
”Hoe contracten, kwaliteitsborging & 
inkoopprocessen de transitie naar 
All-electric kunnen versnellen”
Uitvraagproces & contracteren



Verwachtingen! Na deze sessie heeft u…

1. Een beeld over de versnellende werking van actuele 
inkoopprocessen en contracten op de realisatie van hoge 
energieambities & vastgoedstrategie

2. Concrete handvatten & ideeën om dit vorm te geven in te 
starten inkoopprocessen

3. Een beeld van werken vanuit prestatiegarantie



Agendapunten
• Stappendefinitie No-regret naar All-electric
• Prestatiegarantie, monitoring & kwaliteitsborging 
• Uitvraagprocessen
• TCO, onderhoud & beheer
• Contracten



Stappen – integraal, in 1 keer naar All-electric of in stappen: no-regret
• Contractuele aansluiting
• Tussentijdse prestatieborging op basis van EPV afmeldprocedure
• Uitgangspunt schilrenovatie  



Eindbeeld is afhankelijk van gebiedscontext



Impressie bestaande situatie



Impressie eindbeeld



Impressie eerste stap

Impressie NoM Ready 1e stap
- Schil isolatie en luchtdicht (verlagen ruimteverwarmingsvraag) 
- balans ventilatie
- Koeling (optioneel)
- Eventueel ZonPV (mits zonnestroom distributie mogelijk)
- Comfort Eisen conform blauwe tabel
- Aanvoertemperatuur radiatoren omlaag



Stappen naar All-electric

Kwaliteitsborging
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Prestatiegarantie



DRIE UITGANGSPUNTEN 
PRESTATIEGARANTIE
BUSINESS CASE IS SLUITEND

GEGARANDEERDE PRESTATIE

TEVREDEN BEWONERS



Uitgangspunten

Gegarandeerde energieprestatie 

Belofte aan de huurder is leidend
• Gegarandeerde bundel/energiekosten
• Niet meer dan Anders – woonlasten
• Beleving & waardering product – comfort

Afnemer koopt product van Aanbieders
• Aanbieder volledig verantwoordelijk voor garantie
• Verantwoordelijkheid = zeggenschap



Monitoring

Garantie en borging Kwaliteitscheck

KPI’s

- Energie 
- Comfort 
- Klimaat 
- Tevredenheid 
- Beleving

- Onderhoud 
- Herinvestering 

- basisnorm

- Bewoners-feedback 
- Aantonen 
- Ministerie 
- Productontwikkeling 
- Privacy 
- Dataprotocol 
- Beleving

ProductArbitrage
Contracten

Handleiding



Prestaties - energie in de Afname overeenkomst

Bron: https://www.energielinq.nl/wp-content/uploads/2017/02/Bijlage-2-Productspecificatie-1.docx

https://www.energielinq.nl/wp-content/uploads/2017/02/Bijlage-2-Productspecificatie-1.docx


Prestatie eisen – niet alleen maar energie

• Energie
• Comfort
• Binnenmilieu
• Instandhouding
• Overig



Wat moet Prestatiegarantie regelen
Prijs & product afspraken 
Kritische Prestatie Indicatoren 
Energieprestatievergoeding 
Energiebundel 
Afspraken met huurder 
Monitoring 
Onderhoud en Beheer exploitatieverlenging - TCO
Financiële afspraken 
Kwaliteitsborging
Garantiestelling 
Geschillen 



Kwaliteitsborging - verschillende soorten garantie 
• Exoneratie
• Inspanningsverplichting
• Resultaatverplichting
• Bewijslast-garantie



ü Wanneer een woningbouwvereniging/corporatie vraagt om EPV-
woningen te leveren, is verplichte voorwaarden dat dit gebeurt volgens 
BRL 9500-05.

ü Besluit van 23 augustus 2016, houdende regels omtrent de 
mogelijkheid voor verhuurder en huurder een 
energieprestatievergoeding overeen te komen (Besluit 
energieprestatievergoeding huur)

ü Ministeriële regeling.

ü Relatief onbekend!!!

Wetgeving en Afmelden EPV woning



Garantie op functionele praktijkprestaties

• Warmtevraag voor ruimteverwarming: Ontwerpwaardes
‒Aangetoond middels opleverdossier BRL9500 (5) en 
ISSO 82.5 (Gerealiseerd: Rc, Qv_10, etc.)

