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Voorlichtingsburo Wonen op de sociale media
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Congres voor de bouw- en afbouwbranche
Thema: Bouwen & Wonen in een 

veranderende wereld

Wanneer:  Maandag 23 november 2020

Hoe laat:  Aanvang 13.30 uur

Waar:   Kloosterhoeve, Kloosterweg 2,
   3481 XC Harmelen

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:   
Berry Blijie, directeur ABF Research.
Thema: De vergrijzende bevolking en de relatie daarmee 
tot wonen en zorg.

Etty Schippers, directeur Bouwagenda.
Thema: Resultaten 3 Jaar de Bouwagenda met focus op 
nieuw leiderschap in het vervolg van de energietransitie.

Marc van Hagen, algemeen directeur van Staetes.
Thema: De ontwikkeling van een nieuwe woonformule 
voor senioren; comfortabel, veilig en samen!
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Tim Rodenburg, directeur bouwbedrijf Rodenburg.
Thema: Zorgunits, de oplossing voor zorg op maat en 
dichtbij huis.

August Mertens, CEO / DGA Femly.
Thema: Technologie op maat maakt langer gelukkig en 
dus goed thuis wonen mogelijk.

Guido Joziasse, Sell Out Manager BSH Projecten.
Thema: Home Connect creëert gemak en comfort in 
huis.

Jordy van Osch en Simon Rombouts, Co-founders Chai-
nable.
Thema: Circulair en Product-as-a-Service, het nieuwe 
businessmodel.

Dagvoorzitter:  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 
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 be-
slissingsrecht in welke materialen en kleuren gebruikt 
worden in de woning voor bijv. de keuken, de badkamer, 
de deuren, de vloer, etc. Maar ook de indeling van de 
woning wordt meer en meer een individueel bespreek-
punt.

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’s 77 en 78.



  220 x 90 mm       92 x 385 x 280 mm       650       0,01  210 mm       150 mm       270 mm       1.000       0,01

  210 mm       150 mm       210 mm       800       0,01  150 mm       120 mm      240 mm       650       0,01

  180 mm       120 mm       210 mm       400       0,01

Puro Quadro 600
€ 849,- incl. BTW

Puro 1000
€ 675,- incl. BTW

Puro 800
€ 599,- incl. BTW

Puro 650
€ 499,- incl. BTW

Puro 400
€ 549,- incl. BTW

Boretti Puro filter is duurzaam en onderhoudsvrij.

Boretti Puro filter heeft levensduur van 10 tot 15 jaar.

Boretti Puro filters zijn universeel en start  
automatisch door luchtstroom sensor.

Boretti Puro filters zijn uitgebreid getest en  
hebben goedkeuring van het keurmerk VDE.

De plasmafilter maakt geen geluid.

5 jaar omruilgarantie.

Voordelen van de plasmafilters

DOORSNEDE

Top montage

PURO 400 - 1000

Bodem montage

PURO 400 - 1000

Vlak weggewerkt

PURO QUADRO

Verticaal weggewerkt

PURO QUADRO
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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 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. 

Alvorens u iets meer over onze vereniging en met name 
over het Voorlichtingbsuro Wonen te vertellen, vraag 
ik uw aandacht voor het congres van 2020. Jaarlijks 
organiseren wij een congres voor de bouw en afbouw-
branche. Deze keer zetten wij “de zorg” centraal. Onze 
Nederlandse bevolking vergrijst in rap tempo en een 
goede zorg voor deze groep is van essentieel belang 
voor ons allen. De recente Corona-uitbraak heeft dat nog 
eens extra onderstreept.  

Wij pakken op het congres het thema van verschillende 
kanten beet. Er is aandacht voor cijfers, voor oplossin-
gen, voor producten, maar ook voor digitale technieken, 
etc. etc.

Een groot aantal boeiende en vooraanstaande sprekers 
zullen ook dit congres weer succesvol maken, daar ben 
ik van overtuigd. Graag spreek ik mijn dank uit aan onze 
hoofdsponsors alsmede aan de adverteerders in het pro-
grammaboekje voor hun ondersteuning waardoor wij dit 
congres heel laagdrempelig kunnen organiseren en o.a. 
aan de bezoekers geen toegangsprijs hoeven te vragen. 



Meest complete ventilatiewarmtepomp:  
Modul-AIR Red en Modul-AIR Blue
• Actieve koeling bij de Modul-AIR Blue, past in elke technische ruimte;
• Stille ventilatiewarmtepomp zonder buitenunit in 3,5 en 5 kW;
• Twee energielabelsprongen voor bestaande bouw.

Kijk voor meer informatie op  
inventum.com

Duurzame oplossingen
voor klimaatcomfort binnenshuis

Bij Radson bieden we toonaangevende
totaaloplossingen voor hydraulische en
elektrische verwarmings- en koelsystemen. 

Ons aanbod gaat van radiatoren, ultra lage 
temperatuur radiatoren en elektrische 
radiatoren, tot vloerverwarming, zonerege-
ling en warmtepompen. 

Alle radiatoren van Radson zijn bovendien
in diverse BIM-geschikte bibliotheken 
ondergebracht. 

www.radson.com/nl 
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Het congres organiseren wij als vereniging vanuit onze
communicatie tak het “Voorlichtingsburo Wonen”. Daar-
mee heeft de vereniging een uitstekend communicatie-
middel om de informatie van aangesloten leden over ont-
wikkelingen onder de aandacht te brengen van consu-
menten en professionele marktpartijen zoals architecten, 
projectontwikkelaars en bouwers. 

Daarnaast worden wekelijks persberichten verzonden 
naar zo’n 650 media waaruit veel doorplaatsingen voort-
komen en ook dat komt de leden weer ten goede. Met 
onze digitale activiteiten bereiken wij een miljoenenpu-
bliek en bieden wij onze leden een zeer krachtige marke-
tingondersteuning.

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. Voor details over de verschil-
lende activiteiten en contributiekosten verwijs ik u graag 

naar de pagina’s 77 t/m 81.

Voor nu sluit ik graag af met 
alvast mijn dank uit te spre-
ken richting onze sprekers 
die hun visie met ons willen 
delen. Ik wens u een interes-
sant congres en een plezieri-
ge bijeenkomst toe. 

Wim van der Linden
Voorzitter Vereniging Comfortabel Wonen
Directeur Franke Nederland
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Voorlichtingsburo Wonen

De Vereniging Comfortabel Wonen heeft alle communi-
catie met consumenten, marktpartijen en de pers on-
dergebracht in de Stichting Voorlichtingsburo Wonen. 
Vrijwel alle informatievoorziening van het Voorlichtings-
buro 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 Digitale Woonmagazine of 
het woonwoordenboek raadplegen. 

Wekelijks worden ook meerdere persberichten van even-
zovele 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 aan-
trekkelijk 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. De verschillende digitale activiteiten bereiken 
gigantische aantallen personen vallend binnen de doel-
groep zoals consumenten, bouwers, architecten, fabri-
kanten, woningbouwvverenigingen, woonwinkels, etc. 
etc. 

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.

Het thema is “Bouwen en wonen in een veranderende 
wereld” met dit jaar de focus op “De Zorg”. De wereld 
verandert natuurlijk altijd, dat is van alle tijden. Ook onze 
tijd kent vele veranderingen zoals de toenemende mon-
dialisering, real live beeld en geluid van waar dan ook ter 
wereld, de sterk mondiger geworden mens, de afnemen-
de rol van autoriteiten, de drang naar transparantie maar 
tegelijkertijd de sterke behoefte aan privacy, etc. etc.

Het onderwerp “Zorg” staat al jaren centraal, mede door 
de gestaag stijgende leeftijd, vergrijzing zo u wilt, van de 
Nederlandse bevolking en de Coronacrisis heeft daar 
nog eens een extra dikke streep onder gezet. 
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Ook in de afbouw-/bouwsector is veel aan de hand rond-
om “zorg” en staat er nog veel meer op ons te wachten. 
Zaken als beperkte beschikbaarheid van materialen, 
de dringende noodzaak afval te reduceren, de verduur-
zaming, de gevolgen van de energietransitie, de be-
schikbaarheid van personeel, hele nieuwe economische 
modellen; het zijn boeiende tijden. De noodzaak om alert 
te blijven, waar kansen en valkuilen zitten, is hoog en 
vraagt van de ondernemer/manager meer tijd en aan-
dacht om zichzelf op de hoogte te houden. Ons congres 
levert daar graag een bijdrage aan. 

Gedurende dit congres zullen een groot aantal sprekers, 
allen autoriteit op hun vakgebied, u boeien met een bij-
drage op het deelgebied waar zij specialist in zijn. 

Aan het eind van het congres reiken wij voor de 8e keer 
de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen 
uit. De twee winnaars van 2020, één in de categorie 
producten en één in de categorie bouwbedrijven, worden 
aan het einde van het congres bekendgemaakt 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 
/ Zorgeloos Wonen

Het thema van dit congres is “Zorgeloos Wonen”.  Er is 
alle aanleiding daar bij stil te staan want de demografi-
sche ontwikkelingen, die al jaren gaande zijn, hebben 
grote gevolgen voor de volkshuisvesting.

