
Samen renoveren  
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uitgangspunten van W&R-Renovatie 

- op een zo efficiënt mogelijke wijze waarde aan het bezit toe voegen op het   

gebied van verhuurbaarheid, leefbaarheid, energetische en technische  

kwaliteit  

- in elke fase van het proces met scherpe prijzen inzicht leveren in de kosten 

om het bouwbudget te bewaken 

- bewoners zonder zorgen door optimale communicatie in elke fase van 

het proces 

-  procesborging samen met alle partijen om een continue 

kwaliteitsverbetering te realiseren en dat gemaakte tijdsafspraken 

waargemaakt worden 

- werken op de lean methode om waarde te creëren voor alle partijen 



 
  samenwerking in hele keten 
  door Lean aanpak 
  Trias energetica 
  Samenhang uitstraling, comfort, gezondheid & geld 
(toolkit bb) 
  Bewonersparticipatie (toolkit bewoners communicatie) 
  LCC (levens cyclus denken) 
 

W&R - renovatie 

Vogelbuurt Ulft 

1 23

Trias Energetica staat voor een effectieve aanpak: 
 1. Energieverbruik beperken: 

– zongerichte oriëntatie benutten 
– isolatie bouwkundige schil 
– beschaduwing of zonwering 
– Warmteterugwinning 
 

2. Duurzame energie 
– wind of zonne-energie 
– biomassa 
– zomer-/winteropslag in bodem 

 
3. Efficiënt gebruik brandstoffen 

– HR-installaties 
– A-label componenten 
– warmtepomp 
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• Hulpmiddel voor de 
juiste communicatie 
met bewoners. 

• Tijdens én voor 
renovatie 

• Mede ontwikkeld 
door W&R + 

• Module bij Toolkit 
bestaande bouw! 

Trias Energetica staat voor een effectieve aanpak:

Benadering van W&R-Renovatie 

renovatie



   W&R-Renovatie binnen BAM 



  Ontstaan van W&R-Renovatie 



de vernieuwende aanpak van W&R-Renovatie 
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Quickscan   

Definitieve keuze 

Warme opname/ 
huurderkeuzen 

Gestandaardiseerd proces 
met vaste partners 

1e 

7e 

5e 

6e 

2e 

3e 

4e 

Referentie 
check 

Inventarisatie 
mogelijkheden met 
betrokken partijen 

Planvoorstel 

Prijzenmatrix/ haalbaarheid 

Planvorming 
op basis van 

referentie 

 

T.O. 

WvB 

Uitvoering 

Vrijblijvend 

Intentie 
overeen
komst 

Contract 

Twee contractfases 
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Referentie 2 Beatrixsingel 

  De basis 



  Standaard detaileringen 



referentie 2 project 

specifiek 

  Sturen op afwijkingen 



  Keuze uit vele standaard maatregelen 



  Energiepakket 

Combi van best renderende 

Maatregelen uit de Toolkit bestaande 
Bouw 

Waardoor woonlasten en comfort 
gegarandeerd kunnen worden naar de 

toekomst.  



woonlastenstijging zonder maatregelen
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woonlastenstijging met energiemaatregelen A1
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  Doelstelling energetische maatregelen 



  Op basis van de Trias Energetica 



  Onderhoudspakket 

Uw huis technisch weer 

in perfecte staat! 
Met garantie op lage en beheersbare 
onderhoudskosten in de toekomst  



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Buitenschilderwerk

Buitenschilderwerk Voorgevel uitpandig
Kozijnen bijw, en 2 x schilderen 1.076,80 m1 € 6,54 1 6 7047 7047
Ramen bijw, en 2 x schilderen 140,80 m1 € 6,54 1 6 921 921
MP Panelen bijw, en 2 x schilderen 7,64 m2 € 21,48 1 6 164 164

Voorgevel inpandig
Kozijnen bijw, en 2 x schilderen 215,40 m1 € 6,54 1 6 1410 1410
BEREIKBAARHEID
Klimtoeslag 1,00 pst € 617,40 1 6 617 617
Rolsteiger huur, incl aan en afvoer 4,00 wkn € 138,60 1 6 554 554
Rolsteiger de- en montage / verplaatsingen 13,00 st € 126,00 1 6 1638 1638
BOUWPLAATS
Bouwplaats, schatwagen,toilet, ect. 4,00 wkn € 269,50 1 6 1078 1078

  

