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Congres voor de bouw- en afbouwbranche
Thema: Bouwen & Wonen in een veranderende 

wereld

Wanneer:  Donderdag 22 november 2018

Hoe laat:  Aanvang 13.30 uur

Waar:   Rabobank Utrecht 
   Maliebaan 15 – 3581 CB Utrecht

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:
Mr. Bernard Wientjes, Voorzitter Taskforce Bouwagenda.
Twee jaar bouwagenda: een update van de stand van 
zaken.

Prof. Ir. Elphi Nelissen, T.U Eindhoven/Lid Bouwagenda/
Voorzitter Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.
Initiatiefnemer Slimme wijk in Helmond:  Idee/Opzet/
Realisatie.

Drs. Lars van der Meulen, Aveco de Bondt/Volker Wes-
sels. Gebruik van circulaire materialen/Materialen pas-
poort Madaster.



B E Y O N D  F L O O R I N G

Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem

projectnl@ivcgroup.com
www.ivc-commercial.com

Beyond flooring

IVC is de commerciële tak van IVC Group, gericht op het creëren  
van unieke vloeren voor professionele projecten. In onze uitgebreide portfolio  
van 100% in eigen huis ontworpen sheet vinyl, LVT en tapijttegels vindt u  
ongetwijfeld de oplossing voor uw project.  
Maar we doen meer dan gewoon producten aanbieden. 

U gemoedsrust bieden in een tijdperk van constant veranderende interieurtrends:  
dat is waar het bij IVC allemaal om draait.
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Drs. Sible Schöne, Klimaatbureau HIER. Wonen zonder 
aardgas. Noodzakelijk/Realistisch/Haalbaar?

Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi, T.U. Eindhoven. Empa-
thische woningen: op weg naar de volgende generatie 
slimme woningen.

Drs. Martin Koning, Economisch Instituut voor de Bouw. 
Trends en beschikbaarheid arbeids(bouw)markt.

Jan Martijn Broekhof MBA, Guardian360. Slimme wonin-
gen; wie wordt er nou echt slimmer van?

Leontien de Waal MBA, Rabobank Real Estate Finance.
Nieuwe verdienmodellen voor Afbouw/Bouw & Vastgoed.

Afsluiting door Taalvirtuoos Wim Daniels.
 

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 sloe-
gen de fabrikanten van keukens en keukeninbouwappa-
raten, samen met de sanitair industrie, de handen in één 
om op publicitair niveau met elkaar te gaan samenwer-
ken. In het geweld van de promotie voor de derde va-
kantie en de tweede auto was men van mening dat ook 
deze branches 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 comfortabel zou moeten zijn. Al snel sloten fabrikan-
ten 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 wordt 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 beslis-
singsrecht in welke materialen en kleuren gebruikt wor-
den in de woning voor bijv. keuken, badkamer, deuren, 
vloeren. 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 81 en 82.

“Comfortabel én duurzaam wonen”



Zekerheid in 
brandwerend 

afdichten

www.nullifi re.nl

www.nullifi re.nl

Luchtdicht Bouwen 
met dé specialist

www.illbruck.nl



- 11 -

Zekerheid in 
brandwerend 

afdichten

www.nullifi re.nl

www.nullifi re.nl

Luchtdicht Bouwen 
met dé specialist

www.illbruck.nl

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, de-
mografische gegevens en bouwgerelateerde cijfers zijn 
opgenomen informatief en handig in gebruik.



Click & Go heeft het...!

Zowel op waterbasis als elektrisch

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

www.clickengovloerverwarming.nl

 

GEZE ActiveStop - het nieuwe deurcomfort!

De ActiveStop sluit deuren zacht, stil en houdt ze comfortabel open. 
Dichtslaande deuren, ingeklemde vingers of beschadigingen aan 
wanden of meubels zijn hiermee verleden tijd.

Dankzij de compacte afmetingen is de deurdemping nauwelijks 
zichtbaar en wordt daarmee ook aan de hoogste
designeisen voldaan. De ActiveStop is eenvoudig in bestaande 
situaties en op bestaande deuren te monteren.

 

HET NIEUWE 
DEURCOMFORT

GEZE Benelux B.V. | Steenoven 36 | 5626 DK Eindhoven | Nederland | www.geze.nl

Deursluiters & beslag | Automatische deursystemen | RWA raam- en ventilatietechniek | Vluchtwegcontrole | Glasdesign

GEZ18004-01 2 advertenties nieuwe deurcomfortA5.indd   1 06-09-18   10:40
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Een groot aantal 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 Rabobank, onze gastheer, 
aan onze hoofdsponsors alsmede aan de adverteerders 
in het programmaboekje voor hun ondersteuning waar-
door wij dit congres heel laagdrempelig kunnen orga-
niseren 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!
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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 bijv. de publiciteit van 
een onderneming kan dat heel goed samen met derden. 
Voordeel is dat daarmee een grotere doelgroep te berei-
ken is met een bescheiden budget.

Werkend bij een tweetal verschillende bedrijven in sani-
tair 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.

Sinds 2015 houden we een jaarlijks congres met als doel 
de afbouw- en bouwbranche een leerzame middag te 
bieden waarbij eminente sprekers zowel theoretische als 
praktische inleidingen houden.

Deze keer is het thema “Bouwen en wonen in een 
veranderende wereld”. De wereld verandert natuurlijk 
altijd, maar momenteel gaan die veranderingen snel en 
hebben grote gevolgen. De noodzaak om alert te blijven 
waar kansen en valkuilen zitten, is hoog en vraagt van 
de ondernemer / manager veel tijd en aandacht. Ons 
congres levert daar graag een bijdrage aan. 

Een groot aantal sprekers, allen autoriteit op hun vak-
gebied, zullen u boeien met een bijdrage op het deelge-
bied waar zij specialist in zijn. Een belangrijk vehikel in 
de sector is sinds November 2016  de door het kabinet 
ingestelde Taskforce “De Bouwagenda” onder leiding 
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van voormalig VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes. 
Op het congres krijgt u o.a. een update van de stand van 
zaken na 2 jaar hard werken door deze taskforce. Ver-
schillende sprekers besteden aandacht aan thema’s die 
een flink stempel drukken op de sector, nu al maar ook 
in de nabije toekomst.

Aan het eind van het congres reiken wij voor de 6e keer 
de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen 
uit. De twee winnaars van 2018, 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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Bouwen en wonen in een veranderende wereld

Bouwen & wonen in een veranderende wereld; dat is het 
thema van dit congres. De wereld verandert natuurlijk 
altijd, dat is van alle tijden. Ook onze tijd kent vele veran-
deringen zoals de toenemende mondialisering, real live 
beeld en geluid van waar dan ook ter wereld, de sterk 
mondiger geworden mens, de afnemende rol van autori-
teiten, de drang naar transparantie maar tegelijkertijd de 
sterke behoefte aan privacy, etc. etc.

Ook in de afbouw/bouw sector is veel aan de hand en 
staat er nog veel meer op ons te wachten. Zaken als 
beperkte beschikbaarheid van materialen, de dringende 
noodzaak afval te reduceren, de verduurzaming, de ge-
volgen van de energie transitie, de beschikbaarheid van 
personeel, hele nieuwe economische modellen, het zijn 
boeiende tijden. 

In veel sectoren zijn de technologische ontwikkelingen 
snel gegaan en hebben soms zelfs een ontwrichtend ka-
rakter. In de bouw is men van origine wat trager met het 
implementeren van nieuwe technologie en houdt men 
langer vast aan beproefde technieken en methoden. Er 
zijn echter steeds meer factoren die nopen tot invoering 
van nieuwe technieken en het doorvoeren van verande-
ringen. Onder druk van concurrentie, de wens naar korte 
bouwtijden, minder foutkansen en de digitalisering, waar-
aan ook de bouw niet ontkomt, dwingen bedrijven beter 
aan de behoeften van de klant te voldoen. Technieken 
als 3 D print doen voorzichtig hun entree en bijv. robots 
en drones nemen, al dan niet gevaarlijke, taken van de 
mens over. De verwachting dat ze goedkoop en efficiënt 
een alternatief zijn wordt bewaarheid.
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Nieuwe geautomatiseerde platformen maken de papier-
loze organisatie mogelijk voor bouwkundige ontwerpen 
en ideeën. Met behulp van een gedecentraliseerde 
database als blockchain wordt het gehele bouwproces 
transparanter en het frauderisico geminimaliseerd. Ook 
de rol van architecten als starter van duurzame bouw en 
inrichting wordt steeds manifester.

De noodzaak om alert te blijven waar kansen en valkui-
len zitten is hoog en vraagt van de ondernemer / mana-
ger meer tijd en aandacht om zichzelf op de hoogte te 
houden. Met dit congres willen wij een bijdrage leveren 
aan het kennis niveau van komende vernieuwingen en 
de sector inspireren actief na te denken hoe de toekomst 
vorm te geven.
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Congres spreker Bernard Wientjes

Bernard Wientjes studeerde 
Nederlands recht in Amsterdam 
en was al vroeg ondernemer. 
Door familieomstandigheden 
kwam hij op jonge leeftijd aan 
het roer van de familieon-
derneming te staan die in de 
zestiger jaren verhuisd was van 
Amsterdam naar het Drentse 
Roden. In het bedrijf bewerkte 
en verwerkte men kunststoffen 
voor velerlei toepassingen.

Wientjes onderkende de behoefte aan een eigen product 
en kocht een klein bedrijfje, Uiterwijk en Co Sanitair, wat 
een kunststof wastafel maakte en dat verkocht onder de 
naam UCOSAN. Dat merk bouwde hij uit naar een Euro-
pese toonaangevende industrie in kunststof sanitair met 
badkuipen, douchebakken en in latere jaren whirlpools.

