op kennis en 
enthousiasme. Zij geloven in de mogelijkheden die er 
zijn om de bouw klaar te stomen voor de toekomst met 
een duidelijke kanttekening naar de sector: als we niet 
fundamenteel anders gaan denken en werken, krijgen 
we grote problemen.’

Welke concrete kansen ontstaan door De Bouwagen-
da voor de sector?
‘In de komende jaren worden een miljoen huizen ge-
bouwd. Dat is een enorme demografische ontwikke-
ling, vooral omdat ook alle huizen moeten voldoen aan 
‘nieuwe’ klimaateisen; ze moeten energieneutraal zijn. 
Ook zijn er 4.000 bruggen die we moeten renoveren 
of vervangen, waarbij moet worden nagedacht hoe het 
materiaal dat hiervoor gebruikt wordt ook weer 100% te 
recyclen is. We krijgen meer plenswater en dus wordt 
waterbeheersing belangrijker. Een vraagstuk dat hier-
aan gekoppeld is: we hebben een rioleringsstelsel van 
100.000 kilometer in Nederland dus is het een vereis-
te om een intelligente riolering te maken, bijvoorbeeld 
met sensoren die waarschuwen wanneer het water een 
gevaar vormt. Met al deze vraagstukken moet je niet 
projectmatig te werk gaan, want wanneer je 11 projecten 
naast elkaar legt loopt het aanbestedingsbeleid hier in 
feite dwars doorheen. De Bouwagenda geeft hier inzicht 
in en stimuleert de sector om ‘anders’ te denken én 
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maakt daarbij ook direct jongeren enthousiast voor het 
boeiende vak.’

In hoeverre kan De Bouwcampus* een springplank 
zijn voor het realiseren van de ambities?
‘Hier bruist het van innovatieve kennis, dat is wat wij 
nodig hebben! Bovendien laat De Bouwagenda zien hoe 
je vraagstukken van diverse kanten en met verschillen-
de partijen kunt belichten zodat duurzame oplossingen 
ontwikkeld kunnen worden voor de toekomst van Neder-
land. En daar doen we het allemaal voor.’

*NB De Bouwagenda is ondergebracht bij debouwcap-
mus.com. De Bouwcampus in Delft is dé ontmoetings-
plaats waar partijen samen innovatieve oplossingen cre-
eren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen 
en werken. Het is hét netwerk dat partijen in de gehele 
bouwsector met elkaar verbindt. Meer dan 120 bedrijven, 
overheidsorganisaties en kennisinstituten zijn al verbon-
den aan De Bouwcampus. Partners zoals Rijkswater-
staat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, ingenieursbu-
reaus en scholenbesturen leggen hun maatschappelijke 
vraagstukken neer. 



T. 040 - 292 48 48 
www.stasgroup.nl

T. 0418 - 648 100
www.goelst.nl

Gordijnen
verdienen Goelst

Gek op boorgaten? 
Nee, wij ook niet.

STAS is ontwikkelaar, producent 
en leverancier van hoogwaardige 
ophangsystemen voor uiteenlopende 
wanddecoraties.

STAS biedt mensen vrijheid in de manier 
waarop zij hun wanden inrichten en 
gebruiken. Duurzaam gebouwbeheer en 
kostenbesparing staan daarbij centraal.

De voordelen van STAS
• verplaatsen en verwisselen van 
 wandobjecten zonder gereedschap 
 of schade 
• nooit meer boren
• geen wandreparatie of -onderhoud nodig
• door iedereen te gebruiken
• een eenmalige aankoop, levenslang pro� jt
• toepasbaar op elk type wand of plafond

Goelst NL ontwikkelt en produceert 
hoogwaardige gordijnrails voor projecten 
in de zorg, hospitality-branche en 
woninginrichting. Het bedrijf onderscheidt 
zich door het leveren van extreem hoge 
kwaliteit, innovatieve oplossingen en 
specialistisch maatwerk. 

Naast standaard gordijnrails biedt Goelst 
systemen voor onder andere vouwgordijnen, 
paneelgordijnen, lichtkoepels en serres. 

Al deze systemen kunnen ook elektrisch 
uitgevoerd worden en zijn te combineren 
met domotica.

•  Hoogwaardige gordijnrailsystemen

•  Specialist in maatwerk

•  Volledig programma

•  Alle expertise onder één dak
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 Congres spreker Erick Wuestman

Noem de woorden circulaire 
economie en circulair bouwen 
en de naam van Erick Wuest-
man komt onmiddellijk boven-
drijven. Innovatieve huisves-
tingsconcepten in combinatie 
met het voorkomen van verspil-
ling en het sluiten van kringlo-
pen vormen zijn passie. Hij 
heeft er zelfs de Stichting 
Circulaire Economie voor opgericht. 

Erick is adviseur bij KplusV en o.a. Programmaleider 
Innovatie & Services binnen Cirkelstad, het landelijke 
netwerk voor partijen in de bouwsector die zich circulaire 
economie eigen willen maken. Cirkelstad is nu officieel 
actief in 5 Cirkelsteden en gaat opschalen naar ruim 30 
in de komende jaren. 

Doel van al zijn inzet is het bundelen van krachten rond 
het beantwoorden van actuele vragen uit de markt, door 
samen met participanten en experts, in multidisciplinaire 
en cross-sectorale teams, te werken aan opschaalbare 
oplossingen en deze in tools en programma’s om te zet-
ten tot nieuwe manieren van economie bedrijven. 

Dit leidt tot het vormen van horizontale ketens (creatieve 
coalities) van verschillende organisaties (zowel aanbie-
ders als gebruikers, ontwerpers en adviseurs) die samen 
vraaggestuurde projecten aanpakken, om met de uit-
komsten, in hun eigen bedrijf of organisatie, aan de slag 
te kunnen.
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Vervolg Erick Wuestman

Een voorbeeld hiervan is Rapid Circular Contracting, 
de door de Stichting Circulaire Economie ontwikkelde 
“innovatie gericht circulair inkopen” methodiek die steeds 
meer bekendheid geniet. 

En de CESCo, een “Circulaire Economie Service Com-
pany”. De CESCo is een circulair verantwoord business-, 
organisatie- en verdienmodel, om samenwerking binnen 
coalities te ondersteunen bij het omvormen van hun 
bestaande verkoop aanbod tot een Product as a Service  
oplossing. 
 
Exemplarisch is ook de opdracht vanuit de Gemeente 
Amersfoort om binnen de gemeentelijke organisatie en 
in de regio de circulaire economie in een forse versnel-
ling te zetten, met concrete projecten en strategisch 
en tactisch onderbouwde en breed ingebedde transitie 
paden voor de komende jaren.
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Congres spreker Onno Dwars

In 2017 werd Onno 
Dwars commercieel 
directeur bij Ballast 
Nedam Devolpment. 
Onno heeft grote affiniteit 
met vernieuwing in de 
bouw & vastgoedkolom. 
Zaken als Nul op de 
meter-, bream, cradle 
to cradle-, passief huis, 
gezondheid en het 
nieuwe werken hebben 

zijn grote belangstelling. Onno is een veel gevraagd 
spreker op congressen en seminars en schrijft columns. 
Hij is lid van het expertpanel van Duurzaam Gebouwd en 
lid van verschillende werk- en stuurgroepen.

Naast de 13e plek in Trouw Duurzame Top 100 is Onno 
begin 2017 Onno uitgeroepen tot winnaar van de 
Cruquius Penning.  De gemeente Haarlemmermeer wil 
met deze penning pioniers voor de circulaire samen-
leving in de schijnwerper zetten. Onno kreeg de 
Cruquius Penning onder andere vanwege zijn lef om 
een probleem om te zetten naar een echte oplossing 
in plaats van een georganiseerd probleem. Hij denkt 
voorbij de circulaire economie, is een visionair en geldt 
als mentaal stoomgemaal binnen de vastgoedsector 
voor nieuwe strategieën. De burgemeester van Haarlem-
mermeer, Theo Weterings, en juryvoorzitter Thomas Rau 
reikten de Penning aan hem uit.