• Gemeten geproduceerde energie: Bruto productie PV
‒Jaarlijks gemeten gebruik voor hulpenergie
‒Forfaitair beschikbaar voor HHA => tabel, opp.
ÞAantoonbaar Beschikbaar voor warmteproductie
oJaarlijks gemeten productie óf gemeten rendement 
warmteopwekker (want, wat als iemand geen warmte vraagt)
oMoet overeenkomen met bouwbesluit eisen t.a.v. 
Qh;nd;an/(3,6*Ag) + Qw,dis/(3,6*Ag)

Let op! > 15 kWh/m2 zonder douche WTW



• Aantonen netto warmtevraag (EPV woningen)

• Gecertificeerde kwaliteitsborger 

• BRL 9500-05 die stuurt de ISSO 82.5 aan

• Bij oplevering

• Afmelden bij RVO

Wetgeving en Afmelden EPV woning

EPG Berekening NEN7120
Opbrengstberekening duurzame energie
Tekeningen (overzicht)
Kwaliteitsverklaringen
Monitoringsschema
Privacy verklaring (monitoring)
Beschrijving van de aanbieding
Ventilatie berekening
Daglichtberekening
Temperatuuroverschrijdingsberekening
Afwijkingen Project tov Ontwerp
Afleverdossier
Oplegnotitie Externe Kwaliteitsborger



• De bouwer vragen hoe het proces rond afmelden en de 
dossieropbouw conform de ISSO 82.5 geborgd is.

• ‘Minimum vereiste’ 

• Benadruk deze regelgeving expliciet

• Neem deze voorwaarde ook op in de Afnameovereenkomst 
of contract dat je gebruikt

In de Uitvraag
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Kapstok voorstel All-electric onderhoud & monitoring 

RReparatie
Onderhoud

€ X

Mutatie
Onderhoud

€ Y

Planmatig 
Onderhoud

€ Z

Beheer
Activiteiten

€ 150
(Na rato XYZ)

Overig
Reparatie

Onderhoud

Stroom-
Versnelling

Overig
Mutatie

Onderhoud

Stroom-
Versnelling

Overig
Plan-
matig

Onderhoud

Stroom-
Versnelling

€ 800/ € 1.309 = (X+Y+Z afspraak per 
concept)
Afhankelijk per concept
Afspraken maak je samen met Corporatie en 
Bouwers op basis van bovenstaande kapstok

Monitoring Corporatiekosten
• Rapportages
• Managementinfo
• € 60,00 per jaar

Basis
• Onderhoud hardware
• Verbindingskosten



Basisvariant All-electric All Inclusive variant

Product A
€ 71.000

Onderhoud: € 800

Beheer:        € 92

Monitoring:   € 90

Onderhoud: € 1.309

Beheer:        € 150

Monitoring:   € 90

Product B
€ 85.000

Onderhoud:  € 582 (Exclusief KDT)

Beheer:        € 92 

Monitoring:   € 90

Onderhoud: € 800

Beheer:       € 150

Monitoring:   € 90

Er zijn twee varianten onderhoud:
Basis All-electric variant  – Onderhoud aan alleen de All-electric onder onderdelen;
‘All-inclusive’ variant – Onderhoud aan alles (reparatie, mutatie en planmatig onderhoud en 
de All-electric onderdelen)
De volgende prijzen zijn afgesproken:

Exploitatie standaarden All-electric onderhoud & 
monitoring (TCO) – Service Levels
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KPI Reparatieverzoeken Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud

Klanttevredenheid

(steekproef)

70% tevreden (7 of hoger), gemeten 
per kwartaal

70% tevreden (7 of hoger), gemeten 
per project

Responsetijd (periode tussen 

melding storing door huurder en 

aankomst vakman op locatie)

- veiligheid in geding: 1 uur 
(alarmdiensten)

- ernstige overlast: 4 uur
- functioneert niet: 24 uur
- overige: 5 werkdagen

Opname werkzaamheden binnen 5 werkdagen
Herhaalverzoeken (binnen 3 

maanden)

max. 5%, gemeten per kwartaal

Storingsgraad installaties na 2 jaar gezamenlijk te bepalen 
(maximum en jaarlijkse afname)