Het Duitse concern Villeroy & Boch nam het bedrijf in 
1999 over, nadat er al vele jaren lang samengewerkt 
was. Wientjes werd lid van de raad van bestuur van Vil-
leroy & Boch tot hij in 2005 gevraagd werd voorzitter van 
de werkgeversorganisatie VNO-NCW te worden. Een 
functie die hij 3 termijnen van 3 jaar vervulde. Vanuit zijn 
rol binnen de Sociaal Economische Raad had hij grote 
invloed op de tot standkoming van het breed opgezette 
energie akkoord, het resultaat van intensieve onderhan-
delingen tussen milieuorganisaties, de rijksoverheid en 
het bedrijfsleven.



HOE DE WERELD OOK 
VERANDERT, 
MET PEFC BLIJFT 
HET BOS IN STAND
Meer dan 1.000.000 PEFC-gecertificeerde boseigenaren 
zorgen ervoor dat hun bos in stand blijft en duurzaam 
hout produceert voor de verwerkende industrie. 
Ruim 20.000 bedrijven in de verwerkende keten leveren 
duurzaam PEFC materiaal. Help het bos in stand 
te houden: specificeer, koop en verwerk duurzaam 
PEFC-gecertificeerd hout in jouw (bouw)project.

PEFCNEDERLAND.NL

Adv PEFC congres VCW VW.indd   1 01-08-18   17:03
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Vervolg Bernard Wientjes

Een uniek akkoord, want een soortgelijk akkoord is nog 
nergens in de wereld eerder tot stand gekomen tussen 
dergelijke zeer verschillende belangenorganisaties. Het 
unieke van dit akkoord is dat ondernemerschap niet als 
vijand aangewezen wordt. Integendeel, er wordt erkend, 
dat innovatief ondernemerschap de oplossing van de 
problemen zal moeten leveren, maar dat anderzijds de 
ondernemers volledig hun maatschappelijke verantwoor-
ding accepteren.

In 2017 werd Wientjes door het kabinet Rutte 2 be-
noemd tot voorzitter van “de Bouwagenda”, een uniek 
samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de 
bouwsector – overheid, kennisinstellingen, markt en be-
langengroepen – met als doel een betere samenwerking, 
een versnelling en opschaling te bewerkstelligen, meer 
innovatie en productiviteit te bevorderen gebruikmakend 
van slimme ICT- en datatoepassingen en te werken aan 
excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur. In 2 jr 
is al veel bereikt en Wientjes doet verslag op het con-
gres en kijkt vooruit naar de komende jaren.

Inmiddels al weer enkele jaren de pensioen gerechtigde 
leeftijd gepasseerd is Wientjes naast zijn activiteiten voor 
De Bouwagenda voorzitter van de RvC van KPMG en 
voorzitter van de Vereniging Nederlandse Chemische 
industrie (VNCI) en bekleedt hij diverse maatschappelij-
ke bestuursfuncties.
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Congres spreker Elphi Nelissen

Professor Ir. Elphi Nelissen is 
onder andere decaan van de 
faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eind-
hoven (TU/E) en eigenaar en 
naamgever van het, in 1991 
gestarte, ingenieursbureau 
Nelissen BV. Daarnaast is zij 
voorzitter van de SER Brabant 
en leider van het transitieteam 
Circulaire Bouw Nederland. Op 
haar initiatief is het Smart City 

Program gestart binnen de TU/E. Dit was nodig omdat er 
veel losse initiatieven waren met betrekking tot SMART 
city en men dat ook vaak niet van elkaar wist. Er was 
dus nadrukkelijk behoefte aan samenwerking, kennisde-
ling en structuur. 

Op enig moment bedacht zij dat het toch mooi zou zijn 
eens alle theoretische kennis een keer in de praktijk 
te kunnen brengen, te kunnen toepassen, te toetsen, 
te evalueren en te optimaliseren. Na de denkfase hoe 
zo’n wijk eruit zou moeten zien is er een 24 uur kick-
off opgezet waarbij 5 gemeenten mochten pitchen en 
Helmond kwam als meest geschikte naar voren. De wijk 
zal worden gerealiseerd ten zuiden van de weg Helmond 
naar Eindhoven. Het aantal woningen is ca 1500 en 
nodig om voldoende data te verzamelen en een repre-
sentatief onderzoek te laten plaatsvinden. Met speciaal 
maatwerk heeft het kabinet Rutte mogelijk gemaakt om 
overstijgend aan bestaande regelgeving pilots te kunnen 
uitvoeren die nog niet eerder zijn uitgevoerd.
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Er zullen ook nieuwe bouwtypologieën worden ontwik-
keld waarin gemeenschappelijke ruimten een belangrijke 
plaats krijgen. Denk aan gemeenschappelijke leefruim-
ten maar ook aan gezamenlijke ruimten om te wassen 
etc. Faciliteiten, diensten, ruimtes, alles om elkaar te 
ontmoeten en elkaar te helpen. Mensen gaan meer 
zorgdragen voor elkaar. Naast technologische innovaties 
gaat het in Smart City dus ook om sociale innovaties. 

De bewoners van deze Smart City zullen kwa leeftijd een 
dwarsdoorsnede zijn van Nederland in koop- en huur-
woningen zodat kennis opgedaan wordt van een zeer 
brede doelgroep. Voor bestaande steden is het van groot 
belang wat er geleerd wordt uit de Smart City. Heel veel 
innovaties zullen 1-op-1 overgenomen kunnen worden in 
bestaande steden. 

Duurzaamheid is uiteraard een belangrijk thema in de 
opzet. Duurzaamheid in materialen maar ook in energie-
voorziening. Een van de afspraken in de bouwagenda is 
dat we gaan naar de afvalvrije bouw, gebruik en demon-
tage. Duurzaamheid is op een normale agenda terecht 
gekomen. Iedereen begint het belang te begrijpen. Het 
doel met duurzaamheid is dan ook niet anders dan een 
aardbol achter te laten voor de generaties na ons, die 
nog prettig leefbaar is. We moeten die aardbol niet ver-
pesten of zo veranderen dat deze hopeloos verloren is. 
Op het congres zal Elphi meer vertellen over dit unieke 
project.
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PEFC: voor duurzaam bosbeheer
De organisatie PEFC is hoofdsponsor van het con-
gres “Bouwen en Wonen in een veranderende wereld”. 
PEFC™ is wereldwijd het onafhankelijk keurmerk ter 
bevordering van duurzaam bosbeheer en een duurzame 
hout- en papierketen.

Help jij ook mee de wereld te veranderen? 

Klimaatverandering en uitputting van 
grondstoffen dwingen ons tot bewuste en 
slimmere keuzes. Het kabinetsdoel is om 
tot 2030 in Nederland 70 megaton CO2 te 
besparen en in 2050 geheel CO2-neutraal 
te zijn. Daarnaast wil men naar een volle-
dig circulaire economie in 2050. 

Deze doelstellingen om Nederland te verduurzamen zijn 
grote uitdagingen, maar hiermee aan de slag gaan is 
nodig willen we de verdere opwarming van de aarde te-
gengaan en onze dorpen, steden en platteland leefbaar 
houden. Het samenwerkingsverband van de Bouwagen-
da is dan ook zeer positief en moedigen wij van PEFC 
aan. Door samen te werken versnellen we de weg naar 
een klimaatbestendig Nederland. 

Duurzame bebouwde omgeving.
De bouw speelt een sleutelrol bij deze uitdagingen. Een 
van de grootste opgaven ligt bij het verduurzamen van 
de bebouwde omgeving.  Toch zijn er kansen want bij 
gebruik van biobased en hernieuwbare grondstoffen in 
de bouw werk je mee aan het tegengaan van klimaat-
verandering en het bereiken van de doelstellingen. Hout 
inzetten is daarvoor bij uitstek het materiaal. Hout is 
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namelijk dé biobased 
grondstof van nature, het 
neemt CO2 op en is her-
nieuwbaar mits afkomstig 
uit PEFC-gecertificeer-
de bossen. Hout is ook 
circulair, het kan gere- of 
upcycled worden.
Hout inzetten gebeurt al duizenden jaren. Het is relatief 
licht materiaal met een hoge sterkte. Technisch ont-
werpers ontwikkelen steeds meer nieuwe innovatieve 
toepassingen waardoor hout nog meer en multifunctio-
neler ingezet kan worden in de bouw. Denk bijvoorbeeld 
aan de ontwikkelingen van cross-laminated wood (CLT) 
en het steeds hoger bouwen met hout zoals de houten 
woontoren van 73 meter hoog in Amsterdam. 

De wereld verandert - met PEFC blijft bos in stand.
Boseigenaren die hun bos beheren volgens de PEFC 
keurmerk eisen zorgen ervoor dat de hoeveelheid hout 
niet achteruit gaat. Zij houden het bos in stand. Tegelij-
kertijd werken zij positief mee aan het veranderen van 
de wereld. PEFC-gecertificeerde bedrijven die het hout 
verwerken nemen dat stokje over.

Help jij ook mee de wereld te veranderen? 
Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Door PEFC-gecer-
tificeerd hout te specificeren, kopen en verwerken in de 
bouw bescherm ook jij de bossen wereldwijd en help je 
mee de wereld positief te veranderen. 

Wil je meer weten over duurzaam hout in de bouw of 
financiële prikkels van de overheid? Bezoek 
www.pefcnederland.nl. 
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Congrespreker Lars van der Meulen

De missie van Lars van der 
Meulen is om projecten te re-
aliseren die bijdragen aan een 
betere levenskwaliteit. Grote 
bedrijven kunnen daar een 
enorm krachtige motor bij zijn en 
hij slingert die graag aan. Met 
energie en overtuiging werkt 
Lars aan een duurzame wereld. Als kind door het bos op 
te ruimen met vriendjes en te collecteren voor ‘Kappen 
met kappen’, tegenwoordig als business unit manager 
duurzaamheid en innovatie van Aveco de Bondt, doch-
teronderneming van VolkerWessels. In deze rol is hij 
naast adviesgroepen op het gebied van duurzaamheid, 
ecologie en geodata verantwoordelijk voor het duur-
zaamheidsbeleid van VolkerWessels.