Voorkom drempels in de badkamer!
Veilig, duurzaam en generatiebestendig bouwen, zonder drempels en andere 
obstakels. De ACO ShowerDrain productrange biedt architecten, badkamer-
stylisten en vormgevers uitgebreide mogelijkheden voor een moderne en com-
fortabele vormgeving van badkamers en sanitaire ruimtes. 

www.aco-showerdrain.nl

Barrièrevrije  badkamer
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Vervolg Onno Dwars

Uit het juryrapport: Onno Dwars durft echt vooruit te 
blikken op de toekomst; kijkt op een nieuwe manier 
naar de economie en creëert maatschappelijke waarde. 
Hij handelt vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en 
idealen en het maatschappelijk belang waarbij de lange 
termijnstrategie altijd voorop staat. Onno Dwars is een 
drijvende kracht, motor, dwarsdenker en inspirator; hij 
grijpt een rol voor zichzelf die niet vanzelfsprekend is.
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Congres spreker Willem van den Born

Willem van den Born is 
een enthousiaste bevlo-
gen procesverbeteraar 
en verbinder in hart en 
nieren. In verschillende 
functies is hij al ruim 18 
jaar werkzaam bij AFAS 
Software. Momenteel is 
hij vanuit zijn Business 
Development rol nauw 
betrokken bij de bouw. 

Dit is voor AFAS een nieuwe focusmarkt. Meer dan 18 
jaar bij hetzelfde bedrijf zegt wat over Willem, maar ook 
over AFAS en dan met name de filosofie die samengevat 
wordt in “Ondernemingsprocesbeheer (OPB)”

Weten waar je als bedrijf naar toe wilt, is echter niet 
voldoende om een onderneming aan te sturen. Dan 
moet je ook ideeën hebben hoe je dat gaat bereiken, 
daar is visie voor nodig. Want succes kun je maken, 
bijsturen en beïnvloeden. AFAS doet dit op basis van 
ondernemingsprocesbeheer (OPB). Deze visie ligt aan 
de basis van het bedrijf en onze producten.

Deze 6 pijlers vormen de basis voor OPB:
• Anders zijn
• Krachtig leiderschap tonen
• Klanten centraal stellen
• Denken in standaards
• Optimaal beheren van processen
• Automatisering als kernactiviteit beschouwen
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Wanneer goede invulling aan deze punten is gegeven, 
vormt de OPB-visie de basis voor een succesvol resul-
taat van de onderneming.

Piet Mars en Ton van der Veldt – de oprichters van AFAS
– hebben deze visie vastgelegd in een boek: “De kunst
van succesvol ondernemen op basis van Ondernemings-
procesbeheer”.

Aan de hand van veel voorbeelden word je gestimuleerd 
in jouw eigen bedrijfssituatie succes af te dwingen.
Wil je alvast meer lezen over de visie van AFAS? Down-
load het OPB boek op www.afas.nl via ‘Over AFAS’ bij 
Missie en Visie!



Click & Go heeft het...!

www.clickengovloerverwarming.nl

Click & Go
Het dunste vloer - 
wandverwarming systeem, 
voor uw “COMFORT”.

Zowel op waterbasis als elektrisch
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Congres spreker Frans Schilder

Frans Schilder is programma-mana-
ger Wonen bij het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL). Het PBL is 
een onafhankelijk onderzoeksinsti-
tuut vallend onder het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Het PBL doet 
strategische beleidsanalyses op het 
gebied van milieu, natuur en ruimte. 
Met haar activiteiten draagt het PBL 
bij aan kwalitatieve politiek-bestuurlij-
ke besluiten.

Binnen het PBL houdt Frans Schilder zich bezig met 
diverse thema’s op het gebied van de woningmarkt, 
waaronder betaalbaarheid, toegankelijkheid, en de 
verduurzaming van de woningvoorraad.

Momenteel werkt Frans mee aan een PBL-studie naar 
het langer zelfstandig wonen van ouderen. In dit on-
derzoek wordt onderzocht hoe beleidsdoelen op het 
gebied van onder meer zorg, woningmarkt en mobiliteit, 
in combinatie met fysieke kenmerken van de woning en 
de woonomgeving, ouderen in staat stellen duurzaam 
langer zelfstandig te wonen. Aan welke voorwaarden 
moet daarbij worden voldaan en wat vraagt dat van de 
ouderen, de woning en betrokken organisaties als zorg-
verleners en gemeenten?

Belangrijk thema in het onderzoek is ook de relatie met 
de Nederlandse klimaatambities op het gebied van de 
woningvoorraad. Welke trends zien we in het gedrag van 
verschillende generaties ouderen op de woningmarkt? 
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Vervolg Frans Schilder

Wat zijn de belangrijkste motieven van ouderen om wel, 
of juist niet, in de verduurzaming van de eigen woning te 
investeren? Wat zijn de (financiële) consequenties voor 
ouderen? Wat betekenen de mogelijkheden en beperkin-
gen voor de rest van de markt? In de TEDtalk van Frans 
Schilder worden u enkele eerste beelden uit deze studie 
gepresenteerd.
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Beste aannemers en installateurs,

Column van Jasper Ponte, Brink Management / Advies

Velen van u hebben zich de 
afgelopen jaren geplaagd 
gevoeld door geïntegreer-
de opdrachten. Opdrach-
ten waarvoor u niet alleen 
moest doen waar u traditio-
neel ‘goed’ in bent (op faal-
kosten kom ik later terug), 
maar ook verantwoordelijk 
werd voor het maken van 
een ontwerp volgens de eisen van de opdrachtgever. En 
soms zelfs voor het meerjarig onderhoud. Duidelijk is dat 
u veel leergeld hebt betaald bij de uitvoering van derge-
lijke opdrachten.

Ongeveer twee jaar geleden is Nederland begonnen uit 
het diepe dal van de crisis te klimmen. Vooral sinds het 
begin van 2017 is het in de bouwsector hard gegaan. 
Opdrachten liggen voor het oprapen, en omdat de capa-
citeit drastisch is afgenomen en snelle opschaling niet 
mogelijk is, schieten de prijzen omhoog. En nu u keuze 
hebt, kiest u weer voor projecten waar u alleen hoeft te 
bouwen. Een goed rendement met een beperkt risico. 
En de faalkosten verdisconteert u in de eenheidsprij-
zen en de algemene bouwplaatskosten, waarmee u ze 
doorbelast aan uw opdrachtgever. “Eind goed, al goed!”, 
denkt u…. of toch niet?

Ik heb geen goed nieuws voor u: de huidige hoogcon-
junctuur vormt een ernstige bedreiging voor het voort-
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Met uw afstandsbediening doet u uw 
beugel omhoog na het wegrijden en bij 
terugkomst doet u de beugel weer naar 
beneden. Het vergrendelingsmechanisme 
zorgt ervoor dat alleen ú de parkeerbeugel 
kan bedienen. Zo bent u altijd comfortabel 
baas op uw eigen terrein.

De parkeerbeugels van PrivaPark zijn 
robuust en betaalbaar. Daarnaast is het 
gebruiksgemak optimaal: omdat u een 
afstandsbediening gebruikt, kunt u de 
beugel vanuit uw auto bedienen. U hoeft 
de beugel niet aan te raken en houdt 
daarom schone handen. Verder heeft 
u geen last van verloren of afgebroken 
sleutels of een bevroren slot. De 
installatietijd van de parkeerbeugels is kort 
omdat grondbekabeling niet nodig is.

Wilt u parkeerproblemen op uw eigen 
parkeerplaats tot het verleden laten 
behoren? De parkeerbeugels van PrivaPark 
bieden de oplossing. 