De bevolking van Nederland vergrijst in rap tempo. In 
de periode 1900 -2018 is het aantal 65-plussers meer 
dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 naar 3,2 
miljoen in 2018. Door de verbeterde gezondheid en 
gezondheidszorg is ook het aandeel ouder dan 80 jr 
aanzienlijk gestegen naar bijna 800.000 op 01 januari 
2018. Ook de bevolking als geheel is de laatste 60 jaar 
ingrijpend gewijzigd. Hadden we omstreeks 1960 nog ca 
10 miljoen inwoners, in 2019 is dat gestegen naar 17,3 
miljoen. Waar we precies zullen uitkomen in 2040 zijn 
de specialisten het niet helemaal over eens maar ergens  
tussen de 18 en 20 miljoen lijkt wel realistisch. Wel zijn 
ze het eens dat de groei vooral in de ouderen populatie 
zal plaatsvinden. Het aandeel 75-plussers zal bijna ver-
dubbelen van nu 1,4 naar 2,6 miljoen, zo’n 14% van de 
gehele bevolking. Ook het aantal huishoudens zal verder 
stijgen van 7,9 naar 8,7 in 2040.



Allura pvc stroken, ontworpen en geproduceerd in Nederland, niet van echt te 
onderscheiden, zó natuurgetrouw, een zorgeloze vloer ook wat duurzaamheid betreft. 
Laat je inspireren en bestel een staal: www.forbo-flooring.nl/alluravoorthuis

63407  |  bleeched timber 

ONTDEK DE 

25 HOUT- EN 

STEENDESSINS. 

BESTEL EEN 

STAAL.

20997 MMD Forbo Allura A5 advert.indd   1 06-07-2020   13:28
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De vergrijzing heeft grote invloed op de volksgezondheid 
en zorg. Het aandeel ouderen in de samenleving neemt 
dus sterk toe zo zagen we al in de prognoses. Ook be-
reiken steeds meer mensen een hoge leeftijd. Hierdoor 
hebben steeds meer mensen een chronische aandoe-
ning zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en de-
mentie. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte 
en de hoogste ziektelast. Niet alleen medische, maar 
ook sociale problemen nemen toe. Het aantal eenzame 
ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook 
vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer 
druk op zowel de formele als de informele zorg.

De behoeften van ouderen liggen niet alleen op het 
gebied van medische zorg, maar ook op het gebied van 
welzijn. Meer inzet op welzijn kan ouderen helpen om 
een goede kwaliteit van leven te behouden ondanks 
ziekte en beperkingen. Dit vraagt niet alleen om een be-
tere samenwerking tussen zorgprofessionals onderling, 
maar ook tussen zorgprofessionals, welzijnsprofessio-
nals en mantelzorgers. In bepaalde gebieden van Neder-
land, de zogeheten krimpregio’s, komen zorg en andere 
voorzieningen onder druk te staan doordat er steeds 
minder mensen wonen. Tegelijkertijd neemt hier de ver-
grijzing het hardst toe, waardoor er juist meer vraag naar 
zorg zal zijn.
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Bron: RIVM

Ook voor wonen hebben deze ontwikkelingen grote ge-
volgen. Bijvoorbeeld:
• Grotere steden groeien door. Dit kan positieve effecten 
hebben op de volksgezondheid (meer draagvlak voor 
voorzieningen), maar ook negatieve (bijvoorbeeld door 
meer luchtverontreiniging en meer drukte en stress).

• Binnen de steden nemen verschillen tussen buurten 
en wijken toe door uitsortering van bevolkingsgroepen. 
Hierdoor ontstaan wijken met een opeenstapeling van 
gezondheidsrisico’s en wijken met een veel gunstiger 
profiel.
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• Er is steeds meer vraag naar maatwerk in woonvor-
men. De toekomstige Omgevingswet moet er voor 
zorgen dat ruimtelijke beleid in buurten beter aansluit 
bij de lokale situatie. Het steeds verder afstemmen van 
woonvormen op de wensen van bewoners heeft posi-
tieve effecten (meer welbevinden, beweegvriendelijke 
omgeving, zorgvoorzieningen op maat) maar kan ook 
segregatie in de hand werken.

• De inzet van nieuwe technologieën in de leefomgeving 
biedt kansen voor de autonomie en zelfredzaamheid van 
burgers. Voorbeelden zijn het zelf meten van luchtkwa-
liteit of geluid in je omgeving, het inzetten van eHealth 
en domotica waardoor de toegankelijkheid van de zorg 
verbetert, mensen thuis behandeld kunnen worden en 
langer thuis kunnen blijven wonen, en het inzetten van 
zelfrijdende voertuigen.

• Lucht-, water- en bodemkwaliteit verbeteren naar 
verwachting verder in de toekomst. Er zijn echter wel 
nieuwe risico’s die waakzaamheid vergen, zoals de 
toename van medicijnresten in het oppervlaktewater 
door de vergrijzing. Een ander potentieel risico vormt 
de steeds verdere verspreiding van microplastics in ons 
milieu. De gezondheidseffecten hiervan zijn echter nog 
niet duidelijk.

• Geluidshinder neemt naar verwachting toe in de toe-
komst ten gevolge van de toenemende bevolkingsdicht-
heid, de voortgaande verstedelijking en de groei van het 
verkeer. Ongewenst geluid kan leiden tot ziekte, hinder, 
slaap- en concentratieproblemen.
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Veel ontwikkelingen zullen aangepakt (kunnen) worden 
met technologie. Zoals:

• Data-gedreven technologie in de zorg verbetert de 
(volks)gezondheid en zorg, mits deze wordt ingezet 
binnen een lerend systeem, met open data-uitwisse-
ling tussen betrokken partijen Inzet van data-gedreven 
technologie in de zorg brengt echter ook risico’s met zich 
mee, in het bijzonder op het gebied van databescher-
ming en privacy.

• Robots nemen steeds meer taken van ons over. Deze 
robotisering kan positieve gevolgen hebben voor (volks)
gezondheid, Negatieve effecten op en risico’s voor de 
(volks)gezondheid van robotisering zijn onder andere het 
stimuleren van inactiviteit en de steeds grotere afhanke-
lijkheid van techniek.

• 3D-Printing decentraliseert productontwikkeling en 
productie en biedt meer producten op maat. Het leidt 
tot minder verspilling en meer gepersonaliseerde hulp-
middelen, wat een positief effect op (volks)gezondheid, 
autonomie en participatie kan hebben. Tegelijkertijd 
wordt bescherming tegen het risico op onveilige produc-
ten lastiger.

• Onze werkelijkheid is steeds vaker een schijnwerkelijk-
heid ofwel virtuele realiteit. Virtual reality en augmented 
reality kunnen worden ingezet om welzijn en gezondheid 
te verbeteren, bijvoorbeeld door het voorkomen van so-
ciale isolatie of het laten ervaren van hulpverleners hoe 
het leven voor hun patiënten is. Het is voorstelbaar dat 
de schijnwerkelijkheid ook gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengt, maar hierover is tot nu toe niet veel bekend.
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• De relatie tussen technologie en zorguitgaven is com-
plex, en wordt ook beïnvloed door ontwikkelingen van 
buiten de zorg. Nieuwe technologie kan de zorg en 
wonen duurder maken door vaker ingrijpen, maar ook 
goedkoper door sneller, efficiënter en effectiever ingrij-
pen. Het realiseren van de kostenbesparing door techno-
logie vraagt veel van de organisatie van de zorg.

Volop uitdagingen dus die aanpassingen van het volks-
huisvestingsbeleid zullen beïnvloeden. Zoals: 

• Het aantal huishoudens groeit van 7,9 miljoen in 2019 
naar 8,7 miljoen in 2040. Dat is een groei van 11% terwijl 
de bevolking naar verwachting met zo’n 7% zal groeien. 
De kleiner wordende huishoudgrootte (vooral éénper-
soonshuishoudens stijgen) zorgen voor die ongelijke 
situatie en zal invloed houden op de druk van de al vele 
jaren schaarse woningmarkt.

• Volgens progrnoses zal ca ¾ deel van de bevolkings-
groei terecht komen in 3 provincies zijnde Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht. Het accent zal daarbij liggen 
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op de vier grote gemeenten gevolgd door de middel-
grote steden. Buiten de randstad wordt de groei vooral 
verwacht in Gelderland en Noord-Brabant. Andere delen 
van Nederland zullen vooral krimp ervaren.

• Jongeren zullen steeds later uit huis gaan, minder 
vaak trouwen en vaker ongehuwd samenwonen. Alleen 
ouderen met ernstige gezondheidsklachten zullen nog 
worden opgenomen in een tehuis en steeds grotere aan-
tallen ouderen zullen alleen wonen. Als ze na het overlij-
den van een partner alleen overblijven blijven ze ook in 
de woning wonen.
• De sterke groei van het aantal huishoudens in verhou-
ding tot de uitbreiding van de woningvoorraad heeft een 
naar verwachting blijvend opwaarts effect op de woning-
prijzen.

