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Vo o r a f
Het werkterrein van BVR Groep BV is breed. Ontwikkelen,

In beginsel voert BVR Plus terug naar drie basisconcepten:

bouwen, renoveren en onderhouden, samen vormen ze de aorta

WOON+, DUBO+ en RENO+. Deze vormen de ingrediënten

van het bedrijf. Tegelijkertijd wil BVR ook meer zijn dan een

voor alle andere klantspecifieke oplossingen op het gebied

standaardbouwer die het puur van aanbestedingen moet hebben.

van wonen en werken. Zo is BVR Plus er naast woningbouw

Daarom wil BVR zich in de markt onderscheiden. Een belangrijk

en utiliteitsbouw ook voor sectoren als zorg, onderwijs en

instrument vormt in dit verband Inno Concept Bouwen (ICB). Het

sport. Een belangrijke rol hierbij speelt ook BVR’s afdeling

stelt BVR in staat de procesgang beter te reguleren en onnodige

acquisitie en ontwikkeling. Daar zit namelijk veel kennis op

faalkosten en miscommunicatie te voorkomen. Op die manier

het gebied van planvorming en uitwerking. Verder wordt

wordt ICB als procesbewaker gekoppeld aan complete wooncon-

er actief gezocht naar financiële oplossingen. Dat kan in de

cepten waarin conceptueel denken en doen centraal staan. Niet

vorm van een belegger of een bepaalde financieringscon-

voor niets beschikt BVR over het predikaat ‘Excellent Concept’.

structie. Zo is BVR opdrachtgevers vanuit diverse perspec-

Dit bewijst eens te meer dat de conceptuele benadering van BVR

tieven en invalshoeken van dienst. Variërend van het eerste

niet alleen integraal onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering,

verkennende gesprek tot en met de uitwerking van langlo-

maar tevens daadwerkelijk meetbaar verschil maakt.

pende onderhoudscontracten.

Kernachtig samengevat staat BVR Plus voor een toegevoegde

Tot BVR Groep BV behoren:

waarde die zich uit in dienstverlening, committment, kennis en

- BVR Bouw BV

ervaring. BVR Plus is niet meer weg te denken in de communi-

- BVR Bouw Gorinchem BV

catie met opdrachtgevers en partners. De toegevoegde waarde

- Suijkerbuijk Bouw & Services BV

die BVR ermee voorstaat, fungeert als een all-in-service-pakket.

- Rasenberg Bouw BV

Dat begint al in het voortraject waar het gaat om (re)presentatie
en het zoeken naar maatoplossingen.

BVR+ Concepten
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Met RENO+ gerenoveerde woningen van
AlleeWonen aan het Poelsplein in Roosendaal.
Bouwjaar: 1952

Inleiding
Met RENO+ introduceerde de BVR Groep in 2010 een

Met het Basispakket (duurzaamheid) wordt minimaal energie-

renovatieconcept voor de doorzonwoning. Het betaal-

label B gerealiseerd. Met het Variantpakket het niveau van een

bare concept richt zich op een zo groot mogelijke doel-

nieuwbouwwoning (energielabel A tot A+). En met het Optie-

groep en stelt persoonlijke wensen op het gebied van

pakket energielabel A+ of A++. Dit laatste in combinatie met

wooncomfort en levensomstandigheden centraal.

extra ambities als energieneutraal wonen of notaloos wonen.

Thema’s, keuzepakketten en bouwstenen

Naast genoemde thema’s en keuzepakketten biedt RENO+

Het concept is gebaseerd op drie primaire thema’s

opdrachtgevers ook de mogelijkheid om aan de individuele

- duurzaamheid (opwekken/besparen van energie)

wensen van eindgebruikers tegemoet te komen door middel

- exclusiviteit (comfort en uitstraling van de woning)

van zgn. ‘bouwstenen’. Dit zijn extra verbeteringen, bovenop

- levensloopbestendigheid

het door de opdrachtgever gekozen verbeteringsniveau.
Te denken valt aan het verplaatsen van de badkamer, het

Om maatwerk te leveren, zijn aan elk thema drie keuzepakketten

aanbrengen van een erker of dakkapel, een vaste trap naar

gekoppeld die qua uitrustingsniveau oplopen:

zolder of een andere kamer- en/of keukenindeling. Dergelijke

- basispakket

huurderswensen kunnen worden meegenomen tegen serie-

- variantpakket

matige prijzen.