1e inspectie max. 7 dagen na ontvangst 
huuropzegging

Eerst mogelijke nieuwe 

verhuurdatum bekend

max. 10 dagen na ontvangst 
huuropzegging

Met huurder te verrekenen kosten 

bepaald

max. 2 werkdagen na 2e inspectie 
(datum einde verhuur)

Uitvoering mutatieonderhoud maximale leegstand:
- A mutatie: 1 dag
- B mutatie: 3 dagen
- C mutatie: 2 weken
- D mutatie: in overleg

Borging onderhouds-toestand 

(conditie)

conform Prestatieformulering 
(bijlage 4)

Uitvoering conform planning 95%, gemeten over alle projecten in 
een jaarplan



Voorbeeld uit de praktijk

• onderhoud kan ook door andere partijen worden uitgevoerd, mits zij zich houden aan de 

garantiebepalingen van de Leverancier 

• In overeenkomst is vastgelegd dat corporatie “voornemens is het beheer en onderhoud van de 

109 woningen op te dragen” aan Leverancier 

Demarcatie onderhoudswerkzaamheden
• Op basis van gesprekken met Leverancier en OHB

• Leverancier: alle onderhoud aan / vervanging van die onderdelen die van invloed zijn op de All-

electric prestaties (gevel, dak en installaties);

• Woningcorporatie: overig planmatig en contractonderhoud (onderhoud aan bergingen);

• OHB: alle reparatieverzoeken en onderhoud bij mutatie, voor zover niet aan onderdelen die van 

invloed zijn op de NoM prestaties (gevel, dak en installaties).



Concreet toegepast voorbeeld 
• 1ste 10 jaar - €  202
• 2de 10 jaar - € 1.174
• 3de 10 jaar - € 809
• 4de 10 jaar - €   144
• exploitatieperiode van 40 jaar 
• eerste contractperiode van 10 jaar, en een betalingsregeling die recht doet aan de 

reëel te verwachten spreiding van de kosten over de exploitatieperiode 



Onderhoud en Beheer

BAM FM
(Facility Management)

Servicedesk 24/7

Landelijke servicedienst

Aanpassingen
All-electric Concept Data

BAM 
Energy 

Systems

BAM 
Wonen



Wij garanderen prestatie
10 jaar prestatiegarantie in relatie tot exploitatie van de woning



Wij garanderen prestatie

Reguliere garantie
Technische prestatie gedurende 
een periode 

Garantie: 3 jaar garantie op 
de werking (met inachtneming 
van de voorwaarden) 

Prestatiegarantie
Functionele prestatie gedurende een periode 

Prestatiegarantie: 10 jaar levering verwarming + 
warm water tegen een gemaximeerd 
energieverbruik en vaste ‘instandhoudingskosten’

Voorbeeld: warmtepomp

€



Gegarandeerde prestaties - Co-Makership 2.0 

10 jaar
Een luchtdichte en 
bouwfysisch goed 
werkende woning

10 jaar
Voldoende 
opwekking 
(energie) 

10 jaar
Gezonde
binnenlucht

10 jaar
Verwarming 
en warm water

10 jaar
Een goed 
functionerend 
hellend dak 

10 jaar
Goed
functionerende 
buitenkozijnen, 
ramen en deuren

10 jaar
Goed 
functionerende 
installatie
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Uitvraagproces
‘It ain't necessarily so’



Waar hebben we het over!
• De selectie/uitvraag leidraad – zegt iets over planning, proces, wijze van 

selecteren en besluitvorming tijdens het selectieproces, uitsluitingsgronden 
• De prestatieuitvraag/specificaties – satisfiers, dissatisfiers en delighters, 

beoordelingsmatrix – knock out criteria 
• Contract regelt juridisch hoe je met elkaar gaat samenwerken, voor, tijdens 

realisatie en daarna 



Verbinden met bouwer – uitvragen & selecteren 
op basis van prestaties 
• Afhankelijk van

‒Kennis & Ervaring eigen organisatie
‒Vertrouwen in de aanbieders
‒Relatie met vaste aanbieder of niet (ketensamenwerking)
‒Nieuwheid van de opgave

• Vormen van uitvragen & selecteren
‒Aanbesteden met bestek en tekeningen 
‒Inkopen – regisserend opdrachtgeverschap 