• De woningen waar ouderen blijven wonen zullen een 
flinke behoefte krijgen aan aanpassingen die zowel in 
bouwkundige aard kunnen liggen als op technologisch 
gebied.
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ABF Research gelooft in de kracht van data en kwantitatieve, 
robuuste analyses. Aan de hand van registergegevens, 
geavanceerde prognoses en big data maken we complexe 
vraagstukken begrijpelijk en geven we betekenisvolle duiding. 
Met onze zelf-ontwikkelde software (SWING) presenteren we 
resultaten in intuïtieve dashboards. 

•	 De	Primos	prognose	voor	demografische	ontwikkelingen	op	lokaal	niveau.

•	 De	Lokale	Monitor	Wonen;	onderdeel	van	Waar	Staat	Je	Gemeente.	

(in opdracht van Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

•	 De	studie	Opgaven	en	middelen.	

(in opdracht van ministeries van BZK, EZK en Financiën)

•	 Corporatie	in	Cijfers:	een	dashboardtool	voor	portefeuillebeheer		

en	wijkvisies	met	corporatie-informatie	over	vastgoed	en	huurders.		

Grote woningmarkt uitdagingen vragen 
om actuele en inzichtelijke informatie. 

Voorbeelden	van	ons	werk:
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Congresspreker Berry Blijie

Berry Blijie is een gedreven 
onderzoeker en adviseur voor 
woningmarktvraagstukken. 
Vanuit zijn rol als directeur van 
ABF Research geeft hij leiding 
aan een onderzoeksafdeling die 
studies uitvoert op tal van on-
derwerpen op de woningmarkt. 

De komende dertig jaar zal het 
aantal 75-plussers in omvang 
meer dan verdubbelen tot bijna 

drie miljoen. Op dit moment is de vraag naar specifieke 
woonvormen voor ouderen al aanzienlijk en zijn er grote 
wachttijden voor aangepaste woningen. Met deze grote 
groei in het verschiet staat de Nederlandse woning-
markt en haar stakeholders voor een grote opgave. De 
vraag naar ouderenhuisvesting is divers. Niet alleen 
verschillende aanpassingen en toegankelijkheid van de 
woningen, maar ook het type woning waar een oudere 
in woont of wil wonen (sociale huur, vrije sector huur en 
koop) en de plek waar deze moet staan. In zijn presenta-
tie gaat Berry in op de enorme vraag die op ons afkomt 
en de betekenis voor de Nederlandse woningmarkt.

ABF is een onderzoeksbureau gevestigd in Delft. Onze 
missie is het verbeteren van beleid en besluitvorming 
door een unieke combinatie van statistische informatie, 
rekenmodellen, prognoses, presentatiesoftware en on-
derzoek. Met meer dan 30 jaar ervaring in woningmarkt-
onderzoek bedienen we overheden, corporatie, bouwers 
en investeerders met essentiële beslisinformatie.
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Congresspreker Etty Schippers

Etty Schippers is sinds 
september 2018 directeur 
van De Bouwagenda. De 
Bouwagenda is een vier-
jarige versnellingsagenda, 
opgericht door de bouw, de 
overheid en kennisinstellin-
gen om de bouwsector te 
hervormen zodat de doelen 
uit het klimaatakkoord van 
Parijs: De Nederlandse ge-
bouwde omgeving klimaat-
neutraal, klimaatbestendig 
en circulair voor 2050, gehaald kunnen worden. De 
Bouwagenda neemt daartoe belemmeringen in beleid 
weg, agendeert wat er aan verandering nodig is én in-
spireert met een visie op de toekomst die het vertrouwen 
moet geven dat investeren in innovatie loont. 

Voordat Schippers directeur werd, was zij als Manager 
Strategie en Beleid al bepalend voor het ontstaan en de 
uiteindelijke koers van de organisatie. De Bouwagenda 
heeft onder haar leiding 4 ingrediënten geïdentificeerd 
die nodig zijn om de opgave aan te pakken: anders 
samenwerken, opschalen, innoveren en regie. Op de 
onderwerpen waar De Bouwagenda actief is (o.a. par-
ticuliere woningen, bruggen en sluizen, huurwoningen) 
zijn de eerste tekenen van verregaande samenwerking 
tussen markt, overheid en kennisinstellingen zichtbaar. 
Alleen wanneer zij anders dan nu gaan samenwerken is 
het mogelijk de beste en meest betaalbare oplossingen 
voor de enorme opgave te ontwikkelen. Zo moeten op-
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drachtgevers, om de aanpak op te schalen, in gezamen-
lijkheid gelijksoortige projecten in mandjes aanbieden 
aan de markt. Daarmee stimuleren zij het innovatieve 
vermogen van de markt en is het mogelijk voor bouwbe-
drijven om te investeren in nieuwe productieprocessen 
en maatregelen. We zien daarvan nu de eerste voorbeel-
den ontstaan. Zo brengen de provincie Noord-Holland, 
Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam gezamenlijk 
een aantal bruggen op de markt. En in De Renovatie-
versneller brengen minimaal 2 corporaties in ieder geval 
150 woningen op de markt. Dit is voor opdrachtgevers 
echt nieuw. 

Er ligt ook een taak voor u als bedrijfsleven om op-
drachtgevers de meerwaarde te laten zien van wat u hen 
kunt leveren als zij hun opdrachten anders op de markt 
zetten. Zoals de standaardisatie van hoogwaardige pro-
ducten en processen. Met die standaardisatie wordt het 
mogelijk om de verduurzamingsopgave te versnellen en 
de kosten van de maatregelen te verlagen. Op die ma-
nier wordt op termijn, de verduurzaming van de 8 miljoen 
gebouwen in Nederland én de vervanging en renovatie 
van onze infrastructuur haalbaar én betaalbaar. 

Ook de overheid heeft een grote taak binnen de verduur-
zamingsopgave. Het is de overtuiging van De Bouwa-
genda dat de overheid de voorwaarden moet creëren 
waaronder opdrachtgevers en bedrijven de veranderin-
gen aandurven. Dat betekent dat ze regie moet nemen 
en leiderschap moet tonen. Schippers gelooft daarbij in 
een nieuw soort overheidsoptreden: strategisch part-
nerschap. Dit is iets waar zij al langere tijd mee bezig is. 
Daar ligt ook na De Bouwagenda volgens Etty Schippers 
de sleutel voor succes.
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De nationale overheid intensiveert
de aanpak van dementie

Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrij-
pende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de 
samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoör-
dineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie 
– dat in 2020 afloopt – kondigde minister Hugo de Jonge 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe 
nationale dementiestrategie aan. In de loop van 2020 
zal hij de uitgewerkte strategie aan de Tweede Kamer 
aanbieden.

Het in 2013 gestarte Deltaplan Dementie – een samen-
werking van een groot aantal organisaties uit overheid, 
zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening 
– eindigt in 2020. Met het Deltaplan zijn veelbelovende 
resultaten geboekt als het gaat om onderzoek en wat be-
treft het dementievriendelijk maken van de samenleving. 
Maar in het licht van het stijgend aantal mensen met 
dementie en de impact van de aandoening voor mensen 
en hun omgeving, is er nog veel te doen.

In vervolg op het Deltaplan Dementie start minister De 
Jonge daarom in 2021 met de nationale dementiestrate-
gie, een overkoepelend dementieprogramma dat aan-
sluit bij al lopende programma’s op het gebied van de 
ouderenzorg.

In de periode van 2021 tot 2030 zet deze nationale de-
mentiestrategie in op:

• Meer onderzoek naar mogelijkheden voor preventie, 
behandeling en genezing van dementie. Het onder-
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zoeksbudget hiervoor zal worden verdubbeld van 8 mln. 
naar 16 mln. per jaar.

• Meer verbinding in de samenleving, zodat mensen 
met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen. 
Daarbij gaat het om het benutten van de mogelijkheden 
van mensen met dementie die – afhankelijk van de mate 
en vorm van de achteruitgang – vaak nog geruime tijd op 
een waardige manier kunnen blijven deelnemen aan de 
samenleving.

• Verbeteren van ondersteuning en zorg voor mensen 
met dementie en hun naasten. Er zijn veel goede nieuwe 
zorgconcepten ontwikkeld, bijvoorbeeld rond de sociale 
benadering van dementie en met de mogelijkheden die 
technologie biedt. Maar wat betreft brede implementatie 
daarvan is nog winst te boeken. Een specifiek implemen-
tatieprogramma moet ervoor gaan zorgen dat dit veran-
dert.

• Een sterke rol van Nederland in de wereldwijde aanpak 
van dementie. Nederland is een gidsland in de aanpak 
van dementie. De strategie zet zwaar in op het delen van 
de beschikbare kennis en het intensiveren van de inter-
nationale samenwerking bij onderzoek en bij het toepas-
sen van zorgconcepten.