Lars overtuiging is dat de technieken om bij te dragen 
aan levenskwaliteit allang bestaan en dat de uitdaging 
veel eerder sociaal en organisatorisch van aard is. Zijn 
persoonlijke missie is daarom om (1) bedrijven uit te 
dagen de motor voor positieve verandering aan te slin-
geren en (2) opdrachtgevers de duurzame visie van hun 
leiders te vertalen naar de uitvragen en tenders.
“Levenskwaliteit draait om de mens achter onze projec-
ten. De automobilist op een weg, de bewoner van een 
huis of de gebruiker van internet. Als wij een oplossing 
voor hun problemen bedenken of hun wensen werkelijk-
heid maken, dan dragen we bij aan de levenskwaliteit 
van die mensen. We kunnen streven naar het ontwerpen 
en bouwen van woningen waarin we aantoonbaar ge-
zonder leven, ziekenhuizen waarin patiënten dertig pro-
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cent sneller herstellen, en gebouwen die als een grond-
stoffenbank, luchtzuiveraar en energiecentrale werken. 
Hiervoor moet de rol van de bouwsector wel veranderen; 
van aannemer in kennispartner.”
“We kunnen als bouwsector alles maken: woningen, 
infrastructuur en connectiviteit. Maar we zouden daarbij 
nog meer moeten putten uit een enorme bron van gege-
vens en inzichten. Zo kan de wetenschap ons inmiddels 
veel leren over de invloed van de gebouwde omgeving 
op gezondheid en welzijn. Data over omgeving, ge-
zondheid en mobiliteit zijn steeds vaker openbaar en 
ook steeds makkelijker te meten. Bewoners zelf komen 
steeds eenvoudiger aan deze informatie. Ze weten zo 
beter wat ze willen, wat de bouwers weer kan helpen”.
De uitdaging wordt om de inzichten uit wetenschap, 
data, en beleving van bewoners te vertalen naar con-
crete bouwmaatregelen. Dat is een opdracht voor zowel 
bouw- en vastgoedbedrijven als opdrachtgevers. Zo zou 
de Nederlandse bouwsector een aanjager van positieve 
verandering kunnen worden.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van het 
materiaalgebruik in Nederland. Het is daarom een plicht 
voor deze sector om bij te dragen aan circulair materi-
aalgebruik. Dit betekent ophouden met circulair roepen 
en beginnen met circulair bouwen. Circulair ontwerpen 
en eerlijkheid over wat wel én niet lukt zijn hierin cruci-
aal. Vanuit die filosofie is Lars betrokken bij Madaster, 
het materialen paspoort. Een materialenpaspoort van 
een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de 
bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt 
het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de 
sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwer-
ken meer waarde. 
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Congresspreker Sible Schöne

Sible Schöne is oprichter en 
directeur van Stichting HIER 
Klimaatbureau. Hij is al meer 
dan 30 jr werkzaam in de 
klimaatsector. Aanvankelijk 
bij Milieudefensie en later bij 
het Wereld Natuur Fonds. In 
2006 startte hij het Klimaat-
bureau HIER.

Een van de belangrijkste 
doelen bij de oprichting was 
om burgers en bedrijven te 

betrekken bij het klimaatprobleem. Een van de eerste 
ideeën was een event te organiseren romdom de pre-
miere van de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Dat 
trok zoveel publiciteit dat een van de doelstellingen, zijn-
de bewustwording in één avond bereikt werd. Maar er 
is meer te doen zoals het stoppen van aardgas voor het 
verwarmen van woningen. Dat komt voor mensen ook 
veel dichterbij dan het sluiten van kolencentrales, omdat 
er iets verandert in hun woning. 

De eerste jaren van de stichting kwam de funding van 
de Nationale Postode Loterij maar vanaf 2010 is men 
zelfsupported. Met 18 medewerkers worden er maat-
schappelijke activiteiten ontwikkeld die als doel hebben 
burgers en bewoners in actie te krijgen. De CO2 pres-
tatielladder is inmiddels het belangrijkste instrument om 
bedrijven CO2 te laten reduceren.

Veel tijd en energie wordt gestoken in woonwijk gerich-
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te aanpak in nauwe samenspraak met de gemeenten. 
Vragen als hoe gaan we deze wijk van het aardgas af 
helpen, wat betekend dat voor de woningen, wat zijn 
de alternatieven, op welke termijn zou dit gerealiseerd 
moeten worden, wat gaat het kosten en wie gaat het 
betalen zijn belangrijke vragen voor lokale overheden en 
bewoners. Met de gezamenlijkheid van een wijk gebon-
den aanpak is veel en snel te bereiken en is er ook alle 
ruimte om aandacht tegeven aan zaken als onafhankelijk 
maatwerkadvies, financiële hulp en subsidies, planning, 
helpdesk, ontzorging, goede prijs/kwaliteit verhouding en 
garanties. 

HIER Klimaatbureau verwacht dat bewoners in veel 
wijken het voortouw zullen nemen. Doel is samen met 
de gemeente, het netwerkbedrijf, woningcorporaties en 
andere partijen een keuze te maken voor een collectie-
ve of individuele warmtevoorziening. In deze gevallen 
is voor de gemeente een faciliterende rol weggelegd, 
zowel bij het besluitvormingsproces als de uitvoering van 
de maatregelen.

Bron: Vereniging Eigen Huis
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Nationale Bouwagenda

De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma 
voor de hele bouwsector en tot stand gekomen omdat 
partijen zich realiseerden dat er grote maatschappelij-
ke uitdagingen in de komende decennia voor de deur 
staan. Na een ronde tafelconferentie “Innovatie in de 
bouw” heeft het kabinet Rutte 2 besloten een Taskforce 
Nationale Bouwagenda aan te stellen. Onder leiding van 
voormalig VNO NCW voorzitter Bernard Wientjes (2005-
2014) hebben overheid, opdrachtgevers, kennisinstel-
lingen en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen 
om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende 
maatschappelijke vraagstukken. 

Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwin-
gen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, 
verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking 
en de grote vervangingsopgaven. Enorme uitdagin-
gen zoals verduurzaming van zeven miljoen woningen 
maar ook de grote vervangingsopgave van duizenden 
bruggen, viaducten, tunnels en rioleringen komen er 
onvermijdelijk aan. Daarvoor moeten we ons in Neder-
land hard maken, om onze kwaliteit van leven te kunnen 
behouden. De bouwsector in haar volle breedte speelt 
een sleutelrol in de aanpak van deze opgaven. 

De opdracht van de bouwagenda is vervat in de brief 
van het kabinet aan de 2e kamer en luidt kort samenge-
vat:

• Streven naar een energie neutrale gebouwde om-
geving in 2050 conform de Europese afspraken en 
de in het energieakkoord genoemde energie neutra-
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le nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen 
vanaf 2020.

• 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 
2030 en Nederland circulair in 2050.

• 10% productiviteitsstijging in de sector tot 2025 door 
een combinatie van hogere kwaliteit en lagere kos-
ten. 

De taskforce bestaat uit de volgende leden:

Bernard Wientjes, voorzitter

Michéle Blom, directeur Generaal Rijkswaterstaat (Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu)

Chris Kuijpers, directeur Generaal Bestuur en Wonen 
(Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties)

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

Elphi Nelissen, decaan Faculteit Bouwkunde TU Eind-
hoven

Pieter Litjens, voormalig 2e kamer lid en wethouder 
Amsterdam, Specialisatie Ruimtelijk Ordening

Albert Martinus, Duurzaamheid & Innovatie bij MKB 
Infra 

Ben van Berkel, medeoprichter Architectenburo UNStu-
dio

Koene Talsma, voormalig lid Raad van Bestuur Dura 
Vermeer
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Annemieke Nijhof, CEO Tauw Groep Claudia Reiner, 
Vice Voorzitter Uneto-VNI / Dir. Caries & Reiner

Rob van Wingerden, CEO Koninklijke BAM Groep

Joanne Meyboom, directeur Buidling Technologies Sie-
mens Nederland 

In de opzet van de Bouwagenda wordt binnen de clus-
ters Infra, woningbouw en utiliteitsbouw gewerkt aan tien 
concrete maatschappelijke opgaven en aan één regiona-
le opgave, die zijn omschreven in 11 roadmaps.

De 11 roadmaps met een kern omschrijving vermelden 
we hier. Meer informatie: www.debouwagenda.com 

• Bruggen en sluizen: Bijna 100.000 kunstwerken on-
derhoud en grootschalige vernieuwing.

• Toekomstige waterhuishouding:  Extreme waterover-
last door klimaatveranderingen / Veroudering afvoer-
sytemen.

• Energie-infrastructuur: Energie neutrale gebouwde 
omgeving in 2050 / Toekomstbestendige en duurza-
me energie-infrastructuur.

• Particuliere woonvooraad: Particuliere woningen ver-
duurzamen met betaalbare investering. Vanaf 2021 
aanpak 100.000 woninen per jaar.

• Gereguleerde huurwoningen: Uitdaging om 50% 
kostenverlaging te bereiken voor verduurzaming naar 
energie neutraal in 2050.

• Vervanging en nieuwbouw: Nieuwbouw moet naar 
ca 100.000 woningen per jaar / Doel snel naar ruim 1 
miljoen nieuwe woningen

• Bestaande hoogbouw: Zelfde target als roadmap 
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gereguleerde huurwoningen.
• Verduurzaming scholen: Vernieuwing en verduur-

zaming scholenvastgoed uit de jaren ’70 dringend 
noodzakelijk.