De parkeerbeugel met afstandsbediening
www.privapark.nl

De voordelen:
•Parkeerbeugel met 

afstandsbediening.
•Geen (grond)bekabeling 

nodig.
•Eenvoudige installatie.
•Veilig.
•Minimaal onderhoud.
•Diverse bedieningssystemen.
•24-uurs servicedienst.
•Sinds 1999 meer dan 18.000 

parkeerbeugels geplaatst.
•Goedgekeurd door het 

Ministerie van Infrastructuur 
en milieu

Altijd uw eigen parkeerplaats dankzij de PrivaPark parkeerbeugel
U bezit uw eigen parkeerplaats en moet deze soms afstaan aan iemand die uw plek ‘leent’ 
zonder uw toestemming. Dat is natuurlijk niet de bedoeling: u moet de eigenaar van deze 
auto verzoeken weg te gaan of zelf een andere parkeerplaats zoeken. Misschien moet u 
soms eerst een ander obstakel op uw parkeerplaats verwijderen voordat u kunt parkeren. 
Dit kost u een hoop tijd en leidt tot ergernis.

Julianastraat 32-34    1814 EB ALKMAAR    T 072 - 511 59 27    F 072 - 511 64 04    info@privapark.nl    www.privapark.nl

PrivaPark Basis 

PrivaPark Solaire beugel

PrivaPark Inox inritafsluiter

1641915-FLYER PrivaPark.indd   1 10-05-16   08:51
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Kiest u voor een parkeerbeugel van PrivaPark, dan profiteert 
u van hoge kwaliteit en een optimaal gebruiksgemak. 

De PrivaPark parkeerbeugel behoeft geen 
bekabeling en is eenvoudig en snel te 
installeren. De installatie gebeurt met acht 
bevestigingsbouten. Wilt u liever geen gaten 
in de grond, dan is lijmen een prima alternatief. 
Een PrivaPark parkeerbeugel kan op elke harde 

ondergrond van asfalt, beton of klinkerbestrating 
gemonteerd worden. Is een betonnen fundatie 
noodzakelijk om de parkeerbeugel goed vast te 
zetten (bij gras of grind)? PrivaPark regelt het 
voor u. Een ander voordeel: na installatie is het 
onderhoud van uw beugel minimaal. 

Andere producten
PrivaPark levert niet alleen elektrische 
parkeerbeugels. Ook voor slagbomen, 
afzetpalen, inzinkbare palen, parkeerautomaten, 
draaipoorten, spijlenhekwerken en tourniquets 
bent u bij PrivaPark op het juiste adres.

PrivaPark Basis
De PrivaPark Basis parkeerbeugel (±40 kg.) is 
op afstand bedienbaar en eenvoudig in gebruik. 
Daarnaast is de beugel zowel oplaadbaar als 
aansluitbaar op het netstroom. Gebruikt u de 
oplader, dan duurt het prettig lang voordat 
de accu leeg is. Deze hoeft u pas na 6000 
bewegingen op te laden. Toch is het raadzaam 
dit om de zes maanden te doen. 
Verder is de PrivaPark Basis sterk en kwalitatief 
goed. Auto’s van 10.000 kg. kunnen over 
de ingeklapte beugel rijden zonder dat dit 
schadelijk is voor de parkeerbeugel en de 
betreffende auto. 

PrivaPark Solaire beugel
Gebruikt u uw parkeerbeugel meer dan 
gemiddeld, dan is de PrivaPark Solair 
(± 45 kg.) ideaal voor u. Ook deze beugel 
heeft een afstandsbediening en is oplaadbaar. 
Het verschil met de PrivaPark basis is dat deze 
accu zichzelf oplaadt bij daglicht (dus niet alleen 
bij zonlicht). Het opladen gebeurt automatisch 
en dat schept vertrouwen: u hoeft zich nooit 
af te vragen of de accu nog wel volledig is 
geladen; deze is continue voorzien van stroom. 
Bovendien zijn de beugel en de bijbehorende 
accu’s van de PrivaPark Solaire 
onderhoudsarm.

PrivaPark Inox inritafsluiter
De PrivaPark Inox inritafsluiter (± 75 kg.) is 
extra groot en robuust uitgevoerd. De sterke 
beugel is robuust: er kunnen auto’s van 
maximaal 25.000 kg. overheen zonder defect 
te raken. De PrivaPark Inox inritafsluiter heeft 
een extra zware deksel. De inritafsluiter kan 
een slagboom vervangen of een inzinkbare 
paal bij in-, uit en afritten. Andere handige 
gebruikslocaties zijn parkeerplaatsen 
van bijvoorbeeld geld- of vrachtwagens, 
geldautomaten, Eerste Hulp-locaties en bij 
tankstations tegen het ‘zonder te betalen 
wegrijden’.

GRATIS 

PROEFPLAATSING 

Probeer een parkeerbeugel naar 

keuze een maand op proef! 

Deze proefplaatsing krijgt 

u kosteloos en geheel 

vrijblijvend aangeboden.

De PrivaPark parkeerbeugels zijn een luxe en 
verbeterd alternatief voor de ouderwetse, 
handmatig bedienbare parkeerbeugel met 
slot. U kunt de parkeerbeugel op afstand 
omhoog en omlaag bewegen met een 
afstandsbediening. Ook kunt u kiezen voor een 
ander bedieningssysteem, zoals via de receptie. 

Dit zorgt voor gebruiksgemak. 
De PrivaPark parkeerbeugel is veilig te 
gebruiken. Blokkeert de beugel onverhoopt 
tijdens het op- of neergaan, dan keert de beugel 
direct in tegengestelde richting terug zonder iets 
of iemand te beschadigen. 

Julianastraat 32-34,1814 EB ALKMAAR
T 072 - 511 59 27    F 072 - 511 64 04    
info@privapark.nl    www.privapark.nl

LEVERANCIER VAN O.A. KLM, SHELL ,A’DAM RAI EN ARENA ,EY, ZIGGO, UPC, NPO, RWS, MIN. V&W, MIN. E.Z.,RABOBANK,UNIV. UTRECHT, JUSTITIE BELGIË

Drie modellen
PrivaPark heeft drie modellen elektrische parkeerbeugels in huis. De PrivaPark Basis, de PrivaPark Solaire beugel en de PrivaPark Inox.

1641915-FLYER PrivaPark.indd   2 10-05-16   08:51
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bestaan van uw bedrijf. En dan bedoel ik niet de korte 
termijn, waarin u mogelijk leegloopt op opdrachten die 
u in 2015 en 2016 tegen het toenmalige prijsniveau 
hebt aangenomen. Nee, ik heb het over een termijn van 
een jaar of vijf, wanneer het economisch waarschijnlijk 
minder goed zal gaan dan nu. Het onverstandigste dat 
u nu kunt doen, is weer alleen maar besteksopdrachten 
aannemen, geïntegreerde opdrachten links laten liggen 
en uw organisatie niet doorontwikkelen. Doorontwikkelen 
ja, want weinigen van u hebben de uitvoering van geïn-
tegreerde contracten echt onder de knie gekregen. De 
crisis heeft in dit opzicht eigenlijk te kort geduurd.