& Uitvragen op prestaties
‒Co-creëren



Vastgoedstrategie



Vastgoedsturing

Vastgoedsturing
• Ondernemingsstrategie
• Portefeuillemanagement
• Assetmanagement
• Propertymanagement

• Complexkeuze, beoordelen:
• Technische en energetische geschiktheid
• Maatschappelijk, sociaal en beleidsmatig gewenst
• Financieel haalbaar



Waar kies je voor? Welk proces past bij de 
opgave
• Bestaat er al een concept/product wat aan mijn wensen voldoet? Zo ja: 

prestatie gericht inkopen (e.g. NOM Keur)
• Bestaat het concept/product niet? Dan 3 mogelijkheden:

‒ Helemaal zelf maken => eigen ontwerp aanbesteden
‒ Samen met een (vaste partner) partij maken => co-creatie
‒ Of aan de markt vragen wat ze zoal kunnen maken? Uitvragen obv KPI’s met 

onderscheid tussen dissatisfiers/satisfiers/delighters (soft selection methodologie)

Enkele voorbeelden
- co-creatie op basis van prestaties – vrij nieuw product 
- Inkopen van een bestaand product 



‘We vragen het aan de markt’ - Marktconsultatie Rijkswaterstaat 2016
ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding 
“A50 geluidwerende voorzieningen en Solar Highways” 
• Gezien de innovatieve aard van de scope organiseert het projectteam een 

marktconsultatie om de ideeën van marktpartijen mee te kunnen nemen in de 
voorbereiding van de aanbesteding.

• Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (RWS) hecht grote 
waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen vroegtijdig en actief 
betrekken voordat de voorgenomen aanbesteding van start gaat. 

• Enz. 



Waar gaan we naartoe?
Van aanbesteden naar inkopen, co-creatie en prestatiegericht uitvragen

Projectvoornemen Orientatie aanbod Partnerselectie Finetunen

Corporatie Corporatie

Aanbieders

Corporatie Corporatie

Aanbieder

Afnameovereenkomst

Corporatie

Aannemer

Ca. 3-6 maanden

Vraag is: wie is de expert!
En let op: zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de prestaties
Dat is echt de rode draad!



Het proces van initiatief tot prestatiegerichte uitvraag & realisatie 
Het totale proces

Matchen van vraag en aanbod

Verbinden met 
uitvoerder & 

uitvraag
OntwerpenInitiatief

Uitontwikkelen & 
overeenkomen Wonen

Monitoring, 
instand-

houden & 
kwaliteits-
borging

Realisatie & 
kwaliteitsborging



Voorbeelden cocreatie & inkopen van concepten
• QuaWonen – mooie functionele specificatie
• Woonplus – co-creatie en gebiedsontwikkeling – kijken naar Concurrentiegerichte 

Dialoog
• Portaal – 50 jr onderhoud & selectie op onderstroom sheets Nico van Ginkel
• HW Wonen 
• BAM



Voorbeelden prestatie-uitvraag & co-creatie

Proces Slim&Snel QuaWonen Krimpen a/d IJssel & Mitros Utrecht 



Dynamisch Interactie Model van co-creatie 

be
ho

ef
te

op
ga

ve

op
lo

ss
in

g

woco

con.1

con.2

con.3

pc
1

pc
2

pc
3

con.?
pc

Van behoefte, naar initiële opgave, naar 
oplossingsrichting en  definitieve opgave met 

Soft Selection Model



Initiele vraag & prestatie eisen
3 niveaus:
• Minimumeis; de genoemde prestatie-eis moet onderdeel zijn van het concept c.q. 

het consortium moet de uitgangspunten volgen. Wanneer hier niet aan wordt 
voldaan dan is de indiening voor de gunning niet ontvankelijk.

• Satisfier; het genoemde moet op hoofdlijnen worden gevolgd. Het gaat hier om 
een wens, wij beoordelen de invulling subjectief.

• Delighter; een aangeboden maatregel/oplossing die geen onderdeel of een 
verbreding/verzwaring zijn van de bij de 1 en 2 gekoppelde prestatie eisen. 