- optiepakket

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept

6

Goedkoper dan vervangende nieuwbouw

- FSC

- VCA**

RENO+woningen worden niet alleen opgeleverd met nieuwbouw-

- Bewuste Bouwers

- MVO

kwaliteit, maar zijn ook zo’n 20% goedkoper dan vervangende

- CO2 prestatieladder

nieuwbouw. Hierbij kunnen woningtype en staat van onderhoud de
prijs ten gunste of ten ongunste beïnvloeden.

Tijdens de renovatiewerkzaamheden wordt een renovatiedossier
bijgehouden dat na afronding van het project aan de opdrachtgever

Innovatie als basis voor renovatie

wordt overhandigd.

3D BIM-techniek en ketenintegratie (veel vaste partners), beiden
geïntegreerd in RENO+, vormen de basis voor het in 2007 door

Particuliere woningbezitters

BVR geïntroduceerde Inno Concept Bouwen (ICB). Hierdoor wordt

Wanneer een deel van de woningen in het renovatiegebied eigendom

efficiënter en goedkoper renoveren mogelijk door betere communi-

is van particuliere woningbezitters, is het niet ondenkbaar dat ook zij

catie, betere werkvoorbereiding, beduidend minder overlast voor

tot renovatie van de eigen woning willen overgaan. In dat geval kan

bewoners en een kortere renovatie(bouw)tijd.

het voor deze bewoners interessant zijn om mee te ‘liften’ op de
maatregelen en faciliteiten die de woningcorporatie huurders biedt.

Communicatie met bewoners

Voor de samenwerking met particuliere woningbezitters heeft BVR de

Bouwtechnisch en energetisch is veel mogelijk, maar als bewoners

brochure ‘RENO+ voor particuliere woningbezitters’ ontwikkeld.

onvoldoende betrokken worden bij doel, noodzaak en achterliggende motieven van de renovatieplannen, kan dit resulteren in

Labelen

onbegrip en gebrek aan medewerking. Daarom is het zaak om

BVR heeft de expertise in huis om woningen zelf te labelen. Naast

bewoners vanaf het allereerste begin in het proces mee te nemen.

een BREEAM-expert beschikt BVR namelijk ook over een EPA-W-

Met bij voorkeur heldere, eenduidige en eerlijke informatie, zowel

maatwerkadviseur die een gebouw energetisch kan en mag kwalifi-

van de kant van de corporatie als van de kant van de aannemer.

ceren. Dat gebeurt aan de hand van een zgn. EnergiePrestatieAdvies
(EPA). Zoals het woord al zegt, gaat het hierbij niet alleen om de

Hoewel het renovatieproces van bewoners veel zal vragen,

mate van energiezuinigheid, maar wordt ook geadviseerd over wat

profiteren ook zij juist weer van de voordelen: meer woongenot,

beter kan.

minder energieverbruik en minder woonlasten. Wanneer bewoners
dit beseffen en inzien, wordt de ‘nieuwe woonsituatie’ een uitda-

BVR heeft vroeg ingezet op de totale interne en externe advisering

ging om naar uit te zien. Goede communicatie helpt daarbij.

op het gebied van duurzaamheid. Naast de expertise om gebouwen

Aan de totstandkoming van een goed uitgewerkt communicatie-

duurzaam te kwalificeren, worden tevens PassiefHuis-(PHPP) en EPC-

plan, bij voorkeur geruime tijd voordat de werkzaamheden van

berekeningen in eigen huis gemaakt. Hierdoor kan snel opgeschakeld

start gaan, draagt BVR graag bij. Op basis van eerder opgedane

en opgeschaald worden. Met het oog op woningverbetering is dit

ervaring communiceert BVR sowieso ook zelf met bewoners van

efficiënt en praktisch, omdat BVR hiermee in staat is een totaalpakket

renovatieprojecten. Namelijk door:

aan te bieden.