Waarom is de situatie voor u zo bedreigend? Simpel: de 
vraag van opdrachtgevers is veranderd. De vertaling van 
de vraag naar de markt zal onder druk van de marktom-
standigheden de komende tijd weliswaar traditioneler 
zijn, maar de onderliggende verandering zet zich door. 
En u wordt op het verkeerde been gezet.Veel grote vast-
goedbezitters—niet in de laatste plaats die in het publie-
ke en semipublieke domein—hebben een transitieproces 
in gang gezet naar een regieorganisatie. Deze opdracht-
gevers zoeken een integraal product en willen zich niet 
twee jaar of langer intensief met details bezig houden. 
Als ze al op zoek zijn naar een product, want sommige 
partijen vragen inmiddels naar diensten, zoals beschik-
bare werkplekken met alle voorzieningen eromheen. 
Bovendien moet het product c.q. de dienst kosteneffici-
enter. In de corporatiesector bijvoorbeeld is het in delen 
van Nederland niet meer mogelijk om een huurwoning te 
ontwikkelen zonder onrendabele top. Op lange termijn is 
dit een onhoudbare situatie. De grondprijsontwikkeling 
is hier mede debet aan en gaat het probleem niet oplos-
sen. Woningen moeten simpelweg goedkoper worden 
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en dit kan door het bouwproces rigoureus anders aan 
te pakken: gestandaardiseerde productie op industriële 
schaal, waarbij niet alleen efficiëntiewinst wordt geboekt, 
maar tevens de faalkosten worden teruggedrongen. 
Want de impliciete bereidheid van opdrachtgevers om 
te betalen voor faalkosten brokkelt af. En het draagvlak 
neemt toe voor het idee dat het niet relevant is of een 
woning in Winschoten er hetzelfde uit ziet als een wo-
ning in Pijnacker. En dit geldt niet alleen voor woningen: 
in de burger- en utiliteitsbouw zijn er factoren die dezelf-
de ontwikkeling zullen forceren.

De bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf 
komt van twee kanten en als u niet uitkijkt, bent u bij het 
begin van de volgende crisis links en rechts ingehaald. 
De eerste bedreiging komt van collega-bedrijven die de 
behoefte-ontwikkeling van opdrachtgevers begrijpen en 
in de hoogconjunctuur hun organisatie blijven ontwik-
kelen om aan de veranderende vraag te voldoen. De 
tweede bedreiging komt van nieuwe partijen die tot de 
sector toetreden. Gevestigde namen uit andere sectoren 
of snelgroeiende start-ups zonder historische ballast. Zij 
zullen erin slagen het bouwproces verregaand te ver-
nieuwen, beter en sneller dan u het zelf kunt. Zij leren 
van andere branches, zoals de auto-industrie, en den-
ken net zoals veel opdrachtgevers: “Wat is die bouw in 
‘s hemelsnaam voor een sector, hoe kan dit überhaupt 
bestaan?”. De doorbraak staat voor de deur.

U zult dus moeten doorontwikkelen of u gaat, vroeg of 
laat, onherroepelijk ten onder. U hebt vermoedelijk een 
paar jaar de tijd voor het leggen van een basis waarmee 
u daarná het verschil gaat maken. Uw werk zal kennisin-
tensiever worden, en zodra u het onder de knie krijgt, zal 
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het interessanter zijn en meer voldoening geven. En op 
termijn gaat u betere rendementen behalen. Veel op-
drachtgevers, óók degene door wie u zich de afgelopen 
jaren wellicht uitgeknepen voelde, gunnen u een beter 
rendement dan de paar procent die u gemiddeld over-
houdt. Als u maar aan hun échte vraag voldoet en uw 
prijs-/kwaliteitsverhouding verbetert.

Laat u in deze hoogconjunctuur niet op het verkeerde 
been zetten, want de onderliggende trend zet zich door 
en het slagveld in de volgende crisis zal groter zijn dan 
het de afgelopen jaren was.

Ir. drs. Jasper Ponte studeerde onder andere bouw-
kunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na 9 
jaar in dienst te zijn geweest bij twee grote ingenieurs-
bureaus, werkt hij sinds 2008 bij Brink Management / 
Advies waar hij – naast het aansturen van bouwpro-
jecten – de vakgroep Aanbesteden en Contracteren 
leidt. Zijn specialisatie zijn bouworganisatievormen, 
contractvormen en aanbestedingsprocedures.

Hij publiceert regelmatig artikelen op LinkedIn en is 
auteur van de Leidraad aanbesteden, die branchever-
eniging voor woningcorporaties Aedes heeft uitgege-
ven. Uitdaging haalt Jasper onder meer uit het verta-
len van huisvestingsvraagstukken in een aanpak die 
recht doet aan de marktsituatie én aan de specifieke 
kenmerken van de organisatie van de opdrachtgever. 
Naast zijn reguliere baan is Jasper branche-expert in-
koop burger- en utiliteitsbouw voor de Commissie van 
Aanbestedingsexperts van het Ministerie van Econo-
mische Zaken.
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AFAS Software… Inspireert beter ondernemen

AFAS is hoofdsponsor van het Congres “Vergrijzing en 
leefbaarheid en de invloed daarvan op bouw en afbouw”.

AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig soft-
warebedrijf met 400 enthousiaste medewerkers. Als 
Nederlands familiebedrijf ontwikkelt AFAS software pro-
ducten voor zowel de zakelijk als de consumentenmarkt 
op een maatschappelijk verantwoorde manier.
Hierbij staan klanten, medewerkers, maatschappij en 
milieu centraal. Met het geïntegreerde softwarepakket 
zijn meer dan 10.000 organisaties in Nederland, België, 
Luxemburg en de Nederlandse Antillen volledig
geautomatiseerd. Kwaliteit en visie zijn de pijlers van ons 
succes en deze principes stellen ons in staat om hoog-
waardige softwareproducten te ontwikkelen, te verkopen 
en te ondersteunen. De kracht van onze software ligt 
niet alleen in het automatiseren van bedrijfsprocessen, 
maar vooral in wat je met al die informatie kunt doen. 

Het kantoor met de bouwplaats verbinden
De bouwplaats verbinden met de administratieve werk-
zaamheden op het hoofdkantoor is voor veel bouwbe-
drijven een uitdaging. Met onze krachtige ERP software 
in combinatie met de gebruiksvriendelijke applicatie van 
Bouw 7 hoeft dit geen uitdaging meer te zijn. Bouw 7 is 
een mobiel, alles-in-een platform  dat ontwikkeld is om 
project-management in de bouwsector te stroomlijnen. 
Planning, standopname, meerwerk, materiaalverwerking 
en urenregistratie zijn direct op de bouwplaats te verwer-
ken op een telefoon of tablet.De applicatie wordt gevoed 
met informatie uit het ERP systeem. 



49

Hierin leg je administratieve zaken vast zoals de perso-
neelsadministratie en salarisverwerking, de financiële 
boekhouding en alles rondom de klant (CRM). Maar je 
leest ook je calculaties in, maakt rechtstreeks werkbe-
grotingen, je beschikt over continu inzicht in de actuele 
projectadministratie en je hebt een kopersportaal om het 
contact met je klant nog makkelijker en sneller te laten 
verlopen. Daarnaast wordt de bouw cao continu on-
derhouden en NL wet- en regelgeving doorgevoerd. Zo 
beschik je over één geïntegreerde totaaloplossing voor 
de bouw.



Fenix NTA is een stoer en innovatief materiaal met 
metaallook. De revolutionaire nanotechniek zorgt dat het 
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laat geen vingerafdrukken zien en reflecteert niet. Ideaal 
voor toepassingen zoals een keukenblad, achterwand en 
wastafel- of tafelblad. 
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Congres spreker Wally Keijzer

Dr. Wally Keijzer is al 25 
jaar actief in de techniek. 
Zij stond aan de bron  van 
onder meer Install-tv en In-
stall-media, het online me-
diaplatform van brancheor-
ganisatie UNETO-VNI. Als 
algemeen hoofdredacteur 
van de vakbladen Intech 
Klimaat en Sanitair, Intech 
Elektro en ICT en Verwar-
ming Ventilatie Plus heeft ze samen met haar team de 
installatiebranche, journalistiek gezien, op de kaart ge-
zet. Speerpunten binnen het communicatiebeleid waren 
domotica en langer thuis wonen.

“Goed toegepaste domotica kan absoluut een rol spelen 
in de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van mensen, 
maar altijd als onderdeel van een pakket maatregelen”, 
aldus Wally. “We moeten af van het idee dat een woning 
voornamelijk slim moet zijn om mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen”. Volgens Wally is domotica 
een containerbegrip. 