Fasen in het proces 
1.Eerste marktbenadering met een 
contactadvertentie (10 mei) 
2.Keuze maken voor tien partners om mee 
te speeddaten 
3.Speeddaten (20 juni) 
4.Keuze voor drie partners die het 
5.concept gaan ontwikkelen 
6.Conceptontwikkeling door consortia, 
7.de bedoeling dat de 3 consortia nog 
8.een tijdje samen 
9.optrekken, voordat elk zijn eigen weg 
10.gaat om een ontwerp en plan van 
11.aanpak te ontwikkelen. 
12.Toetsing concepten door expertteam 
13.Finale jury waarin het definitieve 
14.consortium wordt gekozen (1 november). 

QuaWonen Krimpen a/d IJssel
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- Eager & ontvankelijk
- Omring je met de 

allerbeste mensen
- Via een dynamische en 

open dialoog
- Emergent proces

Context shapes content!!
- Rodney Mullen



Oranje tabel Prestatiespecificatie versie juni  2015 

Gewijzigd naar aanleiding van de ontwerp bijeenkomst 10-6-2015      

   

 

 

PRESTATIE-NIVEAU “FLAT MET TOEKOMST” 

TOELICHTING 

In het kader van het renovatie project “Flat met toekomst”en daarbij behorende afspraken is inzicht nodig in het prestatieniveau van de woning na de Nul op de Meter renovatie. Deze tabel 

bevat de uitgangspunten waarmee afnemers en leveranciers de productprestaties voor “Nul-op-de-meter kwaliteit” vastleggen. 

 

De kwaliteit van de woning wordt vastgelegd in deze tabel. Daarin worden weergegeven: 

x De norm die we minimaal willen neerzetten vanuit het perspectief: maximale waarde voor de klant - Minimale prestaties mei 2015).  

x De door de leverancier aangeboden kwaliteit die vanuit de huidige stand van de techniek is te garanderen – Aanbod leverancier 

x De (onafhankelijk gemeten) gerealiseerde kwaliteit – Gerealiseerd 

 

Door de streefwaarden te vergelijken met het aanbod en vervolgens met de gerealiseerde kwaliteit die uit monitoring van opgeleverde woningen duidelijk wordt, is duidelijk: 

x Hoe het aanbod overeenkomt met de wensen 

x Hoe de woningen daadwerkelijk presteren 

x Wat de in prestaties vertaalde klantbehoefte is. 

 

In de lijst hieronder wordt gevraagd aan de afnemer (Mitros) en de leveranciers (bouwers) invulling te geven aan de genoemde garantie aspecten.  

 

 
Garantie aspecten 

Minimale 

Prestaties mei 

2015 

Aanbod 

leverancier 

Opmerkingen / Aanvullende uitleg 

Energie 
Minimale voor eigen gebruik opgewekte duurzame energie (dat 

wil zeggen voor gebouwgebonden energiegebruik, warm 

tapwater, ventilatie en alle energiegebruik als ook alle 

huishoudelijk energiegebruik.  Vermeerderd met het 

energieverbruik op complex niveau ten behoeve de verlichting 

en algemene voorzieningen niet zijnde de woning.   

 

 

…  

kWh/jaar 

 

zie toelichting 

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe en bepaald volgens 

de handleiding Energiebundel. 

Ondergrens zijn de minimale eisen om een EPV in rekening te 

kunnen brengen 

Aan de hand van monitoring kunnen in de toekomst bundels 

per gezinssamenstelling en woningtype bedacht worden. 

Waarmee voldoende energie beschikbaar is voor alle 

gebouwgebonden energievraag en functies (ruimteverwarming, 

warm-tapwater, ventilatie, zomercomfort voor zover 

noodzakelijk, hulpenergie en monitoring) 

… kWh/jaar 

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe bepaald volgens de 

handleiding Energiebundel. 

Ondergrens zijn de minimale eisen om een EPV in rekening te 

kunnen brengen. 

 

 
Minimaal beschikbaar voor huishoudelijk gebruik 

…  

 
Gebaseerd op Niet-Meer-Dan-Nu principe en bepaald volgens 

1. Concretisering eindpunt



Basis/minimaal 

Oranje tabel 

Aantoning onderbouwing middels 
berekeningen/tekeningen 

Gunnen op 
prestaties 

MJOP 

Gemaakt met marktconforme waardes 

Hoofdinvestering van € 65.000 per 
woning 

Berekeningsmodel (bijv. model van Niels 
of EPG berekening). Betere waarde + 

aantoning beter in beoordeling 

Gunnen op 
waarde 

/wensen 

Innovatie 

Flexibiliteit van het gebouw t.a.v. 
uitgangspunten bewoners (bijv aantal, 

temperatuur, liter warmwater per 
persoon etc) 

Creatieve voorstellen voor 
energiebewust leven door bewoners. 