• Wonen en zorg: Sterke groei ouderen en alleen-
staanden. Huisvesting aanpassen / Toegankelijk 
maken voor ouderen.

• Toekomstbestendige en duurzame transformatie, 
renovatie en multifunctioneel gebruik: Gebouwen 
omzetten naar andere functie / Verduurzamen van 
utiliteit.

• Aardbevingen: Schadeherstel / Versterking / Sloop / 
Nieuwbouw / Verduurzaming 

De Bouwagenda is ondergebracht bij de Bouwcampus in 
Delft, dé ontmoetingsplaats waar partijen samen inno-
vatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het 
gebied van leven, wonen en werken. Het is hét netwerk 
dat partijen in de gehele bouwsector met elkaar ver-
bindt. Meer dan 120 bedrijven, overheidsorganisaties en 
kennisinstituten zijn al verbonden aan De Bouwcampus. 
Partners zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ge-
meenten, ingenieursbureaus en scholenbesturen leggen 
hun maatschappelijke vraagstukken neer. 



“Wat een slimme oplossing, die 
Spaarpomp. De warme lucht die je 
normaal afzuigt, recyclet hij om je 
cv-water te warmen. En daardoor 
heb je dus minder gas nodig!”
                                          - Thim Wolthuis, Leerdam

Compact
Past overal, combineert met bijna 
iedere cv-ketel en hee�  geen 
buitenunit.

Gezond 
Zorgt voor een gezond binnenklimaat 
door natuurlijke ventilatie.

Eenvoudig
Is eenvoudig te installeren en te 
bedienen.

Gasbesparing
Bespaart 25% tot 50% gas.

Subsidie
De bewoner ontvangt  1500,- euro 
subsidie.

1

2

3

4

5

Stap voor stap naar 
minder gas met de 
Inventum Spaarpomp

De Inventum Spaarpomp is een hybride
warmtepomp die eenvoudig kan worden
geïnstalleerd. Geen grote apparaten in je tuin of 
op het dak en geen gedoe en rommel op zolder. 
Hij werkt in combinatie met bijna iedere cv-ketel 
en zorgt ook nog eens voor gezonde lucht in je 
huis.

Inventum
Postbus 275
3990 GB Houten
030 - 274 84 84 www.spaarpomp.com

Alles begint met 
      een eerste stap...
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BSH Huishoudapparaten

BSH Huishoudapparaten B.V. 
is hoofdsponsor van het con-
gres ‘Bouwen en Wonen in 
een veranderende wereld’.

Samen succesvol inspelen op verandering
Er vindt een verschuiving plaats in de mentaliteit van de 
maatschappij. Denk aan de overstap op gasloos wonen 
en koken, het modulair bouwen van woningen en het 
omarmen van de deeleconomie. Bezit wordt minder 
belangrijk, zolang consumenten apparaten en services 
kunnen gebruiken op de momenten dat zij dat willen. 
Ook is er meer bewustwording van energieverbruik, en 
van wat er met onze oude apparaten gebeurt.

Meer kwaliteit van leven, minder energie verbruiken.
BSH Huishoudapparaten speelt als marktleider in de 
branche uiteraard in op deze veranderingen. Een voor-
beeld hiervan is het nieuwe en innovatieve servicemo-
del BlueMovement, in de vorm van een abonnement 
op huishoudelijke apparaten. Consumenten betalen bij 
BlueMovement voor het gebruik, niet voor het bezit. Zij 
krijgen de nieuwste en energiezuinigste huishoudelijke 
apparaten in huis voor een vast, laag bedrag per maand, 
inclusief 100% garantie en service. Eventuele reparatie-, 
materiaal- en voorrijkosten behoren daardoor tot het 
verleden, net als de zorgen erover. Het abonnement is 
bovendien zo flexibel dat wanneer er omstandigheden 
veranderen (bijvoorbeeld de gezinssituatie), het abonne-
ment eenvoudig kan worden aangepast. Aan het einde 
van hun levenscyclus hergebruiken we de grondstoffen 
en materialen van onze apparaten. Hierdoor krijgen ze 
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een tweede leven en geven we de circulaire economie 
een positieve impuls.

Over BSH
BSH Nederland maakt onderdeel uit van de BSH Home 
Appliances Group, de grootste producent van huis-
houdapparatuur in Europa met wereldwijd toonaange-
vende merken. In Nederland opereren we vanuit 
Park 20l20 in Hoofddorp, het eerste cradle-to-cradle kan-
torencomplex ter wereld. Hier verzorgen we de marke-
ting-, sales- en serviceactiviteiten van de merken Bosch, 
Siemens, Gaggenau, NEFF en Constructa.

Graag gaan wij met u als woningcorporatie, bouwer, 
investeerder of projectontwikkelaar in gesprek, om te kij-
ken hoe we samen een bijdrage kunnen leveren in deze 
veranderende wereld. 

We wensen u een inspirerend congres toe!
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 Congres spreker Masi Mohammadi

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi doet 
onderzoek naar innovatieve 
ruimtelijke en technologische 
concepten en methoden voor 
het bevorderen van een duurza-
me en gezonde leefomgeving. 
Zij combineert haar bouwkundi-
ge achtergrond met een grote 
maatschappelijke betrokken-
heid. In haar functie als hoogleraar ‘Smart Architectural 
Technologies’ aan de TU Eindhoven en lector ‘KIVI-Chair 
Architecture in Health’ aan de HAN slaat zij de brug 
tussen wetenschappelijk onderzoek en de verwezenlij-
king van de onderzoeksresultaten door het uitvoeren van 
diverse innovatieve projecten waarin, in samenwerking 
met relevante industriële en maatschappelijke partners, 
kennis wordt ontwikkeld. 

Deze kennis draagt bij aan het realiseren van de ‘empa-
thische woonomgeving’ waarin slimme gebouwen doel-
groepbewust zijn. Deze visie impliceert dat een dergelij-
ke omgeving een adaptief levend organisme is dat kan 
meedenken en meevoelen met de gebruiker en reageert 
op zijn behoeften en wensen. Door de implementatie 
van de in haar leerstoel ontwikkelde (ontwerp) principes 
en methoden in verschillende Living Labs, verspreid in 
Nederland, ontwikkelt deze leerstoel een nieuwe genera-
tie van responsieve woonvormen in onze steeds slimmer 
en duurzamer wordende samenleving. Het onderzoeks-
team bewaakt hiermee in een integrale visie de balans 
tussen architectuur, technologie en gebruiker.  
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Als lector van het lectoraat ‘Architecture in Health’ aan 
de HAN leidt Masi Mohammadi  het multidisciplinaire 
onderzoeksteam , bestaande uit psychologen, sociolo-
gen, ontwerpers en technici, dat m.b.v. integrale metho-
den onderzoek doet naar behoeften, wensen en weer-
standen van mensen t.a.v. technologie en bouwkundig 
ontwerp en daarvoor adequate oplossingen zoekt.   Haar 
onderzoeksprogramma transformeert sociale weten-
schap en techniek tot een multidisciplinaire technologie, 
die de brug  slaat tussen wat mensen willen of nodig 
hebben en wat er technologisch mogelijk is. 

“Bouwen voor een vergrijzende samenleving betekent 
bouwen voor de kwaliteit van het leven van mensen. Dat 
geeft een gevoel van tevredenheid; de vergrijzing en de 
veranderingen in de samenleving geven betekenis aan 
onze (bouw)kunde”, aldus Mohammadi. Masi werkt daar-
naast als senioronderzoeker en projectmanager inlande-
lijke projecten, gericht op (grootschalige) implementatie 
van slimme woontechnologie, aan maatschappelijke 
transitie-initiatieven voor een gezonde en duurzame 
huisvesting en maakt deel uit van (inter)nationale over-
legplatforms op het gebied van seniorenhuisvesting en 
woningautomatisering. Zij is daarnaast lid van de raad 
van bestuur van diverse maatschappelijke organisaties 
in dit domein.

Op het congres vertelt Masi hoe haar onderzoeken en 
resultaten op het gebied van de slimme woonomgeving 
een nieuwe fase inluiden als vervolg op de inmiddels wat 
gedateerde “domoticafase”.
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Eindhoven start een van ’s werelds eerste com-
merciële 3D print woningbouwprojecten

- Blog van Richard van Hooijdonk -

De bouwsector is een van ’s 
werelds grootste boosdoeners 
op het gebied van kooldioxi-
de-uitstoot. Volgens een re-
cente studie, gepubliceerd in 
het tijdschrift Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 
was de wereldwijde bouwsec-
tor in 2009 verantwoordelijk 
voor de uitstoot van maar liefst 
5,7 miljard ton CO2. En nu de 
gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder 
worden, wordt het ook steeds duidelijker dat we er alles 
aan moeten doen om onze impact op het milieu te ver-
minderen – voordat het te laat is. In de bouwsector moet 
er dan ook nog veel verbeteren en 3D-printen zou daar 
een belangrijke rol in kunnen spelen.

De populariteit van 3D-printen is de laatste jaren 
aanzienlijk toegenomen
3d-printen is de laatste jaren enorm populair gewor-
den en heeft een grote impact gehad op verschillende 
sectoren. De technologie wordt gebruikt om een breed 
scala aan artikelen te produceren; van reserve-onderde-
len voor huishoudelijke apparaten en auto’s tot kleding 
en meubels. Nu de technologie zich verder ontwikkeld 
heeft, is het ook mogelijk om grootschalige structuren te 
creëren, zoals bruggen, gevels en zelfs hele gebouwen. 
hoewel bouwbedrijven aanvankelijk sceptisch waren, 
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worden ze zich steeds meer bewust van de voordelen 
van deze opkomende technologie. vergeleken met tradi-
tionele bouwmethodes is 3d-printen goedkoper, sneller, 
milieuvriendelijker en wordt er minder afval geprodu-
ceerd.