“Als het puur om de producten gaat, dekt de term huis-
automatisering beter de lading. Daarnaast is domotica 
meer dan het geautomatiseerde product alleen en gaat 
zelfs nog een stap verder dan de integratie van 
techniek en bediening in de woning. Het geeft bijvoor-
beeld toegang tot dienstverlening buiten de woning. 
Denk aan zorgverleners die kunnen meekijken en zo 
nodig kunnen ingrijpen.”
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Vervolg Wally Keijzer

Zowel tijdens haar MBA opleiding (Crossmedia) als haar 
promotie aan de TU Delft (Technische Bestuurskunde) 
liep ‘smart living’ als een rode draad door haar 
onderzoek. Hoe ondersteun je mensen om zo lang 
mogelijk comfortabel in hun vertrouwde omgeving te 
laten wonen? Deze zoektocht leverde de bouwstenen 
op voor het online platform Zo-Dichtbij dat inmiddels de 
onderzoeksfase voorbij is en in de praktijk wordt ontwik-
keld. 

Sinds het voorjaar van 2017 is Wally sociaal ondernemer 
(Stichting Zo-Dichtbij) en werkt ze binnen een proeftuin 
met diverse partners aan de uitrol van het platform “Als 
blijkt dat Zo-Dichtbij burgers daadwerkelijk kan ontzor-
gen, zullen we na de testfase de oplossing opschalen 
zodat het beschikbaar komt voor heel Nederland.”



www.BRINKclimatesystems.nl

Lucht kan meer  
met Brink
Gezonde lucht maakt je leven fijner. Het 
draagt bij aan de kwaliteit van leven. Aan je 
gezondheid en je leefcomfort. Brink weet 
alles van lucht en zorgt voor kwaliteit wat 
betreft verwarmen, koelen en ventileren 
van woningen en gebouwen. Dankzij de 
lucht en kwaliteit van Brink woon en werk 
je een leven lang gezond, comfortabel en 
duurzaam. Dat is Air for Life. 
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Hoe leefbaar is grijs?

Column van Aart Cooiman / Rabobank

De overheid vindt dat we langer 
zelfstandig thuis moeten wonen. 
Maar is onze samenleving al 
zo ver dat we dat ook kunnen? 
Naast vraagstukken als ‘is de 
woningen wel aangepast of aan-
pasbaar (hygiëne factor), is het 
veel relevanter of een bewoner 
nog in staat is voor zichzelf te 
zorgen. Is er een netwerk voor-
handen voor een luisterend oor,  
een helpende hand, een pratende mond, een zorgende 
arm of een troostende schouder?

Op sites zoals die van het Kenniscentrum Wonen-Zorg 
van Aedes en Actiz kun je veel lezenswaardige verhalen 
uit de praktijk lezen. Vaak blijkt dat het langer zelfstandig 
thuis wonen juist spaak loopt op een ontbrekend soci-
aal netwerk. Eenzaamheid is het grote vraagstuk dat 
opgelost moet worden om langer zelfstandig te kunnen 
wonen. Het beperkt daarmee de leefbaarheid van de 
vergrijzende bevolking.

Dat wonen en zorg gescheiden moeten worden is een 
ander credo dat al lang in de beleidsuitingen van Den 
Haag opgenomen is. Hiermee wordt bedoeld het schei-
den van wonen en zorg in de bekostiging via de AWBZ. 
Daar zijn inmiddels grote stappen in gezet met leegloop 
van verzorgingshuizen tot gevolg. Niet omdat de senio-
ren daar niet meer zouden willen wonen, maar omdat de 
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bekostiging en daarmee de basis van de oorspronkelijke 
exploitatie van de zorginstelling verdween. Nieuwe initia-
tieven om de leegstaande verzorgingshuizen een nieuw 
leven in te blazen zijn er volop. Met creativiteit in ruimte 
gebruik, inbedding van diensten en zelfwerkzaamheid en 
een andere exploitatiebasis komen we daar verder mee. 
Voorwaarde hierbij is dat woning in het huis en in haar 
omgeving leefbaar is voor de vergrijzende doelgroep.

Leefbaarheid is een wijd begrip. Ik vind dat als we willen 
werken aan een leefbare woonomgeving voor de vergrij-
zende bevolking, dat we daarbij moeten werken vanuit 
een integrale gebiedsvisie. Niet alleen in de nieuwbouw, 
maar juist ook in de bestaande bebouwde omgeving. 
Door met kleine ingrepen die woningtypen toe te voegen 
die lokaal nodig zijn. Door in nieuwbouwgebieden vari-
atie aan te brengen in woningtypen en samenhang en 
cohesie te bevorderen door zorgvuldige stedenbouw en 
voorzieningen. Hier past ook flexibiliteit bij door tijdelijke 
woonruimte te plaatsen, zoals kangaroe woningen en 
andere tijdelijke huisvesting voor mantelzorgverlening.

Bovenal is het voor de leefbaarheid ook belangrijk om te 
werken aan individuele voorzieningen om ook als hulp-
behoevende enigszins zelfredzaam te kunnen blijven. 
Hierin spelen zaken als aanpasbaar bouwen een rol. Zijn 
woningen samen te voegen of te splitsen al naar gelang 
de marktvraag naar grotere eengezinshuizen of kleinere 
gelijkvloerse starters- of zorgappartementen. Kunnen we 
in een woning met behulp van domotica ons zelf lan-
ger redden? Voorzieningen als de gordijnen te kunnen 
bedienen, de verlichting te bedienen, zorg op afstand op 
te roepen, de voordeur weer te kunnen vinden zijn hierbij 
belangrijk. Dit helpt, maar er is ook een uitdaging. 
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De generatie die hier nu het eerst mee in aanraking 
komt is van (ver) voor de digitale revolutie en heeft een 
afstand tot het zorgeloos gebruik ervan en heeft moeite 
met de omgang ermee. Ik houd een pleidooi voor een-
voudige en veilige domotica applicaties. Werken aan de 
hygiëne factor in het vastgoed: aanpasbaar bouwen is 
goed. Echter is het sociale aspect wellicht nog belangrij-
ker om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. 
Denk hierbij aan de mens in haar soms zeer beperkte 
sociale omgeving en werk aan opleiding van de gebrui-
ker van al het moois dat we kunnen gebruiken om langer 
zelfstandig thuis wonen te ondersteunen.  Bouwkundig 
en technisch is heel veel mogelijk. Maar om grijs leef-
baar te houden moeten we wel voldoende aandacht heb-
ben voor het sociale aspect.  Een leven lang leren leven 
met ICT brengen we dan letterlijk in de praktijk en maakt 
het zelfstandig thuis ook leefbaar voor grijs. 

Ir Aart Cooiman MRICS studeerde Technische Bedrijfskunde 
/ Informatica aan de Universiteit Twente in Enschede. Sinds 
2007 werkzaam bij de Rabogroep. Waarvan de laatste jaren 
als sectorspecialist bouw en vastgoed en woningcorporaties. 
In deze functie ondersteunt Aart Rabobanken en klanten 
inzake financieringsvraagstukken.
 
“Ik werk graag samen aan het vinden van een manier om het 
wél te kunnen doen, niet in een zoektocht naar beren op de 
weg. Al jaren actief in vastgoed, bouw en projectontwikke-
ling. Met grote interesse in sociale huisvesting en wonen met 
zorg. Wooncoöperaties zijn mijn nieuwste aandachtsgebied. 
Voor het vinden van financiële oplossingen voor vastgoed-
financieringsvraagstukken door creativiteit, samenwerking, 
maar ook heldere analyse en communicatie als iets niet 
kan.”



60

Congres spreker Doekle Terpstra

“Techniek gaat de oplossing bie-
den bij maatschappelijke thema’s 
als zorg, vergrijzing, energie en 
verduurzaming”, aldus Doekle 
Terpstra. Terpstra, vooral bekend 
geworden in zijn periode als voor-
zitter van de vakbond CNV, heeft 
vele maatschappelijke functies 
vervuld. Van lid van de Sociaal 
Economische Raad tot  voorzitter 
van de HBO-Raad en voorzitter 
van het College van Bestuur van 
InHolland. 

