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De Bouwstroom 
Plan van aanpak 2019

Eindversie 2019 03 01

Aan de slag, genoeg gepraat!

Durven we de samenwerking aan te gaan?

Agenda

1. Probleemschets en urgentie

2. Perspectief en oplossingsrichting

3. Presentatie Woonstandaard, Conceptenboulevard en Routekaart

4. Doel en werkwijze van Opschalen, de activiteiten in 2019

5. Doel en werkwijze van Baanbreken, de activiteiten in 2019

6. Verwachting deelnemende partijen
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Ilona Gerritse
Noot mei 2019: 
Het initiatief De Bouwstroom is gestart met twee programma’s (1) Opschalen en (2) Baanbreken. Al snel werd duidelijk dat wanneer men sprak over De Bouwstroom, hiermee ‘Opschalen’ bedoeld werd.
Om deze reden heet het programma Opschalen per April 2019 De Bouwstroom. 
[Baanbreken blijft Baanbreken]. In deze presentatie wordt echter nog over de initiële namen gesproken.�
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De Bouwstroom 
Probleemschets en urgentie

Perspectief en oplossingsrichting

Probleemschets en urgentie

Noodzaak van betaalbare woningbouwmarkt wordt steeds groter
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NOS, 14 februari 2019
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Probleemschets en urgentie

Betaalbare woningbouwmarkt is mogelijk bij…
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…meer duidelijkheid over vraag en aanbod

…meer afstemming over de hele keten komt – zowel in prijs/kwaliteit als in omvang capaciteit –

…meer continuïteit en innovatie in de productie

…gezamenlijke regie!

Perspectief en oplossingsrichting

Missie
Deelnemers aan De Bouwstroom willen een betaalbare woningbouwmarkt creëren, door met elkaar de 
leiding te nemen bij het voortdurend op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Middelen om regie te voeren
1. standaardiseren; van traditioneel naar conceptueel

2. optimaliseren; bestaande productiecapaciteit, projecten in gelijkmatige flow brengen: Opschalen

3. innoveren: nieuwe en meer industriële oplossingen, bouwdelen integreren tot modules: Baanbreken

Doel en ambitie
Deelnemers aan Bouwstroom zijn tevreden als vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd, zowel 
qua capaciteit, product als prijs. Een aanbod financieel passend voor de corporatie en waar de gehele 
keten een gezonde bedrijfsvoering op kan voeren. 

6

5

6



19-3-2019

Eindversie Plan De Bouwstroom 

De Bouwstroom 
Woonstandaard, Conceptenboulevard en 

Routekaart Nieuwbouw

Woonstandaard

Dé basis onder afstemmen vraag en aanbod
…ordening van vraag per PMC

…ordening van aanbod op Conceptenboulevard per PMC

…eerste afstemming met Routekaart Nieuwbouw
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De Conceptenboulevard

Actuele database nieuwbouwconcepten voor de woningbouw

…afstemmen vraag-aanbod

…overzicht aanbod per PMC

…mogelijkheden prijs-prestatie

…gebruik op projectniveau

…en op beleidsniveau 
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De Conceptenboulevard

Filter op eenvoudig op vraag
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De Conceptenboulevard

Resultaat zoekopdracht, verfijnen in 2 stappen
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De Conceptenboulevard

…en bekijk de specificaties per categorie
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De Conceptenboulevard

Zelf een kijkje nemen? Tik de url in of scan de QR! (ook op mobiel/tablet)

http://conceptenboulevard.acc2.rb-media.nl

Regie in afstemmen aanbod en vraag:

…waar optimaliseren; Opschalen

…waar innoveren; Baanbreken

14

Routekaart Nieuwbouw 2019-2021

Regio Zuid
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Ilona Gerritse
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Opschalen en Baanbreken
Plan van aanpak 2019

Welke antwoorden zoek je nog? 
Wat heb je nog nodig voor besluit tot deelname aan De Bouwstroom?

Opschalen

Doel Focus
Al bestaande concepten betaalbaar PMC 2 en 7 als daar voldoende aanbod blijkt
en beschikbaar maken PMC 3, 4 (grondgebonden) en PMC 8, 9 (gestapeld)

Aanpak
Gebruik bestaande productiecapaciteit maximaal benutten. Projecten bundelen en hun planning 
optimaliseren tot gelijkmatige flow.  Dat willen we bereiken door projecten te bundelen tot complete 
bouwstromen. Ideale werkwijze op hoofdlijnen uitgewerkt

Opstarten in 2019
Ervaring opdoen met optimaliseren van flow en daarin industrie betrekken. Het aanbod verder in beeld 
brengen, met name bij PMC 2 en 7

We kunnen starten als:
- iedere corporatie tenminste één project inbrengt
- aanbieders de prestaties van hun aanbod duidelijk maken zodat corporaties kunnen kiezen
- ingekochte projecten worden gebundeld met bouwstromen die aanbieders zelf al enigszins gevuld hebben 
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Baanbreken (1): Prijsvraag

Doel Focus
aanbod van concepten waar dat ontbreekt  PMC 2, 7 concepten laten voldoen aan de Woonstandaard
en verleggen grenzen in betaalbaarheid  

Aanpak
prijsvraag, zo breed mogelijk innovatieve, baanbekende voorstellen uitvragen. Wordt zo opgezet dat ook 
partijen met deeloplossingen (uit de industrie of van elders) kunnen deelnemen en elkaar kunnen vinden. 
Ervaring elders (o.m. Mitros) nog in de aanpak verwerken