’s Werelds eerste bewoonbare 3D-print woningen 
worden in Eindhoven gerealiseerd
Project Milestone is een nieuw Nederlands initiatief om ’s 
werelds eerste bewoonbare 3D-print woningen te bou-
wen, en wel in Eindhoven. 

Het is een samenwerking tussen de gemeente Eindho-
ven, de Technische Universiteit Eindhoven, aannemer 
Van Wijnen, ingenieursbureau Witteveen+Bos, materia-
lenbedrijf Saint Gobain-Weber Beamix en vastgoedma-
nager Vesteda. Het project wordt gerealiseerd in de nieu-
we wijk Meerhoven, vlakbij de Eindhovense luchthaven. 
Op het terrein worden in totaal vijf betonnen woningen 
gebouwd, waarvan de eerste medio 2019 gereed moet 
zijn. De huizen worden één voor één gebouwd, zodat 
het team al doende kan leren en de techniek gaandeweg 
kan perfectioneren. Als alles volgens plan verloopt, wordt 
het hele project binnen ongeveer vijf jaar afgerond.
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Talloze voordelen ten opzichte van conventionele 
bouwmethoden
Volgens Rudy van Gurp, projectmanager bij Van Wijnen, 
is het hoofddoel van het project om te laten zien hoe 
3D-printtechnologie ons kan helpen kosten te besparen 
en betonafval te elimineren of in ieder geval aanmer-
kelijk terug te dringen. “We zijn bezig met het opnieuw 
uitvinden van enkele aspecten van de vastgoedsec-
tor, en het voelt alsof we aan het begin staan van een 
technologische revolutie in deze sector”, zegt van Gurp. 
“3D-printen maakt bouwen sneller, beter, goedkoper en 
duurzamer omdat er minder materiaal gebruikt wordt. 
Bovendien stimuleert het de creativiteit en geeft het 
meer ontwerpvrijheid”, voegt hij eraan toe.

De eerste woning, een bouwwerk van 1 verdieping met 
twee slaapkamers, wordt met de enorme 3D-betonprin-
ter op de Technische Universiteit Eindhoven geprint en 
vervolgens op locatie geassembleerd. Met een speciaal 
samengesteld betonmengsel wordt de vorm laagje voor 
laagje opgebouwd. De muren zijn slechts 5 centimeter 
dik, in tegenstelling tot de gebruikelijke 10-15 centimeter 
bij conventionele bouwtechnieken. “We hebben geen 
mallen meer nodig om huizen van cement te maken, 
en dus hoeven we nooit meer cement te gebruiken dan 
nodig is”, zegt Van Gurp. Aangezien de cementproduc-
tie een significante veroorzaker is van de wereldwijde 
CO2-uitstoot, biedt deze nieuwe 3D-printtechniek ook op 
het gebied van koolstofemissies belangrijke voordelen.

Ook de laagjes-techniek zelf biedt een aantal voordelen. 
Het maakt de muren sterker, verbetert hun akoestische 
en warmte-isolatie, en maakt het mogelijk om tijdens de 
bouw draadloze sensoren in de muren te integreren om 
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het huis slimmer en efficiënter te maken, wat uiteraard 
zorgt voor minder energieverbruik.

Met 3D-printen is elke denkbare vorm te produceren
De andere huizen zullen uit meerdere verdiepingen 
bestaan en het is de bedoeling dat de productie van het 
laatste huis uiteindelijk volledig on-site plaatsvindt. De 
ontwerptekeningen van de woningen hebben al veel 
voor belangstelling gezorgd. De huizen zijn vrij onge-
bruikelijk en worden omschreven als “keien in een groen 
landschap”. Dit illustreert nog een ander voordeel van 
3D-printen – het maakt het mogelijk om te experimente-
ren met vormen die met conventionele bouwtechnieken 
niet haalbaar zijn.

De huizen zullen echter niet te koop zijn. In plaats daar-
van worden ze – zodra ze de verplichte veiligheidstesten 
hebben doorstaan – verhuurd door het vastgoedbedrijf 
Vesteda, een van de partners in het project. Er zal zeker 
geen tekort zijn aan geïnteresseerden, want meer dan 
20 gezinnen hebben voor de eerste woning al een aan-
vraag ingediend.

Het uiteindelijke doel, volgens Van Gurp, is om mensen 
in staat te stellen 3D-printtechnologie te gebruiken om 
hun toekomstige huis naar eigen smaak in te richten. 
“We zijn erg tevreden over hoe de huizen eruit zullen 
zien, want dit is een innovatie en het is een zeer futuris-
tisch ontwerp” zegt hij. “Maar we denken alvast aan de 
volgende stap – dat mensen straks hun eigen huis kun-
nen ontwerpen en vervolgens uitprinten. In de toekomst 
kunnen we huizen aan onze smaak en persoonlijkheid 
aanpassen en ze esthetisch aantrekkelijker maken”.
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3D-printtechnologie voor de bouw heeft ook een aantal 
nadelen. Ten eerste zijn de aanvankelijke kosten van de 
technologie erg hoog. Een high-end printer kost al gauw 
een paar miljoen dollar. Bovendien ben je ook beperkt 
wat betreft de afmetingen van het gebouw dat je met 
zo’n apparaat kunt printen. We kunnen er dus nog geen 
winkelcentra of wolkenkrabbers mee printen. Daarnaast 
heb je met bouwvoorschriften te maken die nog niet aan 
de nieuwe technologie zijn aangepast. Tot slot zijn er 
ook mensen die vraagtekens zetten bij de veiligheid en 
duurzaamheid van 3D-geprinte gebouwen.

Een veelbelovende stap naar de toekomst v.d. bouw
3D-printen heeft het potentieel om een revolutie teweeg 
te brengen in de bouwsector. Het is goedkoper, sneller, 
milieuvriendelijker en produceert minder afval dan con-
ventionele bouwmethoden. Het biedt ook meer vrijheid 
op het gebied van design, waardoor je onconventionele 
vormen kunt creëren die met de huidige technieken niet 
haalbaar zijn. En hoewel er nog verschillende uitdagin-
gen zijn die grootschalige toepassing van deze technolo-
gie in de weg staan, is Project Milestone toch een veel-
belovende stap naar de toekomst van de bouw.

Voor  meer informatie zie www.3dprintedhouse.nl 
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Congres spreker Martin Koning

Martin Koning is werkzaam bij het 
Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB), een onderzoeksbureau voor 
toegepaste economische analy-
se. Zowel in opdracht als op eigen 
initiatief verricht het onderzoek voor 
marktpartijen en overheid. Op on-
afhankelijke en wetenschappelijke 
wijze doet het EIB onderzoek naar 
oplossingen voor economische en 
sociale vraagstukken op het gebied 
van de bouw en gebouwde omge-
ving.

Martin is senoir onderzoeker en coördinator voor het 
thema “productie en arbeid. Hij is verantwoordelijk voor 
de prognoses  van de productie en werkgelegenheid 
voor de bouwsector en geeft leiding aan beleidsanalyses 
van maatregelen die effect hebben op de bouwproduc-
tie en de bouwarbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn 
maatregelen rond de arbeidsmarkt (vitaliteit van oude-
ren, werkloosheid, flexibilisering, ZZP’ers, vervroegde 
pensionering zware beroepen), duurzaamheid (Energie-
akkoord, verplicht energielabel kantoren), woningmarkt 
(efficiëntere vormgeving huurtoeslag), versterking positie 
bouwconsument (kwaliteitsborging, benchmarking) en 
aanbestedingen (onderzoek naar betere prikkels voor 
innovatie in de aanbestedingspraktijk van RWS). 
De bouw en aan de bouw gerelateerde sectoren zoals 
keukens, badkamers etc maakt turbulente tijden mee. 
Na zes jaar van crisis en een groot verlies aan arbeids-
plaatsen, is binnen enkele jaren de situatie drastisch 
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Vervolg Martin Koning

omgeslagen en is inmiddels sprake van schaarste op de 
(bouw)arbeidsmarkt. Loopt de schaarste aan vakkrach-
ten in de komende jaren verder op? Welke mogelijkhe-
den bieden de opleidingen, de zij-instroom en buiten-
landse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? 
Wat kunnen de sector en de overheid doen om het tij 
te keren? Wat levert de energietransitie in de komende 
jaren aan extra productie op en welke nieuwe eisen stelt 
dit aan het beschikbare personeel?

Naast schaarste is flexibilisering een belangrijk thema op 
de arbeidsmarkt. Zal de flexibilisering in hetzelfde tempo 
toenemen of is het plafond voor specifieke beroepen al 
in zicht? Wat zijn de drijvende krachten achter flexibilise-
ring en gaan bedrijven straks weer meer werknemers in 
dienst nemen? Hoe aantrekkelijk is het voor werknemers 
om in vaste dienst te gaan of blijft de trek naar zelfstan-
digheid sterk?

Tegen de achtergrond van schaarste en flexibilisering is 
het belangrijk voor de sector om aantrekkelijke arbeids-
perspectieven te bieden. In hoeverre vergroot de hogere 
pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige 
werknemersbestand? Ligt hier ook een rol voor de over-
heid of moeten werkgevers en werknemers in de sector 
dit vraagstuk oplossen.

Op het congres geeft Marin antwoord op bovenstaande 
vragen en staat stil bij het vraagstuk of er wel voldoende 
handen beschikbaar zijn om alle ambiteuze plannen te 
kunnen realiseren waaraan de sector belangrijke bijdra-
gen moet gaan leveren.
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Optimaal renderende woningen, comfortabel, duurzaam, met 
geïntegreerde slimme data en vooruitstrevende technieken. 
Dat is het Plusleven.