Kortom een man met veel bestuurlijke ervaring en een 
zeer uitgebreid netwerk. Begin dit jaar werd Doekle 
Terpstra voorzitter van UNETO-VNI, de ondernemers-
organisatie voor de installatiebranche en technische 
detailhandel. Naast de rol van voorzitter van UNETO-VNI 
is hij ook aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020 
en het Zorgpact.

Terpstra is zelf geen technicus, maar ziet wel dat 
techniek in toenemende mate de ruggengraat is voor de 
ontwikkeling van Nederland in zijn geheel. Als boegbeeld 
van UNETO-VNI benadrukt hij het grote economische en 
maatschappelijke belang van de sector die goed is voor 
een werkgelegenheid van 150.000 man en een totale 
omzet van 13 miljard euro per jaar. 

Het belang van de sector neemt de komende jaren 
alleen maar toe blijkt uit de Bouwagenda, een nationaal 
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innovatieprogramma waarin de overheid en branche- en 
kennisorganisaties samenwerken. Alleen al het ener-
giezuinig maken van woningen en gebouwen gaan de 
komende jaren tienduizenden nieuwe banen opleveren. 
Ook industriële bedrijven moeten hun CO2-uitstoot de 
komende jaren terugdringen en de infrastructuur moet 
worden aangepast aan de eisen van de huidige tijd. De 
installatiebranche is daarnaast onmisbaar om woningen 
aan te passen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. 

Terpstra: ‘Er ligt dus een enorme uitdaging voor bou-
wend en installerend Nederland. Maar we kunnen onze 
ambitie  alleen waarmaken als we samenwerken in de 
breedste zin van het woord. Ik geloof helemaal niet meer 
in het idee dat iedereen dat vanuit een eigenstandige rol 
kan invullen of oplossen, ketensamenwerking is essenti-
eel. Samenwerken is het nieuwe concurreren.’
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Congres spreker Niels Götz

Niels is consumentenpsycholoog 
en partner van het marketing-/ 
communicatiebureau 5plus1 en 
heeft een bijzondere affiniteit met 
de gebouwde omgeving. Zo was 
hij 3 jaar lid van het expertpanel 
energiebesparing bestaande bouw 
van Nyenrode Business Universi-
teit en is hij alweer 7 jaar bestuurs-
lid van de Stichting Duurzame 
Winkelstraat. 

Het bureau 5plus1 ontwikkelt verleidingsstrategieën 
voor maatschappelijk relevante vraagstukken. De basis 
hiervan zijn altijd de nieuwste inzichten uit de neuro- en 
marketingpsychologie. Hierdoor is de kans dat de doel-
groep écht geraakt wordt en tot het gewenste gedrag 
komt, vele malen groter.

De kern van de werkzaamheden van Niels is dat hij van 
de verleidingsstrategie van klanten nagaat welke 
aannames over klanten hierin worden gedaan. Vaak 
betreft het aannames waar de opdrachtgever zich 
helemaal niet van bewust is. En vaak ook blijken deze 
aannames niet te kloppen. Kent het gedrag van klanten 
heel andere drijfveren. Samen met zijn opdrachtgevers 
vervangt Niels verkeerde aannames door betere, 
waardoor de verleidingsstrategie veel krachtiger wordt.
 
Naast bedrijven helpt Niels ook overheden om vanuit 
deze zelfde inzichten beleid te maken dat meer / wél 
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Vervolg Niels Götz

uitgaat van wat doelgroepen bezighoudt en beweegt. Hij 
noemt dat ‘burgergeschikt’ beleid. Concreet onder-
steunen wij overheden bij het evalueren, opstellen en 
uitvoeren van beleid en bij het trainen van de organisatie 
en werknemers.

Doordat Niels opdrachten doet voor zowel bedrijven als 
overheden, weet hij dat het beleid van overheden – bijv. 
beleid gericht op het verduurzamen van woningen - vaak 
kansen biedt voor ondernemers. Zo ontwikkelt hij mo-
menteel voor meerdere grote gemeenten campagnes 
waarbij woningeigenaren worden verleid hun woning te 
verbeteren. Niet alleen vanuit duurzaamheid, maar ook 
vanuit het oogpunt van bijv. veiligheid, gezondheid, thuis 
werken en langer thuis wonen. Benieuwd welke kansen 
dit voor uw bedrijf biedt? Schiet Niels op het congres aan 
of bel hem een keer. 



U wilt gezonde binnenlucht.
Wij bieden het Vital Air System.

Onze Q-Stream woonhuisventilatoren zijn voorzien van nieuwe 
gelijkwaardigheidsverklaringen. Met deze verklaringen realiseert 
BUVA gegarandeerd de hoogste EPC-reducties op ventilatie in de 
markt, met de laagste investering per EPC-punt. De Q-Stream 
Control Time is voorzien van extra intelligentie, waardoor deze zelfs 
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gegarandeerde luchtkwaliteit biedt voor de bewoner! Daarnaast is de 
nieuwste versie bedienbaar met een app. Op deze manier werkt het 
systeem volledig autonoom, maar kan het handmatig aangepast 
worden. Onze Q-Stream woonhuisventilatoren zijn toepasbaar voor 
zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

Voor meer informatie, ga naar buva.nl
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Nationale Innovatie en
Duurzaamheidsprijs Wonen

Sinds 2013 reikt het Voorlichtingsburo Wonen jaarlijks de 
“Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen” uit 
aan bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van 
innovatie in combinatie met duurzaamheid. Doel van de 
prijs is om bedrijven in afbouw extra te stimuleren zich te 
onderscheiden op dit zeer belangrijke thema. En natuur-
lijk ook om een bedrijf dat dit thema op een opvallende 
wijze inhoud geeft in het zonnetje te zetten. 

Sinds 2016 wordt jaarlijks een tweetal gelijkwaardige 
edities van deze prijs uitgereikt. Eén is bestemd voor 
een onderneming die producten voor wonen levert en 
één voor een onderneming die woningen op innovatieve 
en duurzame wijze ontwikkelt en/of bouwt. 

Bedrijven kunnen zowel zichzelf als andere bedrijven 
voordragen om in aanmerking te komen voor deze prijs. 
Uiteraard moet de voordracht voorzien zijn van een 
duidelijke omschrijving van de vernieuwende activiteiten 
gericht op duurzaamheid die het voor te dragen bedrijf 
heeft ontwikkeld. 

Uit alle inzendingen kiest de jury de uiteindelijke winnaar 
die op het jaarlijkse congres de prijs in ontvangst mag 
nemen. Na het congres wordt de media geïnformeerd 
over de prijs en de winnaar van dat jaar en daarmee 
is er extra aandacht voor het thema en het winnende 
bedrijf.

Op de volgende pagina’s vindt u de prijswinnaars van de 
afgelopen jaren.
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2013 

Arte Groep Helmond

2014 

Bosch Hoofddorp
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2015 

Dekker Zevenhuizen

2016 - Producten

Inventum Houten



Zekerheid in 
brandwerend 

afdichten

www.nullifi re.nl

www.nullifi re.nl

Luchtdicht Bouwen 
met dé specialist

www.illbruck.nl
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2016 - Bouwen

Klaassen Groep Arnhem



Het moment.
De vloer.

Alles klopt.
Dit is zo’n moment waarop alles klopt,  
het ontbijt, de muziek, de ochtend-
zon... en de vloer: Allura PVC stroken 
in visgraat gelegd. Niet van echt te 
onderscheiden, zó natuurgetrouw. 
Vergeet ook het comfort niet. En de 
praktische kant. Allura is in alles een 
zorgeloze vloer, ook wat duurzaam-
heid betreft. Love life en laat je in-
spireren op lovelife-forbo.nl/allura

Forbo_ALLURA_ADV A5.indd   1 07-08-17   12:12



73

Kansen voor projectontwikkelaars 
en bouwers van woningen

Bent u projectontwikkelaar en/of bouwer van woningen? 