Dementie ontwikkelt zich in razend tempo tot de be-
langrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste 
aandoening. Nu telt ons land ongeveer 265.000 mensen 
met dementie. Dat aantal groeit naar 420.000 in 2030 en 
520.000 in 2040. De zorgkosten die met dementie sa-
menhangen zullen stijgen van €6,6 miljard nu naar €15,6 
miljard in 2040. Wereldwijd zien we een groei van 46,8 
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mln. mensen met dementie in 2015, 74,7 mln. in 2030 en 
131,5 mln. in 2050. De totale kosten van dementiezorg 
zijn naar verwachting in 2030 gestegen tot € 2,7 biljoen 
per jaar. Daarom is niet alleen een nationale maar ook 
een internationale strategie cruciaal. Er zijn vergevor-
derde plannen, op initiatief van Nederland, een interna-
tionale topbijeenkomst te organiseren waar de leidende 
spelers op het gebied van dementieonderzoek en -zorg 
samen de contouren van een internationale strategie 
willen opstellen.
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Congresspreker Marc van Hagen

Na zijn studie Bedrijfskun-
de aan de Universiteit van 
Groningen werkte Marc 10 
jaar in binnen- en buiten-
land voor bedrijven als 
Ahold, Nutreco en Bak-
kavör in business develop-
ment en marketing. 

In 2005 stapte hij over naar 
de zorgsector, eerst voor 
cateraar Albron, later als 
directielid van het facili-
tair bedrijf van het UMC 

Utrecht. Na 5 jaar gewerkt te hebben als directeur ge-
zondheidszorg bij dienstverlener en familiebedrijf Faci-
licom Services Group startte hij samen met Herman de 
Haas en Bart Timmers in 2018 zijn eigen bedrijf, Staetes. 
Marc woont in Lelystad samen met zijn vrouw en 2 kin-
deren. Koken, watersporten en golfen zijn grote hobby’s 
van hem.

Senior living: een groot gat tussen vraag en aanbod
Er vinden in Nederland tegelijkertijd twee bewegingen 
plaats. De eerste beweging is die van een overheid die 
de huisvesting en de zorg voor ouderen in toenemende 
mate wil overlaten aan de markt, aan de maatschappij 
zelf. Vanuit een participatiegedachte. Maar ook omdat 
er per individu minder geld voor zorg en ‘zorgen voor’ 
beschikbaar is. Ontwikkelingen hierin zijn het scheiden 
van wonen en zorg, langer thuis blijven wonen, taken die 
worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten, 
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toenemende druk op mantelzorgers, een woningcon-
tingent voor ouderen dat niet toereikend is, zelfs maat-
schappelijke onrust en verontwaardiging. 
 
De andere beweging is die van een maatschappij waar-
in de groep ouderen steeds groter wordt. Het aantal 
ouderen neemt toe, we worden ouder en blijven langer 
gezond, het aandeel van vermogende ouderen hierin 
neemt toe en onze wensen en verwachtingen groeien 
mee met de welvaart. Op het gebied van wonen wordt 
het gat tussen oplossingen, dat wil zeggen de woningty-
pen die passen bij ‘de fase dat de kinderen het huis uit 
zijn en mensen relatief gezond zijn’ en ‘de fase dat ie-
mand verzorgd of verpleegd moet worden’ steeds groter. 
Deze tussenfase noemen we senior living.
 
Living apart together
De combinatie van deze twee bewegingen vraagt om 
nieuwe woonvormen! Woonvormen waarin mensen tot 
op hoge leeftijd kunnen leven zoals ze dat gewend zijn. 
Woonvormen die in niets ‘zorg ademen’, maar appel-
leren aan het genieten van een mooie levensfase die 
nog voorligt, aan de luxe om op bepaalde momenten 
ontzorgd te worden, aan jezelf ontwikkelen, aan nieuwe 
doelen stellen en aan het gevoel van veiligheid als er 
toch iets mocht gebeuren. En het voordeel hebben van 
samenwonen met andere mensen die veelal dezelfde 
levensopvattingen en sociale status hebben. Niets hoeft, 
alles is er en kan, de ultieme vorm van ‘living apart to-
gether’. Het nieuwe normaal voor vitale ouderen.



Wonen in een bosrijke omgeving, omringd door 
waterpartijen van een oude kloostertuin. Aan de rand van 
Rosmalen realiseert Staetes 48 luxe appartementen voor 
55+ (vanaf 94m2) met ruime balkons en riante gezamenlijke 
voorzieningen.

Ontdek de verschillende mogelijkheden en voorzieningen 
op onze website of neem contact op met onze makelaar.

GRAEFSEBOS.NL

WWW.STEATES-
WONEN.NL

WONEN BIJ 
STAETES. 

ACTIEF, GEZOND 
EN ZINVOL.

Staetes biedt luxe en comfortabele 
appartementen met een hoog serviceniveau. 

Lekker genieten en zorgeloos wonen. 
Thuis, of samen met anderen. Ontdek 

de mogelijkheden en services 
op onze website.

WWW.STAETES.NL

LUXE EN COMFORTABEL 
WONEN VOOR 55+
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De bewonersreis
Staetes maakt wonen voor mensen van 55 tot 110 
buitengewoon. Aan de hand van in opdracht van Stae-
tes uitgevoerd onderzoek naar de woonbelangen van 
senioren in 2030 en aan de hand van de input van 
seniorenpanels heeft Staetes de ‘bewonersreis’ (custo-
mer journey) uitgewerkt en per stap onderscheidende 
oplossingen bedacht. Deze oplossingen hebben betrek-
king op het, soms langdurige, keuzeproces van ouderen 
(‘oriënteren en besluiten’), op het wonen zelf (‘welzijn en 
samen zijn’, ‘veiligheid’ en ‘services’) en op het afscheid 
nemen. 

Ambitieus: altijd dichtbij
Staetes is een nieuwe speler in deze markt en zit boor-
devol ambitie. De komende 10 jaar zullen in Nederland 
op vele plaatsen locaties van Staetes verrijzen, zowel 
binnenstedelijk als aan de rand van steden en zowel in 
koop- als in huurvorm. Onze droom is om in iedere ge-
meente wel een Staetes woonomgeving te realiseren. 



ZORGUNITS

Snel leverbaar en startklaar

Snelle levertijd en plaatsing

Fabricage in onze eigen fabriek

Lichtgewicht en CO² reducerend

Energieneutraal, all-electric

De kracht van de oplossing

www.rodenburgzorg.nl | info@rodenburgbv.nl

Slim ingedeelde unit
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Congresspreker Tim Rodenburg

Tim Rodenburg is zijn 
gehele werkzame leven 
actief in de bouwsector. In 
2002 is hij gestart met zijn 
eigen bedrijf Rodenburg 
Bouwkundige Realisatie. 
De filosofie van Rodenburg 
Bouwkundige Realisatie 
is…:
Bouwen doe je samen!

Samen met de opdrachtgever en eindgebruiker ideeën 
uitwisselen en mogelijkheden bekijken; dat vinden ze bij 
Rodenburg belangrijk. Ze voeren elk project op efficiën-
te wijze uit, met oog voor detail en met volle aandacht 
voor de wensen van de klant. Samenwerken vraagt om 
vertrouwen en transparantie. Belangrijk daarbij is een 
open communicatie. Bij eventuele problemen samen de 
consequenties bespreken en route bepalen.

Nieuwbouw, renovatie en turn-key projecten, daar wor-
den ze enthousiast van bij Rodenburg. De doelgroep is 
heel breed van particulieren tot kantoorpanden. Een an-
der onderdeel van Rodenburg is Rodenburg Zorgoplos-
singen. Zij zijn actief binnen tandartspraktijken, klinieken 
en zorgcentra.

De afgelopen jaren heeft Rodenburg zich verder ontwik-
kelt in prefab oplossingen. Eén van die oplossingen is 
de afgebeelde unit, een slim ingedeelde oplossing die 
in te zetten is voor diverse doeleinden. Het heeft een 
bebouwd oppervlakte van 35 m², op een kavel van 60 
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m². In de eigen fabriek stelt men deze prefab oplossing 
samen met de wensen van de opdrachtgever. De unit 
wordt kant-en-klaar aangeleverd op de bouwplaats. Het 
voorziet in alle benodigde faciliteiten, zoals een keuken, 
een werkruimte en een woonkamer. Vrijstaand, gescha-
keld en herplaatsing op een nieuwe locatie zijn mogelijk.  

Tijdens het congres zal Tim Rodenburg meer vertellen 
over de mogelijkheden van deze prefab oplossing. Bij-
voorbeeld de zorg van ouderen die dicht bij familie willen 
wonen.
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Rabobank woningmarkt onderzoek

Wij citeren enkele gegevens uit het jaarrapport 2019 
voor u in het kader van het congresthema.

Nederland telt zo’n 2 miljoen huishoudens bestaande 
uit 65-plussers. Daarvan wonen er 820.000 in een huis 
dat op termijn niet geschikt is voor ze. Die woning is niet 
leeftijdsbestendig, vermeld het Rabobankrapport daarbij.