Goed, beter, Plusleven
Futureproof bouwen, dat kan met het Plusleven. Slimme woningen die 
optimaal renderen, circulair worden gebouwd en voldoen aan de eisen 
van de energievoorziening van de toekomst. Voor welke doelgroep ook 
wordt gebouwd. De huizen zijn POM-embedded; Plus-Op-de-Meter en dus 
energieleverend. Zo wordt duurzame energie toegankelijk voor iedereen en 
biedt de bouw een effectieve, innovatieve oplossing aan het urgente vraagstuk 
van de energietransitie.

Gasvrije toekomst? Gasvrij bouwen!
Een aardgasvrije toekomst stelt de bouwwereld voor vele uitdagingen. Maar 
niet voor woningen die gebouwd zijn volgens het Plusleven. Comfort, gemak 
en vooral duurzaamheid zijn in deze woningen de norm en slimme koppelingen 
van innovatieve installaties en vooruitstrevende technieken maken ze zelfs 
energieleverend. De woningen dus voor de slimme wijken van de toekomst!

Meer weten?
Plusleven – www.plusleven.nl

Duurzame innovaties voor de bouw van een slimme wijk!
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Rabobank Nederland

Rabobank Nederland is hoofdsponsor van het congres 
“Bouwen en Wonen in een veranderende wereld”.

Rabobank financiert bouw- en vast-
goedondernemers en - projecten, 
groot en klein, in heel Nederland. 
Rabobank faciliteert een toekomst-
bestendige gebouwde omgeving en 
een toekomstbestendige sector. We 
helpen klanten hun ambities waar te 
maken. 

Rabobank levert de best passende financieringsoplos-
sing voor ontwikkeling, bouw, transformatie, renovatie, 
sloop, uitponden en vastgoedbeleggingen. Daarbij zetten 
we ons in voor een lange-termijn relatie. De financiering 
verzorgen wij zelf of samen met partners in ons netwerk. 
Zo komen we tot een totaaloplossing voor uw financie-
ring. 

Onze financieringsambitie reikt ver. Wij financieren be-
drijven (business model), projecten (bijv. PPS) en objec-
ten (vastgoed). Daarbij zijn we gedreven om door onze 
rol als maatschappelijk betrokken financier bij te dragen 
aan welzijn en welvaart in Nederland. We zijn er voor 
heel Nederland, niet alleen voor de 20 grootste steden of 
de 10 grootste bouwers. We hebben in de sector meer 
dan 50.000 klanten van ZZP tot beursgenoteerd. Een 
goed plan financieren we overal.

Als coöperatie hebben we een focus op duurzaamheid, 
transformatie en innovatie, met volle aandacht voor 
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lokale gemeenschappen. We proberen financieel ren-
dement aan maatschappelijke winst te koppelen. Onze 
sectorexperts kennen de markt en denken mee over 
kansen & bedreigingen en het vergroten van onderschei-
dend vermogen.

Het onderscheidend vermogen en het rendement van 
de bouw- en vastgoedsector wordt steeds vaker bepaald 
door de mate waarin men in staat is te innoveren en 
samen te werken. Rabobank is graag een partner in die 
samenwerking en ondersteunt dit met haar kennis, haar 
netwerk en financieringsmogelijkheden.

Door maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken 
en bouw- en vastgoedondernemers en –projecten te 
ondersteunen via kennis, netwerken en financierings-
oplossingen geven wij invulling aan de missie van de 
Rabobank: Growing a better world together. Dit doen we 
voor groot en klein, in heel Nederland.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/bouw
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Is slim wonen ook veilig?

- Column van Leontien de Waal / RaboBank -

Met slimme technologie kan je 
tegenwoordig vanaf de bank met 
een IPad je nieuwe woning ‘in 
elkaar zetten’. Doordat het BIM 
systeem van de bouwer wordt 
gekoppeld aan 3D modellen en 
Augmented reality, kan je snel zien 
hoe je woning  wordt  opgeleverd.  
Er wordt een digitale, 3D ‘tweeling’ 
van de woning gemaakt. Vanuit 
deze digitale vastlegging is het 
eenvoudig om ontwerpfouten en vertraging in de uitvoe-
ring te voorkomen. En op termijn heb je met een 3D BIM 
model ook een mooie, actuele basis voor onderhoud en 
renovatie. Hierdoor kan onderhoud slimmer en proac-
tiever worden uitgevoerd met maximale inzet op een 
duurzame aanpak.
 
Van slim gebouwd via slim gebruik naar slim ontwerp.
Wanneer je op deze wijze kijkt naar het ontwerpen, 
bouwen en gebruiken van woningen, is het een kleine 
stap naar het voorbereiden van de woning op slimme 
woonoplossingen en deze ook vastleggen in een digitaal 
gebouwmodel. Slimme woonoplossingen nemen een 
vlucht. Zonwering die o.b.v. sensoren vanzelf uitgaat 
wanneer dat nodig is, of de warmtepomp die zelf bepaalt 
wanneer en waar het nodig is om bij te verwarmen in de 
reeds zeer energiezuinige woning. Met de smartphone 
de deur opendoen, omdat je sleutels bent vergeten of via 
een slimme luidspreker en sensoren hulp van buitenaf 
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inschakelen, wanneer je ongelukkig bent gevallen.  En 
wat te denken van de schat aan gebruiksdata die de 
slimme technologie en sensoren in gebouwen gaan op-
leveren? Zo’n driekwart van de totale levensduurkosten 
van een gebouw bestaat uit onderhoudskosten, dus een 
slimmer ontwerp levert ook nog eens geld op.

Slimme woning ook steeds ‘simpeler
De toekomst geeft zicht op een dynamisch, digitaal 
gebouwpaspoort waarin alle informatie over de woning 
is te vinden, van materialen tot de hardware en software 
oplossingen die de woning slim maken. Als we ‘slim’ iets 
verder doortrekken, dan kunnen we een digitaal pas-
poort zelfs via blockchain als ‘smart contract’ overdragen 
aan een volgende eigenaar of gebruiker. Technologische 
ontwikkelingen staan niet stil en zorgen ervoor dat slim-
me devices steeds meer met elkaar kunnen praten en 
elkaars data over en weer gebruiken. Dezelfde onder-
liggende technieken die ook zelfrijdende auto’s moge-
lijk maken, zorgen ervoor dat iedereen, van tiener tot 
bejaarde, zijn woning kan bedienen en derden toegang 
kan geven tot gegevens. Deze gegevens worden, al dan 
niet via een digitaal paspoort, maar al te graag verstrekt 
als het voordelen oplevert. Denk bijvoorbeeld aan een 
goedkopere verzekering, een lagere energierekening of 
korting op producten waar je de woning mee isoleert.

Simpel is niet hetzelfde als veilig
Met de slimme snufjes in de woning die verbonden zijn 
aan het internet is onze woning ook veel kwetsbaarder 
geworden. Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat 
er in 2020 ruim 20 miljard apparaten en componenten 
wereldwijd verbonden zijn met het internet, waarvan ruim 
13 miljard direct gelieerd aan particulieren. BI Intelligen-
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ce, een ander onderzoeksbureau, denkt dat er in 2021 
wereldwijd 381 miljoen IoT connected cars zijn. Het duurt 
nog maar even of slimme auto’s communiceren met het 
slimme huis en Volkswagen en Honda zijn er al volop 
mee bezig. Handig voor het uitwisselen van elektriciteit 
tussen de auto en de wasmachine of het op afstand ope-
nen van de woning voor de pakketbezorger. Onhandig 
wanneer carhacking leidt tot homehacking omdat cyber-
security onvoldoende aanwezig is. En wat te denken van 
een homehack of het lamleggen van een slimme stad 
die leidt tot diefstal van digitale gebouwenpaspoorten, 
waarmee derden ook toegang krijgen tot persoonlijke in-
formatie? Cybersecurity bedrijf Avast ontdekte recent dat 
er op internet meer dan 32.000 onveilige servers zijn die 
voor slimme woningen worden gebruikt. De zogenaamde 
MQTT servers zijn zonder wachtwoord toegankelijk en 
zijn onveilig wanneer ze niet goed zijn geconfigureerd.

Nieuw verdienmodel of een ‘house of horror
Veel bedrijven actief in de gebouwde omgeving denken 
na over slimme en connected toepassingen in en rond-
om de woning. Van projectontwikkelaar tot onderhouds-
bedrijf wordt er nagedacht over nieuwe woonconcepten 
en verdienmodellen. Diverse bouwers en ontwikkelaars 
werken met ICT bedrijven aan slimme, zelflerende 
woningen die zich aanpassen aan de gewoontes van de 
gebruiker. Er is een heilig geloof in de toekomst waarin 
iedereen slim woont, maar als er onzorgvuldig wordt 
omgesprongen met veiligheid en privacy dan wordt het 
slimme huis een ‘house of horror’.  Dan berichten de 
media niet over een internetloos Schiermonnikoog door 
een kapotte glasvezelkabel, maar over Amsterdam dat 
is platgelegd door gekraakte webcams en routers waar 
cybercriminelen gebruik van maken. In onze ambitie 
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om alles te verslimmen, moeten veel apparaten en 
toepassingen continue online zijn. Het is de vraag of er 
voldoende tijd en moeite wordt besteed aan fatsoenlijke 
beveiliging en het upgraden van beveiligingssoftware. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
We hoeven niet per definitie afwijzend te staan tegen-
over slimme woningen en nieuwe toepassingen die met 
behulp van algoritmes ons huiselijke leven vergemak-
kelijken. Wel moeten we als bewoner vragen om deug-
delijke oplossingen en technologieën, met een helder 
verhaal rondom autorisaties, toegangsbeheer en hoe 
data die wat zegt over de persoonlijke levenssfeer wordt 
gebruikt. Liever een woningbouwer of onderhoudsbedrijf 
die dit helder kan uitleggen en met een plan B voor als 
het mis gaat, dan een onderneming die zich houdt aan 
de AVG en vertrouwt op software van externe leveran-
ciers. Test-Aankoop, de Vlaamse consumentenbond, 
heeft in mei dit jaar met succes een slim huis laten hac-
ken waarbij de helft van alle aanwezige domotica soft-
ware is gekraakt.  Het wijst er fijntjes op dat fabrikanten 
een plicht zouden moeten hebben tot slimme apparaten 
zo veilig mogelijk maken (security-by-design) en een zo 
veilig mogelijke standaard configuratie te kiezen (secu-
rity-by-default). Ik daag ondernemers in de gebouwde 
omgeving graag uit om zich te onderscheiden met een 
aanpak die bewoners stapsgewijs meeneemt in het miti-
geren van de belangrijkste veiligheidsrisico’s. Klinkt goed 
toch als nieuwe dienst: ‘security-by-policy’?