Als u deze vraag met ja beantwoordt dan is het onder-
staande zeker even de moeite waard te lezen. 

De Vereniging Comfortabel Wonen is vanaf de oprichting 
in 1990 tot heden een initiatief uit de afbouwbranche 
(keukens, badkamers, etc) en kent als leden fabrikan-
ten en importeurs uit deze sector. Via het communicatie 
kanaal van de vereniging, het Voorlichtingsburo Wonen, 
worden o.a. grote aantallen consumenten bereikt met 
informatie over de producten en diensten van deze be-
drijven. 

De consument is voor deze bedrijfstak van cruciaal 
belang en goede informatie aan die consument een be-
langrijke zaak. Ook projectontwikkelaars/bouwers krijgen 
in toenemende mate belang bij goede, rechtstreekse 
contacten met consumenten. Illustratie daarvan zijn de 
verschillende voortgaande integraties zoals bijv. LIV 
Wonen in Nijmegen of Riezebos Bouw in Genemuiden. 
Maar ook het Wooniversum van Volker Wessels is een 
mooi voorbeeld.

Het wordt voor alle van projectontwikkelaars en bouwers 
van woningen van belang “iets met de consument te 
gaan doen!”



DESIGN Apparatuur
Domestic & Professional

SMEG Nederland B.V. l Showroom: Withoedenveem 12 Amsterdam l 020-4490120 l www.smeg.nl
Accountmanager SMEG projecten: Marco van Drunen l 06 -510 72 420 l marco.vandrunen@smeg.nl

SMEG PROJECTS
Selectieve programma’s voor in de vrije sector, 
zorg, studentenhuisvesting en utiliteiten.

SMEG levert de bouwstenen voor ieder project.

Breng wat 
kleur 
in uw 

project! 

Adv_SMEG_Comfortabel_wonen_congres.indd   1 11-7-2017   10:12:53
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Het Voorlichtingsburo Wonen wil u daar graag behulp-
zaam bij zijn. Met ingang van 2017 bieden wij u voor een
gereduceerd tarief een geassocieerd lidmaatschap aan
met de volgende benefits:

• Plaatsing van uw nieuwbouwprojecten op een 
speciale woningbouwpagina met een link naar uw 
website voor nadere informatie. 

• Actuele content over afbouwproducten op uw 
website. 

• Uw nieuws op te nemen in ons Woonblog en op 
Facebook en Twitter. 

• Opname in het speciale bouwkatern van het Digitale 
Woonmagazine met aansprekende projecten. 

• Plaatsing van uw bedrijfsbrochure op de website van 
het Voorlichtingsburo Wonen. 

• Elk half jaar een boekje met ca. 40 pagina’s actuele 
marktinformatie. 

• Jaarlijkse kosten € 1.000,- ex BTW. 

• Eenmalige startbijdrage € 250,- ex BTW.

Interesse? Meldt u aan door even een emailtje te sturen
naar bcweijers@cwonen.nl 
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Kansen voor fabrikanten
van (af-) bouwproducten

Bent u fabrikant/agent/importeur van (af)bouwproducten 
dan is het onderstaande zeker de moeite waard te lezen. 

Ongetwijfeld maakt u zelf publiciteit richting potentiële af-
nemers zoals consumenten of de professionele afnemer 
en dat is en blijft een goede en belangrijke manier om 
onder de aandacht te komen van kandidaat kopers en/of 
gebruikers. Toch is ook aanhaken bij samenverwerkings-
verbanden vaak een goede manier om continuïteit in 
uw mediastrategie te waarborgen. De Vereniging Com-
fortabel Wonen (VCW) is daar een goed voorbeeld van. 
VCW-leden zijn leveranciers van (af-)bouwproducten die 
met elkaar samenwerken op het gebied van het genere-
ren van free publicity naar grote aantallen media. 

Als lid van de VCW kunt u al uw productinformatie kwijt 
op de website www.voorlichtingsburowonen.nl en wordt 
uw informatie voor u verspreidt naar ruim 600 media zo-
als kranten, tijdschriften, internetsites, etc. Ook wordt uw 
informatie opgenomen in het dagelijkse Woonblog, de 
maandelijkse nieuwsbrief die naar zeer grote aantallen 
geīnteresseerden verzonden wordt, staat uw informatie 
op Facebook, Twitter, Pinterest, etc. 

Voor een relatief laag contributiebedrag heeft u aan de 
VCW in feite een eigen publiciteitsburo tot uw beschik-
king, want als vereniging hebben wij geen winstdoel en 
daardoor zijn de kosten heel betaalbaar. De contributie is 
naar rato van de omzet en als indicatie kunt u rekening 
houden met om en nabij de € 250,- ex BTW per maand.
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Voor leden van de VCW heeft de media dagelijks aan-
dacht, omdat wij deze instrumenten voor u inzetten:

• Uw producten/diensten staan op de website van het 
Voorlichtingsburo Wonen. Dit buro wordt vaak gezien 
als “de BOVAG” van de (af-)bouwbranche. 

• Dagelijks informeren wij uw doelgroep via een 
weblog: het Woonblog. 

• Dagelijks vindt men ook uw informatie op sociale 
media zoals Facebook, Twitter, Pinterest en 
YouTube. 

• Uw informatie wordt opgenomen in het grootste 
woonblad van Nederland het “Digitale Woonmaga-
zine” bereikbaar via www.digitaal-woonmagazine.nl 

• Uw brochures worden opgenomen in de website van 
het Voorlichtingsburo Wonen (VBW). 

• Uw foto’s worden opgenomen in de beeldbank van 
het VBW. 

• Uw informatie wordt verspreid onder grote aantallen 
kandidaatkopers via de maandelijkse nieuwsbrief. 

• Uw persberichten gaan wekelijks naar ruim 600 ver-
schillende media die aandacht aan wonen besteden.



Langer vitaler blijven wonen!

        

      

     

 

Stafier Holland B.V. 
Postbus 34, 6900 AA 
Zevenaar 
info@stafier.com / www.stafier.com 

Het enige dat u bij het draadloze Stafier plusclean stofzuigsysteem nog in de hand 
neemt, is de zuigbuis met geïntegreerde afstandsbediening in de handgreep. De lichte, 
8 m lange zuigslang wordt rechstreeks aangesloten op een vaste wandcontactdoos.  
Het zuigapparaat staat in de kelder, berging of garage. Met het Stafier plusclean 
systeem van Duits fabricaat stofzuigt u moeiteloos. Het is extreem geluidsarm en vooral 
100% hygiënisch. Het geeft geen lucht in de woonruimte terug en dus ook geen mijten, 
pollen en bacteriën. De perfekte oplossing voor mensen met een allergie en voor langer, 
vitaler blijven wonen in de vertrouwde omgeving. 

 werking met afstandsbediening, bekabeling of een combinatie  
van beide 

 geluidarme motor 
 30 l geborsteld edelstalen, roestvrije opvangkuip 
 aansluiting tot 12 luchtsteekdozen mogelijk 
 langste buislengte 70 m 
 wandmontage, met trillingsrubbers 

centraal stofzuigsysteem met afstandsbediening 

* 100% hygiënisch 
 

* zeer geschikt  
  voor mensen met  

  een allergie 
 

* stofvrij zuigen 
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Kosten deelname 
Vereniging Comfortabel Wonen

Voor fabrikanten of agenten/importeurs van (af-)bouw-
producten is de contributie naar rato van de omzet en 
voor 2018 is dat als volgt:

Omzet klasse (in euro’s)   Contributie

Minder dan € 250.000,-    € 1.700,- 
Van €      250.000,- tot    € 2.050,-
Van €      500.000,- tot    € 2.300,-
Van €   1.000.000,- tot    € 2.550,-
Van €   2.250,000,- tot    € 2.800,-
Van €   4.500.000,- tot    € 3.450,-
Van €   7.000.000,- tot     € 3.850,-
Van € 11.500.000,- tot     € 4.750,-
Van € 20.000.000,- tot    € 5.500,-
Van € 45.000.000,- en hoger   € 6.800,-

• Er geldt een eenmalig entreegeld van € 1.000,- waar-
mee bereikt wordt dat al uw informatie binnen enkele 
dagen volledig én overal in opgenomen wordt. 