- de uitgave van een periodieke nieuwsbrief
- helpdesk-functie voor bewoners met een acute vraag of probleem

Tot slot, BVR beschikt over alle benodigde relevante kennis op

- (periodiek) overleg met bewoners(vertegenwoordiging)

het gebied van bouwwetgeving. Bovendien biedt het gebruik van
hedendaagse BIM-technieken de mogelijkheid om renovatieprojecten

Kwaliteit/certificeringen

of delen ervan, zoals optiepakketten, in 3D te visualiseren.

Om de kwaliteit van eindproducten en diensten te waarborgen,
beschikt BVR over de volgende erkenningen en certificaten. O.a.:
- ISO 9001

- ISO 14001
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Nieuwe aangebouwde entree van de Da
Costaflat in Roosendaal. Renovatieproject
in opdracht van AlleeWonen.

Doorzonwoning
Nederland telt zo’n 1,5 miljoen doorzonwoningen waarvan

Tegenover de vrij flexibele indelingsmogelijkheden van de

de meesten in rijtjes zijn gebouwd. Het was dé manier om

doorzonwoning staan echter ook nadelen. Zo werden de

in de jaren ‘60 en ‘70 iets te doen aan volksvijand nr. 1:

woningen amper geïsoleerd en zijn het van origine enorme

de woningnood. Naast de bouw van rijtjeswoningen werd

energieverslinders. Het was de komst van de breedplaatvloer

halverwege de zestiger jaren ook hoogbouw geïntroduceerd.

die de doorzonwoning verdrong en de tuinkamerwoning

Veel (portiek)flats werden in die periode gebouwd. Hoewel

introduceerde.

er in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ook veel woningen
moesten worden gesloopt, werden er tussen 1963 en 1969

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van RENO+ was de door-

jaarlijks 100.000 nieuwe huizen gebouwd.

zonwoning uit de periode 1945 - 1974. De (oorspronkelijke)
technische staat van deze woningen laat te wensen over en

Begin jaren ‘70 bereikt de doorzonwoning een hoogtepunt.

voldoet niet aan de huidige eisen op het gebied van woning-

De populariteit van de ruime woning - gemiddeld ruim 6

isolatie, milieu en energiezuinigheid. Hoewel veel van deze

meter breed en 9 meter diep - is enorm. Omdat de wonin-

woningen in de loop der jaren op onderdelen zijn verbeterd,

gen bovendien op relatief ruime percelen zijn gebouwd, is

is van renovatie volgens RENO+ pas sprake wanneer de ver-

het bij renovatie mogelijk de woningen op diverse manieren

betering van de woonkwaliteit centraal staat en gericht is op

te vergroten middels uitbouw, aanbouw of dakopbouw.

het realiseren van minimaal energielabel B, A of hoger.

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept
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Analyse: aard en omvang sociale huurwoningen Zeeland, West-Brabant en Rotterdam

bron: BouwhulpGroep

Omvang naoorlogse sociale huurwoningen Zuid-West Nederland
Provincie

Eensgezins

Meergezins

Totalen

Noord-Brabant..............................................................185.217 ............................................ 66.158................................................................................. 251.375
Zeeland .............................................................................. 33.316 ...............................................4.543................................................................................... 37.859
Zuid-Holland (R’dam) .................................................. 57.196 ......................................... 154.641................................................................................. 211.836
Totalen .............................................................................275.728 ......................................... 225.342................................................................................. 501.070
bron: BouwhulpGroep

55%

45%

100%

Plaatsen nieuwe gevelkozijnen,
Project Heindijk IJsselmonde
in opdracht van Woonbron
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Thema’s, opties
en bouwstenen
Waarom thema’s?

de opdrachtgever, c.q. corporatie, eindgebruikers/huurders de

Woningverbetering is een breed begrip. Niet in de laatste

mogelijkheid biedt er gebruik van te maken.

plaats, omdat oplossingen voor een belangrijk deel bepaald
worden door type woning, bouwtechnische eigenschappen,
bouwjaar en uiteraard de te huisvesten doelgroep. Omdat
veel oplossingen voor verschillende woningen gebruikt
worden en dus overeenkomsten vertonen, is gekozen voor