SMEG is klaar voor de transitie !
Al 70 jaar heeft het Italiaanse SMEG de mooiste oplossingen voor koken en 
bakken. Voor de transformatie van gas naar elektrisch heeft SMEG speciaal 
voor de Nederlandse markt een aantal specifieke producten ontwikkeld.  
Hierbij helpen wij de huishoudens met een naadloze overgang naar het  
nieuwe koken met de voordelen van eenvoudig gebruik, schoonmaakgemak 
en een laag energieverbruik.

SMEG heeft hiervoor, als marktleider, een groot 
aantal inductiekookplaten en -fornuizen voor 
nieuwbouw en renovatie. In dit assortiment heeft 
SMEG diversen kookplaten die uitgerust zijn met 
de ECO-LOGIC functie. Hiermee kan op slechts 1 
groep gekookt worden, dit scheelt u in aansluit- en 
verbruikskosten.

Ook uniek is onze gaskookplaat naar inductie  
renovatie-oplossing, waarbij de maatvoering van 
het huidige werkblad niet hoeft worden aange-
past.  

Voor vragen over deze en andere  
mogelijkheden kunt u terecht bij de  
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Congresspreker Leontien de Waal

Leontien de Waal is sinds 2003 
werkzaam bij Rabobank en al 
meer dan 10 jaar in de rol van 
sectorspecialist bouw, vastgoed & 
engineering. Ze heeft regelmatig 
contact met bedrijven uit de gehele 
bouwkolom om de dialoog aan te 
gaan over marktontwikkelingen, 
trends, strategische keuzes en de 
(financiële) consequenties daar-
van. Leontien adviseert over het te 
volgen commerciële beleid van Rabobank in de sector. 

Een persoonlijke uitdaging haalt ze uit het dichter bij 
elkaar brengen van businesscases van klanten en de 
(financiële) mogelijkheden die Rabobank biedt. Leontien 
spreekt regelmatig op congressen en seminars en schijft 
onder andere columns voor NVM en Bouwkennis. Ze 
is bestuurslid van de Lighthouse Club Nederland, een 
vereniging voor leidinggevenden en professonials in de 
bouwsector en ook is ze lid van de strategische advies-
raad (SAR) van NLIngenieurs.

Ze heeft veel affiniteit met vernieuwing in de bouwsector 
en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. In het 
bijzonder op het gebied van duurzaamheid en circulari-
teit. Voor Rabobank zijn duurzaamheid, circulariteit en 
innovatie belangrijke speerpunten bij het financieren van 
de gebouwde omgeving. 

Sinds 2014 organiseert Rabobank de Circular Economy 
Challenge voor bedrijven met circulaire ambities. Het 
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doel van de CE Challenge is om per regio en bedrijf de 
circulaire kansen in beeld te brengen, zodat de onderne-
mers met elkaar nieuwe ideeën en oplossingen beden-
ken om hun circulaire ambities waar te maken. Al ruim 
20 bedrijven uit de bouw-en vastgoedsector hebben het 
programma doorlopen waarbij ze door middel van diver-
se workshops een circulair idee uitwerken tot compleet 
business plan.
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Blijft het bij een droomoplevering
of gaan we het anders doen in de bouw?

- Column Marlene Dekkers / www.marketingaccent.nl -

Stel je eens voor, je hebt en 
tijd geleden voor het eerst in 
je leven een nieuwbouwhuis 
gekocht. Je hebt lange tijd vol 
enthousiasme en spanning uit-
gekeken naar dit moment.

De ideale oplevering
“Met klamme handjes aan je 
stuur – het is toch de grootste 
uitgave in je leven- draai je vol 
verwachting je nieuwe straat in. Op dit moment weet 
je weer waarom je voor deze toplocatie gekozen hebt! 
De contouren van de wijk beginnen zich steeds beter te 
openbaren. Sprankelende waterpartijen wisselen zich 
af met frisse groenstroken. Wat zullen je kinderen zich 
hier straks veilig voelen en heerlijk kunnen spelen met 
vriendjes en vriendinnetjes. Je kunt niet wachten tot het 
zo ver is!

Ietwat aarzelend en vol opwinding parkeer je je auto 
voor het eerst voor je nieuwe deur. Henk – de projectlei-
der van de aannemer – staat al met een grote glimlach 
op je te wachten. Terwijl je uitstapt loopt hij al met uitge-
stoken hand naar je toe. Hij heet je welkom en mompelt 
iets over de geschikte dag om je huis eindelijk officieel in 
ontvangst te kunnen nemen.



Uw partner in
toekomstbestendig
vastgoed

Rabo Real Estate Finance
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Uw partner in
toekomstbestendig
vastgoed

Rabo Real Estate Finance

Je staat op de – vorige-week-nog-vers-aangelegde – 
oprit waardoor je schoenen droog en schoon blijven en 
werpt een verwachtingsvolle blik op je nieuwe bezit. Het 
kriebelt een beetje in je buik. Je weet niet precies hoe 
het gaat lopen, maar het eerste aanzicht is veelbelo-
vend.

Henk gunt je even de tijd om deze eerste indruk te laten 
bezinken, hij snapt namelijk precies hoe jij je nu voelt. 
Even later stelt hij voor om dan toch echt maar eens voet 
over de drempel te zetten. De entree valt meteen positief 
op. De stoere uitstraling, alles strak in de lak. Precies 
zoals je het in gedachte had.

Je blijft even op de drempel staan en sluit je ogen een 
moment. Wat een mijlpaal is dit, besef je. Terwijl je je 
ogen gesloten hebt, dringt de geur van verse koffie je 
neus binnen. Of is toch warme appeltaart die je ruikt? 
Het blijkt de combinatie te zijn! Henk heeft met zijn voor-
uitziende blik uitstekend voor je gezorgd. Het voelt dan 
ook direct als thuiskomen.

Even kijk je Henk aan, hij glimlacht met een blik van 
verstandhouding en nodigt je uit naar de keuken te gaan. 
Terwijl je door de hal loopt richting de keuken voel je 
hoe de vloer je stappen dempt. Dat had je niet verwacht. 
In de keuken staat de appeltaart te dampen en Henk 
schenkt de koffie voor jullie in, terwijl je jouw splinter-
nieuwe keuken eens aan een kritische blik onderwerpt. 
Je kijkt of alles wel echt zo is geworden als jullie hadden 
afgesproken. En je staat er verstelt van hoe mooi het is 
geworden. Het is mooier dan je ooit had kunnen denken!
Je neemt de eerste slok van je heerlijke koffie en kijkt 
verrukt om je heen. Nu pas valt op hoe mooi de open-
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slaande terrasdeuren geworden zijn. Op de tekeningen 
leek het al mooi te worden, maar de werkelijkheid over-
treft alles. Je gedachten dwalen direct af naar de komen-
de lente, wanneer je met je gezin heerlijk van een vers 
ontbijtje in de zon kunt genieten terwijl de hond vrolijk 
door de tuin dartelt.

Henk ziet dat je staat te popelen ook de rest van het huis 
te kunnen bekijken. De mooie grote raampartijen in de 
woonkamer zorgen direct voor een zee van licht op je 
gezicht. Het geeft een gevoel van kwaliteit en stiekem 
kun je niet wachten om dit aan je familie en vrienden te 
laten zien. Kritisch als ze zijn, weet je zeker dat ook zij 
onder de indruk zullen zijn.

Henk ziet je enthousiasme en stelt voor ook meteen 
boven rond te gaan kijken, waar je in de volgende 
verbazing valt. Op de overloop zitten toch ineens twee 
stopcontacten! Je schrok er eergisteren nog wakker 
van dat je ze daar niet besteld had, maar dacht er toch 
niets meer aan te kunnen doen. Voordat je er ook maar 
iets van kunt zeggen, roept Henk met zijn jarenlange 
ervaring; “Service van de zaak!” Je mond valt een beetje 
open. Je kunt je nauwelijks bedwingen om Henk om de 
hals te vliegen, maar je houd je in en zet snel de eerste 
stappen naar je nieuwe slaapkamer. Wat is het mooi. 
Ook de kinderkamers zijn geweldig geworden. Wat zul-
len ze het hier naar hun zin gaan hebben!

Je draait je om naar Henk en zegt dat je niet verwacht 
had dat alles zo perfect zou zijn. Je bedankt hem voor 
de tiende keer. Je maakt je ronde samen af en onder het 
genot van een tweede kop koffie blijft de opleverpunten-
lijst helemaal leeg. Je knijpt jezelf even, want je kunt het 
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bijna niet geloven. Het hele proces waar je je toch best 
wel zorgen over maakte – je bent per slot van rekening 
geen deskundige – is soepel en snel verlopen. Henk en 
z’n team hebben echt goed naar je geluisterd en je alle 
zorgen uit handen genomen. Je geeft jezelf meteen even 
een reminder dat je Henk morgen zeker gaat aanbeve-
len bij je vrienden.