• Buitengewone leden (zoals inkoop- en belangen- 
organisaties) hebben een jaartarief van € 3.250,-. 

• Voor geassocieerde leden (zoals projectontwikke-
laars en bouwers van woningen geldt een tarief van 
€ 1.000,- met een aangepaste inzet van beschikbare 
middelen voor publiciteit, zie pagina 75. 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Interesse?
Meld u aan met een email naar bcweijers@cwonen.nl

500.000,-
1.000.000,-
2.250.000,-
4.500.000,-
 7.000.000,-
11.500.000,- 
20.000.000,-
45.000.000,-

€
€
€
€
€
€
€
€
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Bouw update 
(bron Rabobank)

Productie neemt toe, innovatie en duurzaamheid 
bieden kansen
De Rabobank verwacht dat de totale groei van de bouw-
productie dit jaar zal uitkomen tussen de 4 en 5%. Het 
gunstige economische klimaat stuwt de vraag naar 
woningen en bedrijfsruimtes. Ook onderhouds- en reno-
vatiewerkzaamheden (verduurzaming) bij woningen en 
kantoren nemen toe. Diverse technologische innovaties 
kunnen de van oudsher conservatieve bouwsector snel 
veranderen. Zo kan volledig circulair bouwen een vlucht 
nemen door de introductie van online materiaalpas-
poorten. De bouwmarkt van morgen is veel meer vraag 
gestuurd met een eindgebruiker die betaalbare, flexibele 
en toekomstbestendige oplossingen vraagt.

Markt en concurrentie: capaciteitsproblemen rem-
men groei woningbouw
De omzet van de bouwsector steeg in 2016 met 6,5% 
(bron: CBS) en de productie met ongeveer 8%. Vooral 
bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw zagen hun om-
zet stijgen (+9,2%), maar ook gespecialiseerde bouw-
bedrijven zoals sloop-, installatie en afwerkingsbedrijven 
realiseerden een omzetstijging van 7,9%. 

Bouwproductie
De groei van de bouwproductie zal naar verwachting 
uitkomen tussen de 4 en 5%. De belangrijkste redenen 
voor de teruglopende groei zijn capaciteitsproblemen 
aan de aanbodzijde van de woningmarkt. Voor 2018 
verwachten we een vergelijkbaar groeipercentage voor 
de bouwproductie. De woning- en utiliteitsbouw leggen 
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opnieuw een stevig fundament en ook de productie in de 
infrasector trekt aan. Wel groeit de renovatie- en ver-
bouwproductie rondom woningen minder krachtig door-
dat het aantal verkochte bestaande woningen na 2017 
minder hard zal groeien. 

Woning- en utiliteitsbouw profiteren van gunstig 
economisch klimaat
Met name de woning- en de utiliteitsbouw zorgen voor 
een stevige bijdrage aan de bouwproductie in 2017. De 
onderliggende vraag naar nieuwe woningen is sterk en 
het gunstige economische klimaat stuwt de vraag naar 
nieuwe bedrijfsruimtes. 

Woningbouw: veranderende rol woningcorporaties
In 2016 zijn ruim 51.000 vergunningen voor woningen 
verleend, bijna 5% minder dan in 2015. De veranderde 
rol van woningcorporaties is hier een belangrijke oor-
zaak van. Door wet- en regelgeving zijn zij beperkter in 
hun investeringsmogelijkheden en mogen ze alleen nog 
sociale huurwoningen bouwen. Waar ze voorheen 50 tot 
60% van alle vergunningen voor huurwoningen voor hun 
rekening namen, daalde hun aandeel naar een historisch 
dieptepunt van minder dan 30% in 2016. 

Woningcorporaties willen hun jaarlijkse nieuwbouwpro-
ductie verdubbelen naar 34.000 woningen per jaar in 
2021. We verwachten niet dat de corporaties op korte 
termijn in staat zijn de nieuwbouwproductie flink op te 
voeren. In 2016 zijn krap 5.300 vergunningen afgege-
ven aan corporaties en in 2015 werden 12.000 nieuwe 
corporatiewoningen opgeleverd.
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Capaciteitsproblemen aanbodzijde: lange planologi-
sche procedures en personeelstekorten
Het groeitempo in met name de nieuwbouw van wonin-
gen daalt. Dat heeft te maken met capaciteitsproblemen 
aan de aanbodzijde in de bouwmarkt. De capaciteits-
problemen hebben hun weerslag op het aantal aange-
vraagde en verleende vergunningen voor woningen. 
Gemeenten hebben sterk gereorganiseerd in de afgelo-
pen jaren en moeten het stellen met minder personeel. 
Dit leidt tot tragere planologische procedures waardoor 
bouwlocaties niet snel genoeg beschikbaar komen en 
de goedkeuring van bouwplannen op zich laat wachten. 
Daarbij hebben veel gemeenten tijdens de crisisjaren 
fors afgeboekt op hun grondposities. Nu de nieuwbouw-
productie aantrekt, lijkt het logisch dat ze willen profite-
ren van nieuwe gronduitgifte voor woningbouwplannen 
en bedrijfshuisvesting. 

Duurzaam en circulair bouwen: in 2050 alle gebou-
wen klimaatneutraal
Duurzaamheid in de bouwsector wordt steeds be-
langrijker. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk 
voor 40% van het totale Europese energieverbruik en 
CO2-emissies. Voorlopig is de verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad voor een belangrijk deel 
afhankelijk van woningcorporaties. Zij zetten in op reno-
vatie en verduurzaming van hun bezit. In 2050 moeten 
alle Nederlandse gebouwen gemiddeld klimaatneutraal 
zijn. De grootste uitdaging zit in de bestaande voorraad, 
want 80% van de woningvoorraad in 2050 staat er nu al. 
Bij huiseigenaren is er nog nauwelijks een prikkel om te 
verduurzamen. 
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Interessante websites in de branche

Op internet is vrijwel alles te vinden wat u zoekt. Zoek-
machine Google helpt daar geweldig bij. Toets in wat u 
wilt weten en de wereld gaat open. Toch is het handig 
om informatieve websites in uw vakgebied bij de hand te 
hebben. Wij zetten er enkele voor u op een rij. 
  
www.woningmarktcijfers.nl
 
www.otb.tudelft.nl 
  
www.eib.nl 
  
www.bouwkennis.nl 
  
www.buildingbusiness.nl 
 
www.nvm.nl  
 
www.bouwendnederland.nl
  
www.ivbn.nl 
  
www.vastgoedmarkt.nl

www.neprom.nl

Wilt u meer informatie over de Vereniging Comfortabel 
Wonen dan bezoekt u www.comfortabel-wonen.nl 

De communicatie van leden van de vereniging richting 
de consumentenmarkt en professionele marktpartijen 
vindt u op: www.voorlichtingsburowonen.nl

www.eigenhuis.nl 

www.sterinsubsidies.nl

www.tenderned.nl

www.mvonederland.nl 

www.dubobedrijven.nl 

www.cobouw.nl

www.nvb-bouw.nl

www.architectenweb.nl 

www.vastgoedjournaal.nl 

www.bouwtotaal.nl



Vereniging Comfortabel Wonen
1e Poellaan 26
2161 LB Lisse
tel. 0252-500941
e-mail secretariaat@cwonen.nl

http://www.voorlichtingsburowonen.nl/woonblog

http://www.facebook.com/VoorlichtingsburoWonen

http://pinterest.com/vbwonen

http://twitter.com/VB_Wonen

http://www.youtube.com/user/VBWonen