Basis

Bouwsteen

Bouwsteen

verplaatsen badkamer

vaste trap

uitbouw

uitbouw / keukenindeling

erker

uitbouw / keukenindeling

thema’s. Het voordeel hiervan is dat deze op meerdere woonsituaties van toepassing zijn, terwijl er tegelijkertijd ook ruimte
moet zijn voor maatwerk. De thema’s zijn: duurzaamheid,
exclusiviteit en levensloopbestendigheid
Keuzepakketten en bouwstenen
Door per thema het (basis)uitrustingsniveau aan te passen,
kunnen opdrachtgevers de beoogde woningverbeteringen
met behulp van keuzepakketten (basis-/variant-/optiepakket)
verfijnen. Al met al gaat het hierbij om collectieve, dus voor
meerdere woningen bedoelde verbeteringen.
Om daarnaast ook aan individuele woonwensen tegemoet te
kunnen komen, zijn de drie thema’s voor een deel vertaald in
varianten die als losse ‘bouwstenen’ fungeren. Naast eigenaren van woningen koppelen immers in toenemende mate
ook huurders wooncomfort aan individuele woonwensen. Zo
kan een basisuitrusting opgeplust worden met bouwstenen
die individueel gekozen of gewenst zijn en op basis van een
bepaalde meerprijs per maand binnen handbereik van de
uiteindelijke gebruiker/huurder komen. Te denken valt aan het
verplaatsen van de badkamer, het aanbrengen van een erker of
andere uitbouw, een vaste trap naar zolder, een dakkapel of een
andere kamer- en/of keukenindeling. Het zijn voorbeelden van
persoonlijke verbeteringen en/of uitbreidingen die het wonen in
een gerenoveerde (huur)woning veraangenamen. Uiteraard zorgen bouwstenen alleen voor een toegevoegde waarde wanneer
Afb. BouwhulpGroep

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept
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Thema
duurzaamheid
Duurzaamheid begint bij de kwaliteit van de woning. Uiterlijk,

het aanbeveling de woning te benutten

constructie en functionaliteit moeten gewenst zijn, passen bij

voor de opwekking van duurzame

de wensen van de gebruiker en voldoen aan de eisen die aan de

energie, waardoor het overige

beoogde verlenging van de levensduur gesteld worden. Tevens

consumptieve huishoudelijk

moeten de aangebrachte verbeteringen het energieverbruik

energiegebruik wordt

tijdens de levensduur beperken. Oftewel: minimaal energielabel

gecompenseerd.

B realiseren en ruimte scheppen voor label A/A+. Het beperken
van energie dient te gebeuren met duurzame energiebronnen in
combinatie met beperking van verlies.
Daarnaast verdient

Illustratie van het
thema duurzaamheid
(BouwhulpGroep)

Renovatiewerkzaamheden aan een
woning uit de jaren ‘50, Project Fatimawijk
Roosendaal in opdracht van AlleeWonen

11

Basispakket
Met het Basispakket Duurzaamheid worden energieprestaties
en wooncomfort verhoogd. Daken, gevels en vloeren worden
(na-)geïsoleerd. Doel: RC van 3. In combinatie met een hoogrendementsketel en mechanische ventilatie op gelijkstroom
wordt energielabel B behaald. Standaard in de 3 pakketten
(basis, variant en optie) zijn:
- vervangen van hemelwaterafvoeren, goten en voegwerk
- schilderen van de houten delen
- aanbrengen van dubbelglas in de gehele woning
- vervangen van de uitrusting in keuken, douche en toilet
- extra aandacht voor de ventilatie keuken, douche en toilet
- beperkt herstellen van berging, erfafscheiding en achterpaden
Variantpakket
Met het Variantpakket Duurzaamheid is er bovenop de maatregelen vanuit het basispakket extra aandacht voor:
- verhogen van de isolatiewaarde
- opwekken van energie binnen de maatregelen voor een
energielabel A
- isoleren van het dak en het vervangen van de pannen
- vernieuwen volledige buitenspouwblad
- isoleren en afdichten van de kruipruimte
- uitbreiden van de mechanische ventilatie met CO2 sensoren
- aanbrengen van zonnepanelen
Optiepakket
Het Optiepakket Duurzaamheid brengt energieneutraal wonen
met energielabel A+ binnen handbereik door:
- toepassen van vraaggestuurde ventilatie op de roosters
- zonneboilers en pv-cellen
- vernieuwen volledige thermische schil
- luchtdicht maken van de woning
- extra aandacht voor geluidsisolatie E