Ruim 450.000 ouderenhuishoudens gaven in 2018 aan 
binnen 2 jaar te willen verhuizen naar een geschiktere 
woning. Slecht 116.000 deden dat ook daadwerkelijk. 

Een kwart miljoen 65-plussers is op dit moment actief op 
zoek naar geschikte leeftijdsbestendige woonruimte.

In hetzelfde Rabobankonderzoek wordt melding ge-
maakt van het feit dat een normale woning voor minder 
dan € 10.000 kan worden aangepast aan de behoefte 
van ouderen zonder dat zij hoeven te verhuizen door 
bijvoorbeeld een traplift te plaatsen en drempels te ver-
wijderen. Nadeel van verbouwen en niet verhuizen is wel 
dat de doorstroming belemmerd wordt.

Congresspreker Berry Blijie van ABF Research zal die-
per op deze materie in gaan.



Plastica maakt het plaatje compleet
Plastica levert hout, steen, metaal en kunststof plaatmateriaal voor 
in- en exterieur. Onze producten zijn uitermate duurzaam en in talloze 
uitvoeringen en dessins verkrijgbaar. Welke uitstraling u ook wilt creëren, 
Plastica maakt het mogelijk.

Plastica Groep  |  Waalwijk  |  Tel. +31(0)416 67 24 00  |  www.plastica.nl

 w w w. p l a s t i c a . n l
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Column van Jeroen Croonen, Managing Director Homeij 
en voorheen betrokken bij “het regelloket”.

Hoe willen ouderen wonen?

De aankondiging van de scheiding van wonen en zorg 
bij ouderen zorgt voor aardig wat vraagtekens. Niet 
meer in aanmerking komen voor een verzorgingshuis, 
zorgt voor verwarring bij senioren en hun kinderen. Wat 
gebeurt er dan, waar gaan zij wonen, nu zij niet meer in 
aanmerking komen voor een verzorgingshuis?
Deze column heb ik gebaseerd op een onderzoek van 
Woonzorg Nederland op vier locaties in Nederland. In 
het onderzoek is gevraagd naar de interesse van oude-
re inwoners in wel of niet, deels of geheel, zelfstandig 
wonen.

Lekker thuisblijven
Het merendeel van de ouderen die meededen met het 
onderzoek, antwoordde dat zij het liefst oud willen wor-
den in hun eigen woning en omgeving. Op een bekende 
plek vol herinneringen die vertrouwd voelt. Gewoon 
lekker thuis blijven wonen staat dus op nummer één. En 
als er dan toch verhuisd moet worden, zijn de grootte en 
de ligging van hun nieuwe thuis erg belangrijk. Het liefst 
wordt er dan verhuisd naar een aanleunwoning of een 
andere “geborgen omgeving”.
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Zelfstandig met zorg
In het onderzoek kon men ook aangeven in hoeverre er 
behoefte is aan zorg. Op het verhuizen naar een zelf-
standige woning in een (voormalig) verzorgingshuis werd 
positief gereageerd door ongeveer een derde van de 
respondenten. Dit loopt op naar ongeveer de helft van 
de senioren bij een toenemende zorgbehoefte. Denk bij 
zorgbehoefte bijvoorbeeld aan aanvullende diensten en 
activiteiten. Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld wassen 
en strijken, het bezorgen van maaltijden of het aanbie-
den van een boodschappendienst.

Zelf zorg kiezen
Meer dan de helft van de senioren geeft wel aan dat zij 
graag vrij willen zijn in de keuze van het afnemen van 
deze diensten. Ook het aanbieden van gezamenlijke 
activiteiten wordt door bijna de helft van de ouderen als 
belangrijk ervaren. Denk hierbij aan sport en beweging, 
samen koffiedrinken, bridgen en andere gezelligheden.

Combi wonen en zorg
Uit het onderzoekje blijkt verder dat slechts een derde 
van de kinderen met ouders jonger dan zeventig jaar 
mantelzorg kunnen en willen geven. Een seniorenwo-
ning in een voormalig verzorgingshuis kan daarbij uit-
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komst bieden en de druk verlichten door het aanbieden 
van deze zorgmogelijkheden. Hier zegt iets meer dan 
een derde van de senioren toekomst in te zien. Wat 
zien ouderen als de voordelen ervan? Weer is dat het 
hebben van een eigen plek, met de aanwezigheid van 
zorg. Kleinere appartementen zijn gemakkelijker schoon 
te houden en er is altijd gezelschap in de buurt zodat je 
je niet eenzaam voelt. Het is ook een veilig idee dat er 
altijd iemand in de buurt is om hulp te bieden, mocht er 
iets gebeuren. Maar nadelen zijn er ook: kleinere appar-
tementen zijn misschien makkelijk, maar wel klein. Er is 
minder privacy. Bovendien hebben verzorgingshuizen in 
ogen van de mensen die meededen aan het onderzoek, 
een slechte reputatie.

Het is duidelijk dat door de scheiding van wonen en 
zorg de markt iets moet gaan bedenken. Senioren willen 
keuzes maken in de combi van wonen en zorg. Die 
geborgen en veilige omgeving is heel belangrijk. Nieuwe 
woonvormen, dit vraagt ook om een nieuwe naam, moe-
ten we niet eens gaan nadenken over een goede naam, 
waarmee stigma’s geslecht worden?



Met iedere verbinding 
maakt u uw wereld groter. 

Download en 
installeer de 
Home Connect 
App:

Verander uw woning met Home Connect Connect in een verbonden  
huishouden - rechtstreeks via uw smartphone. Of u nu thuis bent, op het werk  
of onderweg: uw huishoudapparaten met wifi van Siemens zijn altijd beschikbaar. 
Kijk voor meer informatie op: thefuturemovingin.nl/homeconnect

The future moving in.
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BSH: Home Connect

BSH Huishoudapparaten 
B.V. is hoofdsponsor van het 
Congres ‘Bouwen & Wonen 
in een veranderende wereld’.

Klaar voor de toekomst 
De missie van BSH is het verbeteren van de kwaliteit 
van leven met onze innovatieve huishoudapparaten. We 
zijn daarom continu bezig met innoveren en efficiënter 
maken van onze apparatuur. Het slimmer gebruiken van 
data en integreren van connectiviteit zijn daarbij belang-
rijke speerpunten. 

BSH huishoudapparaten was in 2013 een pionier met 
het toevoegen van slimme verbindingsmogelijkheden 
aan groot huishoudelijke apparaten. Met behulp van de 
Home Connect app op de smartphone of tablet konden 
toen al apparaten volledig op afstand bediend en gemo-
nitord worden. Inmiddels zijn de mogelijkheden verder 
uitgebreid. Zo zijn koppelingen tussen de Home Connect 
apparaten onderling mogelijk en is er via de app toegang 
tot een uniek netwerk van partnerdiensten op uiteenlo-
pende gebieden. Denk hierbij aan digitale thuishelpers, 
spraakbesturing,lichtsensoren of energiebeheer. Dit gaat 
zo ver dat er geheel eigen scenario’s kunnen worden ge-
creëerd. Een scenario kan bijvoorbeeld zijn dat u op zon-
dagochtend de trap afloopt en Alexa vraagt het scenario 
‘breakfast’ te starten. Op dat moment gaat bijvoorbeeld 
de verwarming aan, gaat de verlichting branden, start 
de oven met voorverwarmen voor het bakken van een 
croissant en een kopje verse espresso wordt automa-
tisch gezet. 
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Vaak wordt er gedacht dat Home Connect, als onderdeel 
van een Smart Home, vooral gericht is op personen die 
op zoek zijn naar gemak en een voorliefde hebben voor 
techniek en domotica. Wij denken dat mogelijkheden 
van Home Connect juist ook voor andere groepen van 
toegevoegde waarde is. 
 
Op een slimme manier energie besparen
Ook voor consumenten die bewust bezig zijn met het 
verlagen van het energieverbruik van hun apparaten 
heeft Home Connect toegevoegde waarde. Door slim 
gebruik te maken van apparatuur met Home Connect 
wordt er op verschillende manieren energie bespaard. 
Apparaten staan dankzij Home Connect nooit onnodig 
aan en het benodigde vermogen kan preciezer worden 
afgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koppeling 
tussen de kookplaat en afzuigkap. De afzuigkap gaat 
automatisch aan wanneer de kookplaat wordt gebruikt. 
Hierbij wordt het vermogen van de afzuiging aangepast 
op de hoeveelheid kookdamp en geur die vrijkomt. Na 
de kooksessie schakelt de afzuigkap ook weer automa-
tisch uit. Ook kunnen programma’s van apparaten op 
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elkaar aansluiten. Wanneer een wasprogramma op een 
Home Connect wasmachine is geëindigd kan een Home 
Connect droger bijvoorbeeld adviseren welk droogpro-
gramma hierop het beste aansluit. 

Doel hiervan is om zo efficiënt mogelijk om te gaan met 
water en energie. Dat BSH hierin nog verder wil gaan 
bewijst de test die gestart is bij onze collega’s in Duits-
land waarbij Home Connect apparaten in een huishou-
den gekoppeld worden aan de aanwezige zonnepane-
len. De gebruiker wordt bij dit systeem middels een push 
bericht geïnformeerd wanneer de zonnepanelen vol-
doende energie opwekken om bijvoorbeeld een was- of 
droogprogramma te starten. 