Hoe kunnen de bewoners hierin worden 
gestimuleerd. 

Aandacht voor de omgeving en de buren 

Monitoring 

GO/NO GO 70% 30% 

Prestaties



Werken met producten

Bouwbedrijf Van Dillen



Gebruik maken van scenario met menukaart

Bouwbedrijf Van Dillen



Bouwbedrijf Van Dillen

Flat met Toekomst



16 NOM woningen Wierslaan Utrecht

Bouwbedrijf Van Dillen

Specificaties
• Luchtdichting Qc10= 0,3
• Triple glas
• Rc 7,0 m2K/W dakisolatie
• Bestaande spouw vullen
• Vloerisolatie thermoparels Rc 5,0 m2K/W 
• Gevelisolatie XPS 200mm Rc 7,0 m2K/W met keramische steenstrips
• WTW ventilatie
• Warmtepomp, buffertank, tapwaterboiler CV convectoren
• PV met optimizers



Bouwbedrijf Van Dillen

16 NOM woningen Wierslaan Utrecht

Installatie en monitoring

• Live monitoring in woning
• 1x per jaar bezoek energie consultant



Inkopen van een All-electric product – het proces op een rij
Belangrijke onderdelen/stappen in proces

Starten 
matchproces

Eindbeeld All-electric 
rond – en eerste stap 
Bewoners in beeld
Vastgoed geselecteerd
Besluitvorming rond

Uitvraag 
voorbereiden

Matchprofiel maken
Standaardproductlijst en 
optielijst opmaken
Concepten bekijken
Marktconsultatie –
‘wat is er te koop’
Aanbiederslijst maken
Vraagspecificatie maken
Afnameovk/contract 
voorbereiden
Proces bepalen
Invloed bewoners bepalen
Beoordelingsproces bepalen

Selectieproces

Matchbijeenkomst
Interviews/gesprekken
Vastgoed bezoeken
Beoordelen
Aanbieder kiezen
Feedback afvallers

Kopen

Aanbod specifiek maken
Contracten maken en tekenen
Starten voorbereiden 
vernieuwbouw

Voorbeeld prestatie-uitvraag 
& inkopen product/concept



Eigen Haard - BAM
Renovatie bewoonde staat in 
de Gorteslootbuurt

Kenmerken
120 woningen
Naar All-electric
Renovatie
Jaren 50
Eigen Haard
Asbestsanering was een punt
Nieuwe gevels, daken en pv
starten medio voorjaar 2018
Nog 15 of 18 stemmen dan 70% behaald
Bewonersparticipatieproces bijna afgerond
Locatie Landsmeer
De excursie vindt in de projectwoning plaats
Gehele BAM All-electric renovatieconcept met 
energiemodule



Het technisch concept

• Dak + PV
• Gevel
• Energiemodule
• Na-isolatie begane grondvloer

• Exterieur opties
• Interieur opties: keuken, badkamer, toilet



Energieprestatie:

▪ Minder energie gebruikt dan verwacht
▪ Meer energie opgewekt dan benodigd
▪ Gecorrigeerd naar klimaat

Conclusie, beter dan NOM!

Duurzaamheid in de praktijk!
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Innovaties om toekomstgericht waarde te creëren



Door flexibel om te gaan met energievraag en -aanbod de maatschappelijke kosten voor het 
energienetwerk minimaliseren of voorkomen.