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept

12

Thema
exclusiviteit
Duurzaamheid houdt verband met de

ook niet duurzaam. Het thema ‘exclusiviteit’ moet ervoor zorgen

kwaliteit die de mode van de dag

dat de woning nu en in de toekomst hoog blijft scoren op de

overleeft. Levensduur houdt verband

ladder van uitstraling van de beschikbare woonruimte.

met uitstraling en dat is weer gericht
op de lange termijn (tijdloos).
Is er naar een bepaalde
woning geen vraag,
dan is die woning

Illustratie van het
thema exclusiviteit
(BouwhulpGroep)

Renovatie 29 woningen in
Tilburg in opdracht van Tiwos
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Basispakket
Met het Basispakket Exclusiviteit gaat het om het vernieuwen
van het uiterlijk. D.w.z.: nieuwe dakpannen, nieuwe kozijnen en
nieuwe buitengevelisolatie. Energetisch worden alle maatregelen
genomen die ook in het Basispakket Duurzaamheid voorkomen.
In de woning is er verder aandacht voor:
- vernieuwen van de uitrusting en inrichting van keuken, douche
en toilet
- aanbrengen van een Hr-ketel en mechanische ventilatie (indien
mogelijk)
Variantpakket
Met het Variantpakket Exclusiviteit krijgt de woning een exclusievere uitstraling. Dat wordt aan de buitenkant bereikt door:
- vernieuwen van de goot
- vervangen van het buitenspouwblad
- aanbrengen van een erker aan de woonkamer
Binnenshuis worden de volgende maatregelen getroffen:
- nieuwe uitrusting en afwerking van keuken, douche en
toilet
- aanbrengen van een gipsplafond (indien niet aanwezig)
- nieuwe binnendeuren
- uitbreiden elektra.
Ook de buitenruimte wordt op een hoger peil gebracht, onder
andere door het herstellen van gemetselde erfafscheidingen.
Optiepakket
Het Optiepakket Exclusiviteit is gericht op:
- grootte en ruimtelijkheid
- comfort door een betere geluidsisolatie
- upgraden van de elektrische installatie naar nieuwbouwniveau
Het resultaat is een nieuwe woning die comfortabel is, een eigen
uitstraling heeft en (zeer) ruim is.

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept

14

Thema levensloopbestendigheid
De basis voor levensloopbestendigheid wordt in beginsel gelegd

Basispakket

in kwalitatief goede en ruimtelijke woningen die op eenvoudige

Het Basispakket Levensloopbestendigheid bevat alle gangbare

wijze kunnen worden aangepast aan de veranderende eisen van

energetische en onderhoudsmaatregelen. De extra’s hebben

de gebruiker. Op die manier maken allerlei extra voorzieningen,

betrekking op:

tot en met gelijkvloerse ruimten, het voor een bewoner mogelijk

- de uitrusting van het toilet

om langer zelfstandig te blijven wonen.

- kleine voorzieningen in de woning
Voor het overige komen alle maatregelen aan bod die verband
houden met conserveren.
Variantpakket
Het Variantpakket Levensloopbestendigheid richt zich op:
- de bruikbaarheid van toilet en badkamer
- de bediening van elektra
- de bediening van deuren e.d.
Optiepakket
Het Optiepakket Levensloopbestendigheid richt zich op de
realisatie van een volledige levensloopbestendige woning. Dit
houdt in dat alle voorzieningen en faciliteiten die nodig zijn om
zelfstandig te wonen en te leven op de begane grond voorhanden zijn. Hiervoor wordt de woning uitgebreid met:
- een ruimte voor een slaapkamer
- een bad-/toiletruimte.

Illustratie van het thema
levensloopbestendigheid
(BouwhulpGroep)

Voorbeeld van de mogelijkheden die het thema levensloopbestendigheid biedt.
De artist-impression is gemaakt door de afdeling ICB van BVR en is onderdeel
van een animatiefilm over RENO+. (zie de QR-code op pag. 14)

Voorbeeld van de mogelijkheden die het thema exclusiviteit biedt.
De artist-impression is gemaakt door de afdeling ICB van BVR en is onderdeel
van een animatiefilm over RENO+. (zie de QR-code op pag. 14)
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20% goedkoper
dan vervangende
nieuwbouw
Bij renovatie van woningen gaat het om de relatie tussen de