Preventief onderhoud
Ook op het gebied van service en ondersteuning bij 
gebruik van de apparaten biedt Home Connect hulp. Zo 
kunnen BSH technici een apparaat bij een defect, na 
toestemming van de gebruiker, op afstand uitlezen om 
zo het probleem te analyseren en wellicht te verhelpen. 
Mocht het probleem niet op afstand door bijvoorbeeld 
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een software update verholpen kunnen worden, dan 
weet de monteur vooraf al wel wat het probleem is zon-
der het apparaat zelf te hebben gezien. 

De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. Zo wordt 
het in nabije toekomst ook mogelijk om consumenten 
preventief te informeren over het vervangen van onder-
delen in hun apparatuur. Denk hierbij aan het vervangen 
van onderdelen die door gebruik aan slijtage onderhevig 
zijn. Defecten als gevolg van deze slijtage kunnen we 
hiermee voorkomen waardoor consumenten langer on-
bezorgd gebruik kunnen maken van de apparaten. 

Graag gaan wij met u als woningcorporatie, bouwer, 
investeerder of projectontwikkelaar in gesprek, om te 
kijken hoe Home Connect ook voor u van toegevoegde 
waarde kan zijn.  

We wensen u een inspirerend congres toe!

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 
20/20 in Hoofddorp, het eerste cradle-to-cradle kanto-
rencomplex ter wereld. Hier verzorgen we de marke-
ting-, sales- en serviceactiviteiten van de merken Bosch, 
Siemens, Gaggenau en NEFF.
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Congresspreker August Mertens 

August Mertens is van huis 
uit accountant (RA) met 
een grote interesse voor De 
Zorg en ICT. Betrokken bij 
vele zorginitiatieven en als 
ondernemer dagelijks actief 
met de vraag “hoe kunnen 
we ICT inzetten om zorgop-
lossingen dichterbij te halen 
en bereikbaar te maken”.

Een van zijn initiatieven is Femly (www.femly.nl) Als CEO 
zijn August en zijn team al een tijd bezig om deze in de 
markt te zetten. Door de Corona crisis is dat nu in een 
versnelling gekomen.

Beeldbellen met opa of oma
Wat als een mantelzorger kon beeldbellen zonder dat 
opa of oma iets hoeft te doen? Dat zou mooi zijn toch? 
Met Femly kan dat. Femly ondersteunt de mantelzorger 
met eenvoudig beeldbellen, zonder moeilijke technolo-
gie. Dat zorgt voor fijne familie-momenten.

Ouderen hoeven alleen maar te kijken naar een televi-
sie. De televisie wordt gemakkelijk op afstand bediend. 
Heel rustgevend voor alle betrokkenen. Juist in deze tijd 
is gemakkelijk contact met elkaar zoveel waard. 

Femly wordt kant en klaar tot aan de voordeur geleverd. 
Van Femly klanten horen we dat betrokkenen zich geluk-
kiger en minder eenzaam voelen.
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Via een app kan de hele familie veilig en gemakkelijk bij-
zondere momenten delen. Zelfs vanaf het vakantieadres 
kunnen mantelzorgers eenvoudig kijken hoe het gaat 
thuis. Voor mantelzorgers valt er een zorg weg. 

De voordelen van Femly op een rijtje:
 • Gemakkelijk beeldbellen, ook voor niet-digitaal 
    vaardige ouderen;
 • Agendabeheer op afstand;
 • Delen van video's en foto's;
 • Sturen van herinneringen voor medicijngebruik 
    of medische afspraken.  

Femly is een snelgroeiende scale-up die als missie heeft 
om mantelzorg te vereenvoudigen, te verlichten en leu-
ker te maken. Eenzaamheid is een grote uitdaging onder 
mantelzorgers en ouderen.
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Congresspreker Guido Joziasse

Guido Joziasse is binnen 
het projectenteam van BSH 
verantwoordelijk voor de 
marketing en communica-
tie. Eerder bekleedde hij 
de rol als Trade marketeer 
voor de merken Bosch en 
Siemens binnen de keuken-
vakhandel. Vanuit zijn rol 
krijgt hij goed mee hoe de 
vraag verandert vanuit de 
klantengroepen en discipli-
nes binnen de projecten-
markt. 

Over BSH
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verant-
woordelijk voor de marketing, sales en service van de 
huishoudapparaten van de merken Bosch, Siemens, 
Gaggenau en NEFF. BSH is een 100 procent doch-
teronderneming van de Bosch Groep. De consument 
staat bij alle activiteiten van BSH centraal. Hun kwaliteit 
van leven verbeteren is het doel van de organisatie. Dit 
resulteert in apparatuur die zich onderscheidt door het 
intelligente design, gebruiksgemak en energiezuinigheid 
én door de praktische voordelen die de digitale opties 
bieden.

CO2 neutraal in 2020
Bosch hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. 
Zo is Bosch de eerste grote industriële onderneming die 
vanaf 2020 wereldwijd CO2-neutraal zal opereren. 
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Trends en ontwikkelingen
Er zijn verschillende trends en ontwikkelingen gaande op 
het gebied van wonen en leven die van invloed zijn op 
de activiteiten van BSH. Denk aan de overstap op gas-
loos wonen en koken, het modulair bouwen van wonin-
gen 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 voor energiever-
bruik en wat er met onze oude apparaten gebeurt. Het 
is voor BSH als marktleider belangrijk om in te spelen 
op deze veranderingen. Huishoudelijk apparaten zijn 
immers verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het 
stroomverbruik in een gemiddeld huishouden. Verouder-
de apparaten belasten hierdoor niet alleen onnodig het 
milieu, maar door stijgende energiekosten ook de porte-
monnee. BSH is daarom al jaren bezig met het ontwik-
kelen van apparatuur die het milieu ontziet. Dit gegeven 
en de sociale en maatschappelijke gedrevenheid van 
onze oprichter Robert Bosch, vormt de basis voor onze 
drive voor verduurzaming. Zo verbruikt een bakoven 
van nu mimimaal 40% minder energie ten opzichte van 
een model van ongeveer 15 jaar geleden. De apparaten 
van BSH worden steeds efficiënter en gebruiken steeds 
minder energie en water met behoud van prestaties. 
Ontwikkelingen op het gebied van connectivity en het 
online verbinden van apparaten spelen hier een steeds 
belangrijkere rol bij. Hier vertellen we graag meer over 
tijdens het congres.

Daarnaast speelt BSH door het aanbieden van alter-
natieve marktconcepten en -modellen in op de veran-
deringen in de markt. Zo is er met BlueMovement voor 
consumenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om een 
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abonnement af te sluiten op een duurzaam huishoudelijk 
apparaat. Hierbij betalen consumenten voor het gebruik 
van de apparaten een vast laag bedrag, inclusief 100% 
service en garantie. BlueHousing, een soortgelijk con-
cept wat zich richt op woningbouwcorporaties in plaats 
van de eindconsument, is ook in ontwikkeling. Voor wo-
ningbouwcorporaties ligt er een enorme uitdaging om de 
woningvoorraad te verduurzamen en vanaf 2050 los te 
koppelen van het gasnet. Bij BlueHousing wordt er een 
abonnement afgesloten tussen de woningbouwcorpora-
tie en BSH. Dit abonnement is gekoppeld aan een adres 
en niet direct aan de huurder of eindgebruiker. Investe-
ringen door woningbouwcorporaties voor het verduurza-
men van de woning zijn hierdoor precies in te calculeren. 

Een ander voorbeeld waarbij de ontwikkelingen op het 
gebied van connectivity en het volgen van trends en 
ontwikkelingen binnen BSH mooi samenkomen is het 
concept WeWash. WeWash is marktleider op het gebied 
van digitale afrekensystemen in de gemeenschappelijke 
was- en droogruimtes. De vraag naar dergelijke syste-
men is vandaag de dag, met in steden steeds kleinere 
en duurdere appartementen waar lang niet altijd genoeg 
ruimte is voor het plaatsen van een wasmachine en dro-
ger, heel actueel. Met behulp van WeWash kan het hele 
proces van reservering tot betaling met behulp van een 
app gedigitaliseerd en vergemakkelijkt worden.
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De MEED Energeyser 
Meed Energeyser is hoofdsponsor van het Congres 
‘Bouwen & Wonen in een veranderende wereld’.

Een douche-innovatie die geldt als gamechanger in 
energietransitie 
Alleen nog een koudwater-aansluiting in de badkamer 
en tóch warm douchen?  Het kan nu! Met dank aan dé 
gamechanger in energietransitie: de MEED Energeyser. 
Een innovatieve doucheoplossing waaraan hotels, lei-
sureparken, woningcorporaties, installateurs, projectont-
wikkelaars, architect- en adviesbureaus grote voordelen 
beleven.
“Sinds 2020 wil de overheid energieneutraal bouwen 
en een toekomst zonder gasaansluitingen reguleren. 
Qua moderne en goed geïsoleerde woningen, hotels en 
vakantieverblijven is dat mogelijk. Maar warmtapwater 
is nog een grote energiegebruiker, omdat het verbruik 
onder de douche niet zonder comfortverlies is terug te 
brengen. Dat probleem lost de MEED Energeyser nu 
op.” 