Buitenschilderwerk Zijgevels uitpandig
Kozijnen bijw, en 2 x schilderen 325,28 m1 € 6,54 1 6 2129 2129
Ramen bijw, en 2 x schilderen 108,40 m1 € 6,54 1 6 709 709
BEREIKBAARHEID
Klimtoeslag 1,00 pst € 212,80 1 6 213 213
Rolsteiger huur, incl aan en afvoer 1,00 wkn € 138,60 1 6 139 139
Rolsteiger de- en montage / verplaatsingen 4,00 st € 126,00 1 6 504 504
BOUWPLAATS
Bouwplaats, schatwagen,toilet, ect. 1,00 wkn € 269,50 1 6 270 270

  

Buitenschilderwerk Achtergevels uitpandig
Kozijnen bijw, en 2 x schilderen 98,00 m1 € 6,54 1 6 641 641
Entreekozijn (transparant) bijw, en 2 x schilderen 18,65 m1 € 6,25 1 6 116 116
Ramen bijw, en 2 x schilderen 34,80 m1 € 6,54 1 6 228 228
Deuren bijw, en 2 x schilderen 6,65 m2 € 21,48 1 6 143 143
BEREIKBAARHEID
Klimtoeslag 1,00 pst € 63,00 1 6 63 63
Hoogwerker Huur entransport 0,60 wkn € 1.061,50 1 6 637 637
BOUWPLAATS
Bouwplaats, schatwagen,toilet, ect. 0,60 wkn € 269,50 1 6 162 162

 
Controlebeurt bovengenoemde geveldelen 1 post € 8.500,00 4 6 8500 8500

 
Reinigen (2x perjaar) bovengenoemde geveldelen 1 post 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.382€    8.500€   19.382€   8.500€   
86.885€     19.382€    8.010€   17.211€   7.112€   
57.435€     19.382€    6.725€   12.133€   4.210€   

h.h.
e.h.

Bedrag

Startjaar

CyclusMeerjaren onderhoudsplan

  Garandeerde onderhoudskosten (LCC benadering) 



  Comfortpakket 

Woningen up-to-date ! 

middels vele comfortopties 

die de verhuur en leefbaarheid 

op lange termijn waarborgen 



Comfortmaatregelen  

WC erna 

  Keuzes met oog op leefbaarheid 

Met vele individuele keuzemogelijkheden ! 



“4 voor 5”-woning “3 voor 4”-woning 

  Keuzes met oog op leefbaarheid 

Plattegrondwijzigingen 

 gericht op doelgroep 



  Prijzen verdeeld per pakket 



  
Lean werken geïmplementeerd in het 
proces 

maximale benutting innovaties 

vroegtijdig oplossen van kritieke punten  

multidisciplinaire expertise 

opdrachtgever betrekken in proces 

  Proces met co-makers 

opdrachtgever betrekken in proces

vroegtijdig oplossen van kritieke punten 

http://www.sy-co.com/files/Sigma coatings.jpg


 Resultaat lean planning 
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WEEK 1 WEEK 2
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8

Woning 1 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Woning 2 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Woning 3 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Sloopwerk 
wanden / 

Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Plaatsen kozijnen 
en glas

Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Woning 4 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Sloopwerk 
wanden / 

Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Plaatsen kozijnen 
en glas

Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Woning 5 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Sloopwerk 
wanden / 

Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Plaatsen kozijnen 
en glas

Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Woning 6 1 Afkoppelen + 
aftekenen

Metal-Stud 
plaatsen 1zijdig

Standleidingen 
en plaatsen 

Metal-Stud 
wanden sluiten

Tegelwerk wand / 
vloer natte cellen 

Voegen en 
kitwerk

2 Sloopwerk 
wanden / 

Nieuwe E-
installatie 

E-installatie 
afmontage + 

Monteren CV Afmontage 
sanitair

3 Plaatsen kozijnen 
en glas

Sleuven frezen 
en dozen boren

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Schilderwerk en 
aftimmerwerk 

Narooien / 
Opruimen

4 Slopen kozijnen 
voorgevel 

Plaatsen kozijnen 
voorgevel

MV-installatie Afmonteren Controle keuring

5 Rookgas kanalen 
+ MV kanalen

Plaatsen 
binnendeuren

Opleveren

Slagboom Vlaardingen  Kruiswijk  Doorwin  van Vonderen  Giesbers  Knol  SW  Practico  BAM

Sloopwerk wanden / kozijnen                    
Binnen & Buiten

Plaatsen kozijnen en glas
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Plaatsen kozijnen en glas

Sloopwerk wanden / kozijnen                    
Binnen & Buiten
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detailplanning per dag 

RESULTAAT  `DE FUIK`: 

-  112 + 117 woningen, 

-  iedere dag 2 woningen; 10 woningen per week, 

-  5 dagen per woning (in plaats van 15 dagen), 

-  1,1 opleverpunten per woning (binnen 1 week afgehandeld). 