Oplossingen

kwaliteit/huur en economische waarde van de woning. Dus

Als renovatieconcept voor de bestaande bouw biedt RENO+

over het spanningsveld tussen de beoogde nieuwe kwaliteit

oplossingen voor vragen uit de markt die te maken hebben

en de beschikbare middelen. Hét alternatief is en blijft uiter-

met duurzaam, ruim en levensloopbestendig wonen. Mede

aard: slopen en (op)nieuw bouwen, maar zoals verderop zal

om die reden stelt het concept persoonlijke wensen op het

blijken heeft onderzoek uitgewezen dat nieuwbouw duurder

gebied van wooncomfort en levensomstandigheden centraal.

is dan renoveren met RENO+.

De drie primaire thema’s: duurzaamheid, exclusiviteit en levensloopbestendigheid, staan dankzij de daaraan gekoppelde

Levensvatbaarheid

keuzepakketten (basispakket, variantpakket en optiepakket)

Naast puur rekenkundige voors en tegens, spelen bij renova-

garant voor maatwerk. Parallel hieraan loopt het labelen

tie ook nog andere overwegingen een rol. Bijvoorbeeld duur-

van gerenoveerde woningen. Uit onderzoek is gebleken

zaamheid en bestaande omgeving. Renoveren heeft om die

dat RENO+ bij een volledige renovatie met energielabel B

reden meerdere kanten en staat daarom dus niet op zichzelf.

als uitgangspunt gemiddeld 20% goedkoper is dan vervan-

Binnen BVR heeft duurzaamheid een vaste plek veroverd.

gende nieuwbouw. Hierbij kunnen woningtype en staat van

Hierbij gaat het niet om energiebesparing of milieubeleid

onderhoud de prijs ten gunste of ten ongunste beïnvloeden.

alleen, maar ook om het duurzaam inzetten van álle bedrijfs-

Daarnaast is het mogelijk om specifieke huurderswensen, bij-

middelen: mensen, omgeving, gebouw, etc. In navolging

voorbeeld op het gebied van exclusiviteit en levensloopbesten-

van de Britse architect Thomans Rau spreekt BVR liever over

digheid, tegen seriematige prijzen mee te nemen.

levensvatbaarheid dan duurzaamheid. Want hoewel het realiseren van energiezuinige nieuwbouw als een goed begin kan
worden aangemerkt, is het via levensduur verlengende maatregelen opnieuw in de markt zetten van ‘kansarme’ woningen
pas echt een toekomstbestendige strategie. Temeer, wanneer
blijkt dat volledig renoveren goedkoper is dan slopen en
opnieuw bouwen. In dat verlengde is bij de ontwikkeling
van RENO+ vooral gezocht naar een conceptuele aanpak die
concreet en praktisch is.
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Na-isolatie gevels.

Thema’s en effecten
De thema’s duurzaamheid, exclusiviteit en levensloopbesten-

diverse kwaliteiten worden aangeboden. Het gaat om

digheid richten zich op specifieke onderdelen van het reno-

- mix van uitstraling of beeld

vatieproces.

- techniek en regelbaarheid

Duurzaamheid

Levensloopbestendigheid

Het thema duurzaamheid richt zich op

Het thema levensloopbestendigheid richt zich op

- besparen van energie

- ruimte en maatvoering

- zelf opwekken van energie

- toegankelijkheid

- reguleren binnenmilieu (ventilatie)

- bedienbaarheid

- juiste toepassing van materialen
- geluidsisolatie (gezondheid)
Exclusiviteit
Het thema exclusiviteit richt zich op luxer wonen waarbij

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept
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Communicatie
met bewoners
Woningcorporties die bestaande huurwoningen energiezuiniger

onzekerheden, probleemvoorkomend opereren door praktisch

willen maken, krijgen met grondige renovatie van hun woning-

te handelen en onduidelijkheden weg te nemen, zijn bepalend

bezit te maken. Naast de wettelijke plicht om daarover met de

voor de dagelijkse gang van zaken op de ‘bouwplaats’.

betrokken huurders te communiceren, zijn goede communicatie
en overleg sowieso voorwaarde voor een succesvol verloop van

Bewonerscommunicatie concreet

het renovatieproject. Gebleken is namelijk dat het betrekken

Concreet bestaat het communiceren met bewoners uit:

van bewoners bij veranderingen die ‘hun’ vertrouwde woning
en woonomgeving aangaan, niet vroeg genoeg kan beginnen.