Een TNO-initiatief
Aan het woord is Piet Jacobs, Senior Scientist bij TNO. 
Toen de procestechnoloog constateerde dat woningen 
tot wel 95% luchtwarmte terug kunnen winnen, terwijl de 
gemiddelde douche daar maar voor 35% in slaagt, vond 
hij het tijd voor verandering. Het was het startpunt voor 
MEED, een samenwerking tussen TNO, BeterBad en 
Hametech.
“Met MEED leggen we ons toe op douche-innovaties, 
die bijdragen aan energietransitie”, stelt Bert ter Meer, 
BeterBad-participant binnen MEED. “Toen TNO met ons 
wilde pionieren, waren we meteen enthousiast. Conven-
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tionele douches zijn energieslurpers. Al het warme water 
stroomt direct het afvoerputje in. Terwijl er heel veel 
energie uit te halen is.”

Gepatenteerde warmtewisselaar
Met proces- en innovatiemanagementbureau Hametech 
sloot Willem Ligtermoet aan bij MEED. “We ontwikkelden 
een douche die warm water opvangt en het via een reini-
gend filter oppompt richting een gepatenteerde warmte-
wisselaar. Die haalt de energie eruit en warmt het koude 
aanvoerwater op. Een close-in-boiler brengt het water op 
temperatuur.”
Met een beetje elektrische hulp levert de MEED Ener-
geyser zo 90% warmteterugwinning op per douchebeurt. 
Tegelijkertijd zijn een efficiëntere inrichting, makkelijke 
installatie en voordelige investering voordelen. Jacobs: 
“Bij WestCord Hotels, Groen West, Vidomes en Vestia, 
Seinen Projectontwikkeling en Molenaar zorgt de MEED 
Energeyser al voor fijne praktijkervaringen.”

Meer informatie vindt u op www.meed-solutions.com
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Gemeenten moeten voortouw nemen 
bij ouderenbeleid

Column Michael de Groot, Advocaat/ Partner bij Ten 
Holter / Noordam Advocaten in Rotterdam

In een eerdere column schreef ik over het verband tus-
sen wonen en gezondheid. Dat verband was er al lang. 
Langer thuis blijven wonen is een belangrijk zorg- en 
woononderwerp. 

Enige jaren geleden is scheiden van wonen en zorg 
uitgangspunt geworden. Gemeenten werden verant-
woordelijk voor de WMO en waren dat al voor wonen. 
De WMO beoogt burgers zo lang mogelijk in hun leefom-
geving te houden. Dat geldt misschien wel vooral voor 
ouderen. Een plek voor ouderen in – destijds zogenoem-
de – ‘bejaardentehuizen’ is niet meer vanzelfsprekend. 
Verzorgingstehuizen verander(d)en in verpleegtehuizen. 
Gemeenten moeten nu zowel voor wonen als zorg beleid 
maken.
 
In Rotterdam bestaat voor ouderen en hun woonsituatie 
veel aandacht. Onlangs is het Langer Thuis Akkoord 
2020-2025 getekend door 39 marktpartijen, woningcor-
poraties, zorg- en welzijnsinstellingen, ouderenbonden 
en de gemeente.  Een convenant tussen (semipublie-
ke-) overheid en de markt. Het beziet de zogenoemde 
‘dubbele vergrijzing’. Dubbel, omdat over vijftien jaar 20 
procent van alle Rotterdammers 65+ is, maar ook het 
aantal 75+ toeneemt.
 
Stadswijken waar deze ontwikkeling met name speelt, 
zijn het minst geschikt voor ouderen. Hoe los je langer 
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thuiswonen voor ouderen dan op? Het convenant geeft 
een drie-sporenaanpak: meer levensloopbestendige en 
voor ouderen gelabelde woningbouw, langer zelfstan-
dig wonen in de wijk, en meer innovatieve woon- en/of 
woonzorgconcepten. Een mooi initiatief.
 
Maar ‘the proof of the pudding is in the eating’. Er spe-
len veel wettelijke- en beleidskaders. Met gescheiden 
wonen en zorg is dat geen sinecure. Voor de relatie met 
zorginstellingen geldt het WMO-beleid. Voor samenwer-
king met woningcorporaties de jaarlijkse gemeentelijke 
woonvisie en prestatieafspraken. Marktpartijen zullen bij-
voorbeeld kijken naar bestemmingsplannen. Die kunnen 
specifiek locaties voor sociale - of middenhuur bevatten, 
waar veel senioren in worden gehuisvest. Het is maar 
een greep uit het kader van wet- en regelgeving.
 
Een convenant is een goed begin voor meer woonmo-
gelijkheden voor ouderen. Opvallend is wel dat wettelijke 
kaders naast dergelijke initiatieven een eigen leven lijken 
te leiden. Door het scheiden van wonen en zorg, is ook 
de verantwoordelijkheid voor een koppeling van de dos-
siers bij gemeenten komen te liggen.
 
Neem het voorbeeld van Rotterdam; Het Langer 
Thuis Akkoord rept niet over prestatieafspraken of het 
WMO-beleid. In Rotterdam is in het WMO-beleid (Be-
leidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugd-
hulp Rotterdam) aandacht voor senioren, maar is er 
geen koppeling met de woonvisie. De woonvisie kent 
wel een expliciete koppeling met de WMO-problematiek, 
maar niet met de Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning en jeugdhulp Rotterdam.
 



- 63 -

Waarschijnlijk wordt achter de schermen overleg ge-
voerd over de relatie tussen de dossiers. Maar in ieder 
geval voor de rechtssubjecten is sprake van losstaan-
de kaders. Zou het een idee zijn de koppeling van die 
verschillende kaders eens wat nadrukkelijker te benoe-
men in het geheel van beleidslijnen en convenanten? 
Eens, die kaders zijn ingewikkeld en de wetgever heeft 
het met scheiden van wonen en zorg nog ingewikkelder 
gemaakt. Maar de wet is ook bedoeld om ons tot door de 
wetgever gewenst gedrag te laten komen. Rechtssubjec-
ten moeten ermee uit de voeten kunnen.
 
De wettelijke kaders en wat daarop is gebaseerd zouden 
een primair platform moeten, en ook kunnen zijn waar 
deze onderwerpen een basis krijgen en de verbanden 
expliciet worden gemaakt. Initiatieven zoals convenan-
ten, zouden daar dan gemakkelijk bij moeten kunnen 
aanhaken en er aan gekoppeld worden. Het vergt co-
ordinatie, maar door de wettelijke kaders efficiënter te 
gebruiken, zou wellicht ook een slag kunnen worden 
gemaakt in het web van relevante regelingen. Wel weer 
een taak voor gemeenten. Een beroep op de wetgever 
om een helpende hand te bieden in het gescheiden-wo-
nen-en-zorg-tijdperk ligt voor de hand.
 
Maar vooralsnog moeten gemeenten ermee werken op 
basis van het huidige wettelijke kader. Langer thuiswo-
nen is nu eenmaal vooral een WMO-, een woon- én een 
ruimtelijke ordeningsprobleem. In al die kaders is het de 
gemeente die het voortouw moet nemen. Daar liggen 
dus kansen.

Deze column is eerder geplaatst in Binnenlands Bestuur.
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Congressprekers Jordy van Osch en 
Simon Rombouts

Nederland staat voor een 
grote transformatieopgave. 
Er moeten voor 2040 een 
miljoen woningen worden 
bijgebouwd en de econo-
mie moet in 2050 volledig 
circulair zijn. Momenteel 
wordt er in de Nederland-
se huursector jaarlijks nog 
meer dan 40.000 ton aan keukenkastjes afgedankt. Te-
gelijkertijd veroorzaakt gas- en elektriciteitsverbruik 90% 
van de CO2-uitstoot in huurwoningen. 

Oplossing afgedankte keuken
Als oud-directeur van verschillende keukenzaken zag 
Cees van Nispen hoe het in deze sector de standaard 
is om keukens na 19 jaar als afval af te danken. Op zijn 
pad naar een circulaire oplossing vond hij Simon Rom-
bouts en Jordy van Osch. Simon is specialist in Product-
as-a-Service businessmodellen. Jordy is specialist in 
Industrial Ecology en Supply Chain Management. Sa-
men vormen zij de schakels van Chainable.

K-a-a-S
In 2020 introduceert Chainable het eerste circulaire 
Kitchen-as-a-Service concept, oer-Hollandse K-a-a-S. 
Speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institu-
tionele beleggers. Een modulaire keuken met minder 
plaatmateriaal, gemaakt van reststromen, en met ener-
giezuinige apparaten. 
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Een Chainable keuken heeft een lange levensduur. De 
keuken blijft in eigenaarschap van Chainable, waardoor 
hergebruik van materialen wordt gegarandeerd. Chai-
nable maakt een einde aan energie-slurpende wegwerp 
apparaten, een vast bedrag per maand maakt premium 
energiezuinige-apparaten beschikbaar voor ieder seg-
ment. 