“Project co-funded by the European Commission in the H2020 Programme”

Van NOM-woning naar slimme wijk: ‘REnnovates’



Duidelijkheid voor de bewoners in het keuze proces

Vastleggen van foto’s en informatie van afspraken 
met bewoners en taken per adres

Beheren en vastleggen van proces stappen (o.a. voor 
UAVGC doeleinden)

Data blijft beschikbaar voor beheer & onderhoud 
doeleinden

Voldoet aan de privacy wetgeving

NAAR:
Digitale uitwisseling in de Cloud en 
bewonerskeuzes in een 3D app

RESULTAAT: 
Efficiëntere communicatie, georganiseerd opslaan van 
informatie en bewaken van privacy

VAN:
Papieren informatie uitwisseling 
en bewonerskeuzes

b.Home zorgt voor duidelijke communicatie
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Project benadering
met een veelvoud van combinaties

Opdracht-
gever

K
L
A
N
T

1ste Lijn 
leveranciers

nde lijn
leveranciers 

NL

1ste Lijn 
leveranciers

2de lijn
leveranciers

1ste Lijn 
leveranciers

nde lijn
leveranciers 
International

LOKAAL
Bouwer / 

installateur

AANNEMER

Verkoop kanaalServicePropositie 
houder

Merk
houder

Component 
leverancier

Product 
leverancier

Product 
leverancier

Product 
leverancier

ADVISEUR

ARCHITEKT

BOUWMANAGER

GRONDSTOFFEN



K
L
A
N
T

1ste Lijn co-
developer

nde lijn
leveranciers 

NL

1ste Lijn co-
developer

2de lijn
leveranciers

1ste Lijn co-
developer

nde lijn
leveranciers 
International

KlantService
Merk

houder
Product 

leverancier
Product 

leverancier
Product 

leverancier

GRONDSTOFFEN

INTERIEUR

GEVEL 
component

DAK 
component

INSTALATIE 
component

OEM
ASSAM
BLAGE

SERVICE
na verkoop 

Component 
leverancier

Proces benadering
met één integrale oplossing



De onderstroom en vertrouwen
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• Selecteren op de onderstroom (Portaal)
• Soft Selection Methodology
• ‘All cards on the table’ – Felix van Gemen
• Mieke Hoezen dissertatie -

Concurrentiegerichte Dialoog



Wat is de dynamiek in de huidige markt? 2



Selecteren onder de zeespiegel 6



Doel

• Duidelijke omschrijving projectidee met duidelijke afbakening

• Zicht krijgen op de partijen die in het ketenproject betrokken moeten 

worden

Inhoud

• Waarom – Businessstrategie

• Hoe – Ketenstrategie

• Wat – Proces 

• Stakeholderanalyse – Cultuur/Leiderschap/Competenties

Plan van Aanpak 10



Oefening – beantwoord in tweetallen 
de volgende 3 vragen
- Wat doe je zelf, wat laat je de bouwer doen? 
Waar wil je per se invloed op kunnen (blijven) 
uitoefenen en waarom?
- Wie heeft verantwoordelijkheid voor welke 
prestaties – denk aan energieprestatie & 
instandhouding, bewoners
- Welk type uitvraagproces kies je en waarom

10 minuten



Afspraak tussen aanbieder en professionele 
vastgoedeigenaar 
over de aankoop van een All-electric 
(ver)nieuwbouwproduct 

- UAV-gc
- Turn Key overeenkomst
- en andere passende contractvormen
- Afnameovereenkomst

De verdieping – overeenkomen & vastleggen 
van prestaties



Afspraak tussen aanbieder en professionele 
vastgoedeigenaar 
over de aankoop van een 
(ver)nieuwbouwproduct 
All-electric met 100% prestatiegarantie 

Zeggenschap & verantwoordelijkheid 
Van aanbesteden naar inkopen & afnemen

- UAV-gc
- Turn Key overeenkomst
- en andere passende contractvormen
- Afnameovereenkomst



De bandbreedte van contracten | bron: schema CROW + aanvulling SV

Traditioneel samenwerkingconcept Geïntegreerd samenwerkingsconcept

BOUWFASEN
Regie UAV/RAW Bouwteam Raamcontract Design & 

Construct Turnkey Afname-
overeenkomst

Initiatief

Onderzoek

Definitie

Progr. Van Eisen

Voorlopig Ontwerp

Definitief ontwerp

Uitvoeringsontwerp

Werkvoorbereiding

Uitvoering

Onderhoud

KADERS
Aanbesteden Aanbestedingsprocedure volgens aanbestedingsreglement of richtlijn

Uitvoering UAV UAV RVOI/UAV UAVgc UAVgc UAVgc Afname 
overeenkomst

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Verantwoordelijkheid opdrachtnemer

(meerjaren) 
Onderhouds-

concept



Samenhang Nul-Op-de-Meter

Startpunt: denken in prestaties

aanbieder afnemer

prestatie
uitvraag

NOM Keur

Afname Overeenkomst
NOM

Standaard
Contract
Set

Standaard product kwaliteit Standaard project uitvraag

Kwaliteit borging
EPV afmelden

Monitoring
Etc.