Opstarten in 2019
met de corporaties die woningen voor PMC 2 of 7 echt nodig hebben, de ontwikkelde aanpak verder 
uitwerken voordat we starten met Baanbreken. Het gaat om serieus geld, het vergt enkele jaren om tot een 
opschaalbaar concept te komen en het vraagt om een of meerdere kartrekkers uit de eigen gelederen van 
de corporaties. In 2019 nog zicht krijgen op de eerste betaalbare concepten. 

we kunnen starten als:
- iedere corporatie met een vraag voor PMC 2 of 7 actief instapt met enkele andere partijen als klankbord
- Over drie maanden go/no go. 
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Baanbreken (2): Set betaalbare deelconcepten

Doel Focus
aanbod van concepten waar dat ontbreekt PMC 2, 7 concepten laten voldoen aan de Woonstandaard
en verleggen grenzen in betaalbaarheid

Aanpak
• partijen uit industrie nemen samen regie in ontwikkelen betaalbare set deelconcepten. Industriegroep 

interessant voor conceptaanbieders
• conceptaanbieders willen meedenken in de conceptontwikkeling. Met elkaar de tijd nemen om tot 

gewenste kostenreductie te komen
• conceptaanbieders kiezen uit het aanbod maar houden de regie naar de klant en richting bouwplaats. 

Deelconcepten t.z.t. ook in combinatie met andere deelconcepten te gebruiken. 
• ook corporaties gevraagd om te klankborden in conceptontwikkeling
• kernwoorden: afstemmen vraag en aanbod, standaardiseren, vraag bundelen voor schaal en innovatie

Opstarten in 2019
• Overleg starten, vragen inventariseren, acties uitzetten, plan maken. Dan go/no go. In 2019 nog zicht 

krijgen op de eerste betaalbare concepten. 
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Opschalen en Baanbreken
Verwachting deelnemende partijen

Wat doet het NCB en wat de deelnemers?

Organisatie De Bouwstroom

NCB
AVA

BB

PMC2

PMC7

OS

PMC3-4

PMC8-9

Basis

input 
& 

voorzieningen

Coördinatie plannen

uitwisseling ervaringen

Uitvoering
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NCB levert basis De Bouwstroom

1. Draagt zorg voor de Woonstandaard, stimuleert het gebruik op 
brede schaal en ontwikkelt die verder

2. Maakt aanbod duidelijk op Conceptenboulevard

3. Maakt vraag duidelijk, zowel op KT als LT en zorgt voor Routekaart

4. Ontsluit kennis over CB, draagt die over en ontwikkelt die verder

5. Pakt thema’s aan (kansen en bedreigingen)

6. Werkt aan groei betaalbare woningbouwmarkt en vangt nieuwe 
deelnemers De Bouwstroom op

7. Stemt beleid af met Aedes en anderen
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Wat wordt verwacht van partijen die deelnemen?

Waarom doen partijen mee?
- Corporaties ontzorgd in zoektocht naar en bediend met passende en betaalbare concepten en 

beschikbare bouwcapaciteit

- Conceptaanbieders krijgen continuïteit in vraag en kunnen – samen met hun ketenpartners – de 
kostprijs en het proces optimaliseren. 

- De industrie vindt continuïteit en voorspelbaarheid: ruimte voor kostprijsverlaging en innovatie

Welke partijen mogen toetreden?
- Iedere vrager of aanbieder, mits aan toetredingseisen voldaan en zich aan samenwerkingsregels 

houdt. Voor maximale veranderkracht kunnen ook niet NCB-leden meedoen. 
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Wat wordt verwacht van partijen die deelnemen?

Regels voor de samenwerking
- Iedere deelnemer is gecommitteerd en toont eigenaarschap binnen zijn/haar groep (no free riding)

- Open houding, informeren, elkaar helpen bij ontwikkelen noodzakelijke kennis en competenties om 
efficiënt te kunnen participeren, zonder de competitie te belemmeren. 

- Deelnemers spreken elkaar op gedrag aan

Algemene eisen voor deelname
- Onderschrijven de visie, missie en strategie

- Meewerken uitvoering werkplan, naar keuze Opschalen, Baanbreken of beide

- Beleid en organisatie eigen organisatie (zo veel als mogelijk) op deelname inrichten

- Ambassadeur voor groei betaalbare woningbouwmarkt

- Bijdrage 3000 euro aan gezamenlijke pot (leden NCB 50%)
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Eisen voor deelname per soort organisatie

Corporaties
1. gebruiken de Woonstandaard, gaan conceptueel bouwen, houden keuzevrijheid per project

2. kopen hun projecten zo veel mogelijk in op betaalbare woningmarkt en bundelen daar hun inkoop met 
andere corporaties (opschalen). Brengen in 2019 ten minste één project in en nemen met een 
medewerker deel aan werkgroep Opschalen. 

3. geven steun aan het ontwikkelen van nieuwe concepten en bieden ruimte voor het toetsen ervan in 
proeftuinen (baanbreken). Brengen te zijner tijd project in als proeftuin

Conceptaanbieders en industrie 
1. stemmen hun aanbod af op de vraag, zowel naar inhoud als productiecapaciteit 

2. maken prestaties van concepten inzichtelijk op Conceptenboulevard en bieden hun capaciteit primair 
aan op de betaalbare woningbouwmarkt 

3. komen met nieuwe of verbeterde concepten bij PMC’s uit Woonstandaard

4. tonen de betrouwbaarheid van hun aanbod aan door (het behalen van) het Predicaat Excellent Concept
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De Bouwstroom 
Plan van aanpak 2019

Februari 2019
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