- Kruiswijk 

- Giesbers & Van der Graaf 

- Installatiebedrijf  Slagboom 

- Knol Installatiebedrijf 

- Practico Tegelwerken 

- Van Vonderen Afbouwbedrijf 

- Isolatienet 

- Weijers Eikhout 

- SW 

- Zoontjens 

- Doorwin Gevelelementen 

  De co-makers 



   bewonerservice 



toolkit bewonerscommunicatie 

kernwaarden communicatie: 

van mens tot mens, 

open en eerlijk 



   communicatie 



   communicatie 

en vooral persoonlijke communicatie: 

- uw vragen en opmerkingen aan ons 

- tijdens warme opname 

- tijdens voorinformatie 

- tijdens rondgang in modelwoning 

- tijdens uitvoering 

- tijdens én na oplevering 

- vaste contactpersonen (uitvoerder en werkvoorbereider) 



   DE vraag! 

Waar 
blijft u 

tijdens de verbouwing 

op visite of  logeren 



-  op visite in je eigen huis 

-  ‘vreemden’ over de vloer 

-  beperkt gebruik toilet – keuken – badkamer 

-  herrie & stof 

-  ………… 

+  nieuwe contacten met buren 

+  interactie met bouwplaatspersoneel 

+  tijdelijke voorzieningen voor toilet, keuken en badkamer 

+  beperkende maatregelen, stofschotten – vernevelaar 

+  personeel is gewend om in bewoonde woningen te werken

+  ……… 

  op visite (bewoond) 



voorzieningen: 

-  modelwoning ingericht met huiskamer, wasruimte met wasmachine/droger,  

    keuken, rustige (huis)werk ruimte en nog meer wat nodig is 

-  tijdelijke opslag kostbaarheden / kwetsbaarheden 

-  voldoende afdekmateriaal beschikbaar 

-  tijdelijke keuken  

-  tijdelijk toilet in woning 

-  douchen en wassen in modelwoning  

   (of  voorzieningen in eigen woning) 

-  wat nog meer nodig is …………… 

  op visite (bewoond) 



   logeren (onbewoond) 

-  weg uit vertrouwde omgeving 

-  waar blijven mijn spullen? Wie waakt over mijn spullen? 

-  hoe verhuizen en waar naar toe? 

-  hoe te regelen voorzieningen als telefoon-internet-thuiszorg-e.d. 

-  ……… 

+  even ertussenuit

+  terugkomen in nieuwe woning (make-over) 

+  geen overlast tijdens renovatie 

+  ………… 



voorzieningen: 

-  meubels en zware spullen blijven in woning  

    (ingepakt) 

-  kostbaarheden naar veilige opslag 

-  verhuisservice

- tijdelijke huisvesting voorzien van alle  

   benodigheden (zoals in vakantiehuisje) 

- huisvesting voorzien van telefoon-tv-internet  

   aansluitingen 

-  in eigen wijk / straat 

-  …………………….

   logeren (onbewoond) 



   Visualisatie werkgebied per dag 



   Logistiek en milieu 

- vaste aan- en afvoer routes aangegeven in de wijk 

- gesloten afvalcontainers geschikt voor gescheiden afval 

- afvalstromen beperken door gebruik van prefab materialen 

- beperken van verpakkingsmaterialen 

- een schone bouwplaats en dus schone woonomgeving, dit is een 

  veilige bouwplaats en woonomgeving  

C:/Documents and Settings/Project/14746_De_Fuik_te_Hoogvliet/OND/bewoners/VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP


   en verder … 

-  veiligheid vóór alles 

-  zorgvuldig en volgens afspraak werken, niet onnodig thuis 

-  eventuele opleverpunten binnen één week opgelost 

-  24 uur per dag bereikbaar 

-  service na oplevering 

-  meerjaren- en mutatieonderhoud 

-  leerling bouwplaats (Erkend Leerbedrijf) 

-  samenwerking met Haagse Hogeschool 

-  samenwerking met de bv Aanbouw voor inzet langdurig werklozen 

Maar altijd:            Afspraak = afspraak 

eventuele opleverpunten binnen één week opgelost



   de voordelen op een rij 

inzetten van BAM W&R-Renovatie: 
-  het team staat reeds gereed 

-  innovaties en maximale benutting van concepten 

-  snelle en efficiënte werkvoorbereiding 

-  uitgekiend proces (voorbereiding  → uitvoering → ná oplevering) 

-  faalkostenreductie 

-  scherpe prijs vanuit een transparante methode 

-  persoonlijke benadering 

 

 



W&R-Renovatie en de Regio 



   Graag nodigen wij u uit… 

en laten we zien,wat we kunnen en wat we doen! 