Een dingetje knaagt een beetje. De zelfgekozen kleur 
van de plinten valt je in het echt toch een beetje tegen. 
Zouden ze toch nog één tint lichter kunnen? Henk aar-
zelt geen moment, pakt z’n telefoon en zorgt ter plekke 
dat het volgende week geregeld is voor je. Dit zorgt voor 
een wow-momentje. Dit overtreft je stoutste dromen! On-
dertussen loopt een collega van Henk even binnen om 
hem iets te vragen. Terloops zegt hij tegen je hoe prach-
tig je het voor elkaar hebt hier. Je glundert van trots.
Terwijl Henk het laatste papierwerk afrondt, denk jij aan 
de toekomst. Je wil hier nooit meer weg. Terwijl je in de 
deuropening Henk ter afscheid de hand drukt, hoor je 
jezelf zeggen dat dit hetzelfde gevoel geeft als toen je je 
spiksplinternieuwe auto met grote strik kreeg overhan-
digd.Maar dan nog 10 keer beter!”

Wake up call
Terug naar de realiteit. We zijn nog mijlenver verwijderd 
van deze gedroomde oplevering. Bouwkundigen van 
Vereniging Eigen Huis registreerden in 2017 gemiddeld 
21 gebreken per woning oplopend tot wel 37 bouwfou-
ten! Wanneer gaan we in de bouw de klant en de gebrui-
ker nu eens echt centraal stellen?
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Wanneer gaan we voor oprechte klanttevredenheid?
Zodra er een partij opstaat van (ver) buiten de bouw, die 
de boel volledig ontwricht door het helemaal anders te 
doen? Waarbij opleverpunten niet eens bestaan? En de 
sleuteloverhandiging van een nieuwbouwwoning een 
topfeestje voor de koper is, ‘no-matter-what’ daarvoor 
achter de schermen nodig bleek te zijn?

Dat moment komt een keer als we zo doorgaan. En be-
sef wel dat je dan te laat bent…

Begin vandaag nog met het echt anders doen. Door je 
daadwerkelijk in je koper te verplaatsen. Hij of zij is de 
reden van je bestaan. Lijkt me belangrijk genoeg. 
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Congres spreker Jan Martijn Broekhof

Vanaf eind jaren 90 is Jan 
Martijn betrokken bij Inter-
net- en IT-ondernemingen. 
Hij heeft diverse websites en 
Internetapplicaties ontwik-
keld, als programmeur, maar 
ook als projectmanager. Ook 
heeft hij een aantal Internet-
concepten naar de volgende 
levensfase gebracht, door 
niet alleen de techniek naar 

een volwassen niveau te brengen, maar ook de rest van 
de organisatie. Inmiddels is hij algemeen directeur van 
security platform ontwikkelaar Guardian360 en bestuurs-
lid van VNO-NCW provincie Utrecht.

“Elke organisatie krijgt te maken met een incident. 
Er zijn informatiebeveiligers die dat benadrukken om 
mensen bang te maken. Inspelen op FUD wordt dat 
wel genoemd: Fear, Uncertainty and Doubt. Dat kun 
je gebruiken om veel geld te verdienen, maar zo gaat 
Guardian360 niet te werk. Wij kijken naar welke midde-
len er al in een organisatie aanwezig zijn. Vaak blijkt dat 
al heel wat te zijn, maar ze worden niet goed ingezet. 
Daar willen we bij helpen. Dus we zeggen niet: koop die 
firewall maar, dan komt er geen hacker meer binnen. We 
zeggen juist: als iemand echt binnen wil komen, dan lukt 
hem dat. Natuurlijk moet je een aantal zaken op orde 
hebben om dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar het 
is net zo belangrijk om na te denken over hoe je omgaat 
met een incident.” Infomatiebeveiliging is simpelweg 
risicobeheersing.
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“Organisaties kunnen niet zorgeloos gebruikmaken van 
IT en internet. Ze schaffen automatisering aan, maar 
kunnen het niet vrijuit gebruiken. Dat vinden wij niet 
rechtvaardig”, stelt Broekhof. “Met onze geavanceerde 
scans zijn we in staat om de beveiliging van klanten con-
tinu in de gaten te houden. Op die manier helpen we ze 
bij de bescherming tegen kwaadwillenden. Daarbij gaan 
wij er vanuit dat het een keer mis gaat en helpen we 
organisaties dan snel te handelen.” En dat speelt in alle 
branches en secotoren. Binnen bouw en afbouw zien we 
een sterke toename van automatisering en datastromen, 
deze zijn interessant voor kwaadwilligen. 
“Het is onze ambitie om het beste beveiligingsplatform 
ter wereld te bouwen”, zegt Broekhof ambitieus. “We 
hebben op dit moment negen scanners die netwerken 
en webapplicaties continu in de gaten houden. Vier 
daarvan zijn zelf ontwikkeld. In vier gevallen gaat het om 
opensource scanners en er is een commercieel product. 
We voegen hier steeds scanners aan toe.”
Het platform van Guardian360 biedt voortdurend inzicht. 
“Het gaat dus niet om eenmalige binnendringingstest. 
Die leveren een momentopname op, terwijl onze tests 
het netwerk iedere dag controleren op kwetsbaarheden, 
zwakke wachtwoorden en configuratiefouten. We leve-
ren een vergelijkbare dienst aan voor webapplicaties. 
Het gaat dus om preventieve diensten om zwakheden 
in kaart te brengen.” Ook is er nog de zogeheten Hac-
ker Alert die netwerken en webapplicaties continu in de 
gaten houdt op ongebruikelijke activiteiten. “Als er iets 
wordt gesignaleerd, ontvangt het bedrijf hiervan direct 
bericht per sms, e-mail of het dashboard.” Doordat Guar-
dian360 een 100% Nederlands bedrijf is, krijgen partners 
en klanten de garantie dat hun data onder Nederlands 
recht valt en binnen de landsgrenzen blijft.
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Congresafsluiter Wim Daniëls

Taalprofessor, taalvirtuoos, 
taalcabaretier; hij heeft al 
veel etiketjes opgeplakt ge-
kregen. Zelf noemt hij zich 
vooral een ‘taalliefhebber’. 
Hij schreef zo’n 115 boe-
ken, waarvan de meeste 
inderdaad over taal gaan. 
Hij stelde Van Dale-woor-
denboeken samen, schreef 

boeken over de komma, over de geschiedenis van het 
Nederlands, enzovoort. Maar hij bewandelt ook zeer 
geregeld verrassende zijpaden. Zo schreef hij in 2017 
samen met gynaecoloog Dick Schoot een prachtig en 
toegankelijk boek over de baarmoeder.

In 2017 had hij ook een bestseller met zijn boek ‘De 
lagere school’, waarin hij dat schooltype, dat bestond 
van 1857 tot 1985, heel treffend uit de doeken doet. 
Begin 2018 verscheen van zijn hand een boek over de 
geschiedenis van de fiets, onder de titel ‘De taal van 
de fiets’. In oktober van dit jaar verschijnt zijn nieuwste 
boek, over de vroegere (m)ulo, een schooltype dat vol-
gens Daniëls vooral veel betekend heeft voor kinderen 
van arbeiders en middenstanders. 

Naast zijn werk als schrijver treedt Wim Daniëls ook 
veelvuldig op in het theater en trekt hij door het land met 
het theatercollege ‘De wondere wereld van de taal’.  Op 
zijn websiteblog (www.wimdaniels.nl) plaatst hij dit jaar 
bovendien elke dag een nieuw woord, vooral om te laten 
zien hoe het maken van nieuwe woorden precies werkt. 
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Op het congres zal hij op lichtvoetige wijze zijn licht laten 
schijnen over de taal die mee verandert met de veran-
derende markt van wonen en bouwen. Dat wordt beslist 
een mooie en leerzame afsluiter.
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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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wonen met zorg, hotels en particuliere woningbouw.

De ECturn is zowel automatisch als handmatig te openen en te sluiten 
en is eenvoudig op bestaande deuren te monteren.

 

HET NIEUWE 
DEURCOMFORT

GEZE Benelux B.V. | Steenoven 36 | 5626 DK Eindhoven | Nederland | www.geze.nl

Deursluiters & beslag | Automatische deursystemen | RWA raam- en ventilatietechniek | Vluchtwegcontrole | Glasdesign

GEZ18004-01 2 advertenties nieuwe deurcomfortA5.indd   2 06-09-18   10:40
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2013 

Arte Groep Helmond

2014 

Bosch Hoofddorp
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2015 

Dekker Zevenhuizen

2016 - Producten

Inventum Houten
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2016 - Bouwen

Klaassen Groep Arnhem

2017 - Producten

Geberit
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2017 - Bouwen

Bouwbedrijf De Nijs en Zonen



M&C Matrix & Condor cilinders

    Gecertificeerde modulaire veiligheidscilinders

    Stichting Kwaliteit Gevelbouw ® (SKG ®) ***

    Politie Keurmerk Veilig Wonen® (PKVW®)

    Voorzien van stalen brug tegen cilindertrek

    Zeer geschikt voor sluitplannen

    Scherp geprijsd vanaf €49,95

more than secure

R
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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 bou-
wers van woningen, van belang “iets met de consument 
te gaan doen!”
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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? Meld 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.
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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 2019 is dat als volgt:

Omzet klasse (in euro’s)   Contributie

Minder dan € 250.000,-    € 1.800,- 
Van €      250.000,- tot    € 2.150,-
Van €      500.000,- tot    € 2.450,-
Van €   1.000.000,- tot    € 2.700,-
Van €   2.250,000,- tot    € 2.950,-
Van €   4.500.000,- tot    € 3.650,-
Van €   7.000.000,- tot     € 4.050,-
Van € 11.500.000,- tot     € 5.000,-
Van € 20.000.000,- tot    € 5.800,-
Van € 45.000.000,- en hoger   € 7.150,-

• 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 € 3.400,-. 

• 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 81 en 82).

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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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