Structuur Afname-overeenkomst

(VER)NIEUWBOUW 
PRODUCT

AANBIEDER IS 
PRODUCTONTWIK
KELAAR/-
LEVERANCIER EN 
GEEN AAN-NEMER

CORPORATIE IS 
INKOPER EN GEEN 
OPDRACHT-GEVER



Contract regelt
• NOM-Keur is als context een 

vanzelfsprekendheid

• Artikel 1: woning(locatie)
• Artikel 2: geschiktheid van de woning
• Artikel 3: definiëren van product
• Artikel 4: prijs, betaling, zekerheidstelling
• Artikel 5: planning en acceptatie
• Artikel 6: prestatiegarantie
• Artikel 7: ontbindende voorwaarden



Bijlages & 
afspraken

• Bijlage 1 Algemene Voorwaarden
• Bijlage 2 Productspecificatie 
• Bijlage 3 Optielijst
• Bijlage 4 Prestatiegarantie, inclusief 

bijlages: 
A Onderhoudsprotocol, B
Woonhandleiding en 
C Monitoring

• Bijlage 4A Technisch beheer en onderhoud
(indien van toepassing)

• Bijlage 5 Tekeningen 
• Bijlage 6 Planning
• Bijlage 7 Gedragscode Omgaan met 

huurders en Bouwdagenstappenplan
• Bijlage 8 Bewerkersovereenkomst

• Product
• Kritische Prestatie Indicatoren 
• Energieprestatievergoeding 
• Energiebundel
• Afspraken met huurder
• Monitoring
• Onderhoud en Beheer exploitatieverlenging
• Financiële afspraken
• Garantiestelling – ‘gegarandeerde Energieambitie’
• Borging
• Geschillen



Kernpunten uitgelicht
• Prestatiegarantie: onder voorwaarde 

onderhoud, bewoning en monitoring
• 100% prestatiegarantie: risico bij aanbieder, terugbetaling 

energiekosten en EPV
• Ontbinding bij gebrek aan 70% en/of geen-vergunning

• Geen contractuele afspraken tussen huurder en aanbieder; er 
is wel een aanvulling op de Huurovereenkomst nodig, met 
daarin 1-op-1 de prestatiegarantie-tabel (met uiteraard uitleg!)

• Ketenaansprakelijkheid, Schijnconstructies, Wet arbeid 
Vreemdelingen, Zelfstandige hulppersonen, Veiligheid en 
gezondheid

• Intellectueel eigendom bij aanbieder 

• Productspecificatie gebaseerd op standaard productlijst en 
commercieel/technisch informatie

• Onderhoud t.b.v. prestatiegarantie of meer en door wie?



De bandbreedte van contracten | bron: schema CROW + aanvulling SV

Traditioneel samenwerkingconcept Geïntegreerd samenwerkingsconcept

BOUWFASEN
Regie UAV/RAW Bouwteam Raamcontract Design & 

Construct Turnkey Afname-
overeenkomst

Initiatief

Onderzoek

Definitie

Progr. Van Eisen

Voorlopig Ontwerp

Definitief ontwerp

Uitvoeringsontwerp

Werkvoorbereiding

Uitvoering

Onderhoud

KADERS
Aanbesteden Aanbestedingsprocedure volgens aanbestedingsreglement of richtlijn

Uitvoering UAV UAV RVOI/UAV UAVgc UAVgc UAVgc Afname 
overeenkomst

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Verantwoordelijkheid opdrachtnemer

(meerjaren) 
Onderhouds-

concept



Oefening – beantwoord in drietallen 
de volgende vragen

- Wat heb je nodig om met prestatiegarantie 
te kunnen werken, denk aan kennis, 
ondersteunend beleid, enz.

- Is je eigen organisatiebeleid voldoende 
toegerust op inkopen vs aanbesteden van 
werk en wat is ervoor nodig 

10 minuten



Tooling
• Prestatiegarantiecontracten
• Van aanbesteden naar inkopen



Prestatie-uitvraag 
Hoogst
Haalbare 
Energieambitie
All-electric

All-electric