Chainable neemt verantwoordelijkheid voor wat ze ma-
ken en creëert een keukenwereld zonder afval.
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Koplopers Award
Duurzaamheid inspanningen tbv Wonen

Sinds 2013 reikt het Voor-
lichtingsburo Wonen jaar-
lijks de “Nationale Innovatie 
en Duurzaamheidsprijs 
Wonen” uit aan bedrijven 
die zich onderscheiden op 
het gebied van innovatie in 
combinatie met duurzaam-
heid. Doel van de prijs is 
om bedrijven in afbouw ex-
tra te stimuleren zich te on-
derscheiden op dit zeer belangrijke thema. En natuurlijk 
ook om een bedrijf dat dit thema op een opvallende en 
bijzondere wijze inhoud geeft in het zonnetje te zetten. 

Eerste Koplopers Award voor Arte
In 2018 heben we voor de eerste keer de Koplopers 
Award uitgereikt. De ontvanger was Hugo van Osch, 
CEO en DGA van de Arte Groep uit Helmond. Sinds de 
oprichting in 1995 speelt Arte in op de groeiende vraag 
naar natuurstenen aanrechtbladen, en daarna ook op 
andere materialen zoals composiet, marmer, keramiek, 
Dekton en Neolith. Inmiddels bestaat Arte Groep uit 
Arte in Keukens en Arte in Projecten. Voorbeelden van 
projecten zijn interieurs van restaurants en wastafels in 
hotels. Arte is de aanjager voor positieve verandering in 
de gehele waardeketen, van groeve tot en met eindpro-
duct. Bij alles wat Arte doet heeft ze aandacht voor het 
milieu en het welzijn van alle mensen die bij de productie 
betrokken zijn. Het zit verankerd in het DNA van Arte.
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Ook in 2020 reiken wij een Koplopers Award uit en wel 
aan Dekker Zevenhuizen. 

Dekker Zevenhuizen B.V. is 
een familiebedrijf, opgericht 
in 1930, en al jarenlang 
toonaangevend in de Ne-
derlandse woonmarkt. Het 
bedrijf is verregaand gespe-
cialiseerd in het bewerken 
van hoogwaardige mate-
rialen tot maatwerkbladen 
en meubeldelen voor het 
interieur. 

Daarnaast heeft het bedrijf 
een ruim assortiment van 
innovatieve, betrouwbare 
keuken- en sanitairproducten, zoals badkamermeube-
len, spoelbakken, kranen en verlichting. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen zit in haar DNA. Niet gericht 
op kortetermijnwinsten en opbrengsten maar tegemoet-
komen aan de vraag van nu zonder de behoeftevoorzie-
ning van toekomstige generaties in het gedrag te bren-
gen.

Daarbij gaat het om veel meer dan het milieu alleen. Het 
gaat om de hele context van ondernemen, dus menselij-
ke, sociale en economische facetten. Die loyaliteit naar 
de toekomst geldt voor de inrichting van het productie-
proces, net zo goed als voor de omgang met het per-
soneel, de handelsketen en de directe omgeving. Altijd 
geldt: ‘Gewoon doen’.
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Met de ondertekening in 2010 van het MVO Neder-
land-manifest onderschrijft Dekker Zevenhuizen dat 
bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een 
zorgvuldige balans tussen People, Planet en Prosperity. 
Dekker Zevenhuizen is altijd op zoek naar materialen 
van de toekomst. Het zoeken naar milieuvriendelijke, 
duurzame en circulaire alternatieven is verankerd in de 
bedrijfsstrategie.

Dit is wat Julia Chatelain (Director Reporting and Assu-
rance voor het MVO-Register) over Dekker zegt:
“Dekker Zevenhuizen is in één keer op het hoogste 
niveau ingestapt en hun complete MVO-rapport laat 
zien dat ze op alle relevante onderwerpen al jaren-
lang progressief sturen op duurzame producten, goed 
werkgeverschap en maatschappelijke bijdrage. Dekker 
behoort met dit rapport in één klap tot de koplopers in 
het MVO-Register.” 
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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 opvallen-
de en bijzondere wijze inhoud geeft, in het zonnetje te 
zetten. 

Sinds 2016 wordt jaarlijks een tweetal gelijkwaardige 
edities van deze prijs uitgereikt. Eén voor een onderne-
ming 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 winnaar die op het 
jaarlijkse congres de prijs in ontvangst mag nemen. Na 
het congres wordt de media geïnformeerd over de prijs 
en zijn winnaar van dat jaar en daarmee is er extra aan-
dacht 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 aan directeur Hugo van Osch.

2014 

Bosch Hoofddorp aan Sales manager Projecten BSH Groep.
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2015 

Dekker Zevenhuizen aan directeur Leo van der Velde.

2016 - Producten

Inventum Houten aan directeur Richard Verbree.
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2016 - Bouwen

Klaassen Groep Arnhem aan directeur Dirk Jan Klaassen.

2017 - Producten

Geberit Nieuwegein aan Sales Manager Carl Belterman.
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2017 - Bouwen

Bouwbedrijf De Nijs en Zonen aan dhr. en mevr. De Nijs.

2018 - Producten

Duscholux Nederland aan Sales Manager Erik Melief.  
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2018 - Bouwen

Bouwbedrijf Van der Hulst aan directeur Yvonne van der Hulst.

2019 - Producten

Faber Heerenveen aan directeur Erik Eising.
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2019 - Bouwen

Koninklijke BAM Groep aan adj-directeur Perry van Leeuwen. 
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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 bouwers 
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. Wij bieden 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 kwartaal een boekje met ca. 40 pagina’s actuele 
marktinformatie. 

• Jaarlijkse kosten € 1.250,- 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 kandidaatkopers en/
of gebruikers. Toch is ook aanhaken bij samenwerkings-
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 
geïnteresseerden verzonden wordt, staat uw informatie 
op Facebook, Twitter, Pinterest, etc. 

Voor een relatief laag contributiebedrag heeft u aan de 
VCW in feite een eigen publiciteitsbureau 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 bureau wordt vaak ge-
zien als “de BOVAG” van de (af-)bouwbranche. 

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

• Dagelijks vindt men ook 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 2021 is dat als volgt:

Omzet klasse (in euro’s)   Contributie

Minder dan € 250.000,-    € 2.000,- 
Van €      250.000,- tot    € 2.375,-
Van €      500.000,- tot    € 2.750,-
Van €   1.000.000,- tot    € 3.000,-
Van €   2.250,000,- tot    € 3.250,-
Van €   4.500.000,- tot    € 4.050,-
Van €   7.000.000,- tot     € 4.475,-
Van € 11.500.000,- tot     € 5.500,-
Van € 20.000.000,- tot    € 6.400,-
Van € 45.000.000,- en hoger   € 8.000,-

• Entreegeld (eenmalig) voor gewone en buitenge-
wone leden € 1.000,- en voor geassocieerde leden 
€ 250,- waarmee bereikt wordt dat al uw informatie 
binnen enkele dagen volledig én overal in opgeno-
men wordt.

• Buitengewone leden (zoals inkoop- en belangen- 
organisaties) hebben een jaartarief van € 3.800,-.

• Voor geassocieerde leden (zoals projectontwikke-
laars en bouwers van woningen) geldt een tarief van 
€ 1.250,- met een aangepaste inzet van beschikbare 
middelen voor publiciteit (zie pagina 77 en 78).

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. Zoekmachine Google 
helpt daar geweldig bij. 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.tudelft.nl/bk/ 

www.eib.nl 

www.bouwkennis.nl  

www.nvm.nl  

www.bouwendnederland.nl

www.ivbn.nl 

www.vastgoedmarkt.nl

www.neprom.nl

www.duuzaamgebouwd.nl

www.acquirepublishing.nl

www.circulairebouweconomie.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.debouwagenda.com 

www.dubobedrijven.nl

www.tenderned.nl

www.buildsight.nl 

www.cobouw.nl

www.nvb-bouw.nl

www.architectenweb.nl 

www.vastgoedjournaal.nl 

www.bouwtotaal.nl

www.duurzaambedrijfsleven.nl

www.cirulairondernemen.nl



GAAT U RENOVEREN OF NIEUWBOUWEN?

KIES VOOR DE 
MEED ENERGEYSER!

Verwarmt mensen, 
verkoelt klimaat.

Bezoek ons: meed-solutions.com    Bel ons: 0321 380 028    Mail ons: info@meed-solutions.com

MEER WETEN OVER DEZE 
GAMECHANGER IN ENERGIETRANSITIE 
VOOR WONINGEN, HOTELS EN 
VAKANTIEVERBLĲ VEN? 



Vereniging Comfortabel Wonen
1e Poellaan 26
2161 LB Lisse
tel. 06-533 633 20
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


