Eén tender, twee project
locaties: voordeel voor
beide partijen
Een uitbreidingswijk in Zaltbommel en een in Sleeuwijk zijn op een
bijzondere manier met elkaar verbonden. Hier realiseerden we
tegelijkertijd twee bouwprojecten, in opdracht van woningcorporatie
Woonlinie. Een gecombineerde uitvraag van twee projecten in één
tender. Voordeel: als partners groei je nog sterker naar elkaar toe.

Maarten Koster (rechts) en Walter Schuurman inspecteren de
woningen in Waluwe II, de uitbreidingswijk waar zij het afgelopen

Hoewel het tegenwoordig wat vaker voorkomt, is een gecombineerde

jaar als projectleiders aan werkten.

uitvraag als deze vrij uitzonderlijk. Voor woningcorporatie Woonline was
deze manier van aanbesteden zelfs een primeur. Eind 2016 schreef de
corporatie een EMVI-aanbesteding uit voor het ontwikkelen, voorbereiden
en realiseren van de twee deellocaties. Uit een poule van bouwbedrijven
waarmee Woonlinie eerder al prettig samenwerkte, kwamen wij als
winnaar uit de bus. “Ook voor ons is het niet gebruikelijk, zo’n gecombineerde uitvraag”, legt Walter Schuurman uit, projectleider bij Hendriks

Digitaal keuren en
opleveren via app

Coppelmans. “In de nasleep van de crisis was deze engineering-en-con-

Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van Thuisvester: ‘Over een paar jaar
praten we niet meer over huur- en energieprijzen, maar over de totale woonlasten.’

structopdracht zeker interessant. We maakten voor Woonlinie een mooi en

Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, tijdbesparend en veel minder

financieel aantrekkelijk plan.”

kans op fouten. Eigenlijk kunnen onze medewerkers al niet meer
zonder de innovatieve bouwsoftware van STA. Sinds de invoering

Successen kopiëren

NOM Keur voor nul-op-de-meterwoningen
Thuisvester

ruim een jaar geleden zijn de voordelen van deze tool overduidelijk.

Groot voordeel van gelijktijdig bouwen aan twee projecten, is de nauwe
samenwerking die dan ontstaat. Ook zijn de successen van locatie één,

STA is ontwikkeld om verschillende processen te automatiseren. Het

in dit geval Waluwe II in Zaltbommel, makkelijk te kopiëren naar de tweede

betreft hier software waarbij processen digitaal met een tablet ondersteund

locatie in Sleeuwijk. “We hebben Zaltbommel en Sleeuwijk altijd als één

worden. Dit heeft een positief effect op het proces, de communicatie,

project gezien”, aldus Walter. Samenwerkingspartner en projectleider

klanttevredenheid en vermindering van de administratieve last en werkdruk.

Maarten Koster van Bouwlinie, het ontwikkelingsbedrijf van Woonlinie, ziet

In zowel de realisatie- als de opleverfase. We gebruiken de tool bij het

Voor woningcorporatie Thuisvester hebben we ons nieuwbouw-

nul-op-de-meter zijn. Tegelijkertijd weten we: de hogere verkoopprijs die

ook de meerwaarde van deze manier van werken. “Als je constateert dat

registreren van de NOM-eisen in onze nul-op-de-meterwoningen en bij

concept BudgetRijwoning® opgewaardeerd naar een

de energetische maatregelen met zich meebrengen, kan mensen

zaken anders lopen dan verwacht, kun je snel schakelen en dit op de

opleveringen van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarmee verloopt het

nul-op-de-metervariant. Dat leverde meteen een mooie mijlpaal op.

afschrikken. Ik was dan ook erg verrast dat alle vier de woningen al voor

andere locatie beter doen.”

traject van keuren tot rapportage aanzienlijk sneller en hebben wij en onze

Want de zeventien opgeleverde koop- en huurwoningen in

publicatie verkocht waren. Dit is een signaal voor ontwikkelaars die nu nog

Raamsdonksveer en Oosteind zijn binnenkort onze eerste

terughoudend zijn om ook in nul-op-de-meterwoningen te investeren.

Even balen

nul-op-de-meterwoningen die voldoen aan NOM Keur, zowel qua

Kopers staan er echt voor open, zolang je maar duidelijk maakt wat ze

En ja, zo’n grote wijziging binnen het plan is voorgekomen, bekennen de

Sturen op verbetering

concept als qua toepassing. Daarmee zijn wij een van de slechts

besparen op de energierekening.”

mannen. “We hebben in Zaltbommel twaalf appartementen en zes

Bij elke oplevering registreert de uitvoerder eventuele gebreken via de

eengezinswoningen voor de sociale huursector gerealiseerd”, vertelt

app. Compleet met foto en een aanduiding op de juiste plek in de

vier bouwers in Nederland met een NOM Keur voor nieuwbouw.

opdrachtgevers continu zicht op het digitale opleverproces.

Focus op totale woonlasten

Maarten. “Ook hebben we nog één eengezinswoning in het hogere

werktekening. De verantwoordelijke bouwpartner krijgt direct een

Voor corporaties biedt het keurmerk zekerheid. Zo hebben zij de garantie

Voor Thuisvester betekent investeren in nul-op-de-meterwoningen vooral

huursegment gebouwd en een woning ingericht voor een bijzondere

melding. Ook tijdens de bouw zetten we de app in, bijvoorbeeld om

dat de woningen bij een gemiddeld verbruik ook echt net zo veel energie

sturen op de totale woonlasten. En dat hoeft van Pierre Hobbelen heus niet

doelgroep. Dat laatste had wel wat voeten in de aarde, omdat er last minute

metsel-, schilder- en installatiewerk tussentijds te keuren en zo

opwekken als verbruiken. Daarvoor worden de woningen aan strenge

zo strikt ondervangen te worden in prestatiecontracten. “Het NOM Keur

nog flink wat wijzigingen in de indeling kwamen. Uiteindelijk kwam er een

opleverpunten bij de eindoplevering te voorkomen. Met de data die

kwaliteitstesten onderworpen. “Het liefst bouwen we alleen nog

voor deze projecten is een goed signaal, maar minder relevant voor de

compleet nieuw plan voor deze woning. En dat betekende dus meer werk.

we verzamelen kunnen we bovendien sturen op verbetering van onze

nul-op-de-meterwoningen”, vertelt Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder

huurder. Krijg ik een woning die doet wat mij is beloofd? En hoef ik onder

Op het moment zelf is dat even balen, maar omdat de lijntjes zo kort zijn

processen. Een ander groot voordeel is het papierloos opleveren.

van Thuisvester. “Met deze acht grondgebonden eengezinswoningen in

aan de streep niets bij te betalen? Dát willen mensen weten. Over een paar

kun je snel anticiperen en los je het samen op.” Walter knikt instemmend.

Zo krijgen opdrachtgevers een digitaal ondertekend rapport in pdf,

Raamsdonksveer en de negen in Oosteind is de toon gezet in deze

jaar praten we ook niet meer over huur- en energieprijzen, maar over de

“Goede communicatie is in de bouw heel belangrijk, dat blijkt maar weer.”

en hebben ze alle gegevens helder in beeld. Efficiëntie ten top.

gemeenten. De keus voor Hendriks Coppelmans als ontwikkelende

totale woonlasten. Moeilijker hoeft het niet te zijn.” Daarnaast vindt

bouwer was een logische. Natuurlijk vanwege hun expertise op

Hobbelen het belangrijk dat huurders worden meegenomen in het juiste

Elkaar opzoeken

nul-op-de-metergebied. Maar zeker zo belangrijk is dat we dezelfde

gebruik van de technische installaties, zodat ze ook écht besparen op hun

Als het gaat om open communiceren en zeggen waar het op staat,

duurzaamheidsambitie delen.”

woonlasten. “Ook voor dit soort zaken klop ik graag aan bij de mensen van

hebben beide partijen elkaar gevonden. Maarten: “Wij voeren allebei een

Hendriks Coppelmans. Zij weten de praktische vragen van onze huurders

no-nonsensebeleid. Als ik merk dat iets niet goed gaat, wind ik er geen

Signaal voor ontwikkelaars

goed en begrijpelijk te beantwoorden. Die kennisuitwisseling en vertaling

doekjes om. Dat verwacht ik ook van een ander.” Walter kan zich daarin

Met het ontwikkelen van nul-op-de-meterwoningen speelt Thuisvester ook

naar normale-mensentaal is zo belangrijk. Dit is dé manier om samen onze

vinden. “Je moet zaken benoemen, niet verbloemen. Maar wel fatsoenlijk

in op de vraag vanuit de markt. Pierre Hobbelen: “In eerste instantie wilden

visie op duurzaamheid handen en voeten te geven.”

en vanuit teammentaliteit. Zo leer je van elkaar. Die samenwerkingsskills

we aan de Maalderijstraat in Oosteind alleen acht sociale huurwoningen

zijn belangrijk. Daarom blijven wij daar binnen onze organisatie aan werken.

realiseren, maar de dorpsraad gaf de voorkeur aan een mix met

We verschuilen ons bijvoorbeeld nog wel eens achter een scherm en een

betaalbare koopwoningen. Met het oog op een gevarieerd woningaanbod

Nalezen wat de voordelen zijn van NOM Keur voor corporaties, gemeenten

toetsenbord. Wanneer we vaker rechtstreeks naar elkaar toe gaan en een

is dat voor ons ook een wens. Maar ook die koopwoningen moeten dan

en consumenten? Kijk dan op de vernieuwde website www.nomkeur.nl.

gesprek voeren, ontstaan de beste resultaten.”

Uitvoerder Marco Fleuren kan met de nieuwe software
partners beter aansturen.