1. De uitgave van een periodieke nieuwsbrief voor, tijdens

Tegelijkertijd houdt het belang van goede communicatie niet op

en na oplevering van het totale project met algemene infor-

bij de afronding van plannen en de bereidheid van huurders met

matie en nieuws over de voortgang/planning, maar ook met

de voorgenomen maatregelen in te stemmen. Met name vanaf

interviews met bewoners, opdrachtgever, derden, etc.

de daadwerkelijke start van het renovatietraject zijn het de be-

2. ‘Helpdesk’-functie voor bewoners met een acute vraag en/

woners die onder de onvermijdelijke overlast van de renovatie-

of probleem. Hiervoor werkt BVR met één vast aanspreek-

werkzaamheden gebukt gaan. Dit kan zelfs betekenen dat men

punt. Onder werktijden is dat de uitvoerder. Voor problemen

enige tijd elders moet wonen en dus twee keer in korte tijd moet

die zich ‘s avonds of in de weekenden voordoen, wordt een

verhuizen. Goed communiceren is dus een must.

speciaal telefoonnummer in het leven geroepen. Voor het
oplossen van acute klachten en/of problemen is een 24-

‘Echte werk’

uurs servicedienst bereikbaar en beschikbaar.

Als ervaren bouwer weet BVR wat duurzame woningverbetering

3. Overleg met een eventuele bewonersvertegenwoor-

op bouwkundig en energetisch gebied aan daadkracht en exper-

diging indien daar, al dan niet periodiek, aanleiding voor

tise vereist. Projectmanager, werkvoorbereider en uitvoerende

is.

medewerkers verstaan immers hun vak. Als Bewuste Bouwer is
BVR bovendien vertrouwd met het beperken en voorkomen van

Vroegtijdig

overlast voor bewoners, omwonenden en omgeving. Rekening

Desgewenst is BVR bereid in een vroegtijdig stadium, vooruit-

houden met het dagelijks leven in en rondom de woningen en

lopend op het verstrekken van de renovatieopdracht, mee te

ervoor zorgen dat bewoners zo weinig mogelijk hinder onder-

denken over de wijze waarop de communicatie met bewoners

vinden van de renovatiewerkzaamheden, hebben daarbij de

het best kan worden aangepakt en ingevuld. Hierdoor kunnen

hoogste prioriteit. Toch leert de praktijk dat het ‘echte werk’

bewoners al in de voorbereidingsfase uitvoerig worden geïnfor-

ondanks alle met zorg en voorafgaand aan de werkzaamheden

meerd over de te verwachten gang van zaken. De ervaring heeft

verstrekte informatie, pas echt begint met de start van de re-

geleerd dat bewoners hierdoor beter voorbereid zijn op hetgeen

novatie. Simpelweg, omdat op dat moment alles werkelijkheid

hen aan overlast en hinder staat te wachten. Deze manier van

wordt. Wat tot dan een (ver)bouwopdracht lijkt, krijgt daarmee

werken komt bovendien de relatie tussen bewoners en woning-

tevens een sociaal karakter. Oog en oor hebben voor emoties en

corporatie ten goede.
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Renovatie van 261 appartementen in Rotterdam (Heindijk) in opdracht van
Woonbron. Omdat de appartementen bewoond bleven, zocht de corporatie naar
een ‘sociale aannemer’. Dat werd Suijkerbuik Bouw & Services van BVR Groep BV.
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Vo o r d e l e n
voor corporaties
Met RENO+ zijn opdrachtgevers verzekerd van een kwaliteits-

De voordelen van RENO+ zijn de volgende:

concept dat naast het aanbod standaardvoorzieningen ook
rekening houdt met individuele woonwensen. Het aanbod kent

Beperking van overlast

een aantal keuzes:

Door slim te renoveren: waar mogelijk werken met prefabricage

- componenten (gevel, dak, uitbouw)

en montage op de bouwplaats, wordt de doorlooptijd verkort

- bouwdelen (buitengevel, dakvlak)

en is er van minder stof en lawaai sprake in en buiten de woning.

- elementen (gevelkozijnen, dakramen, schoorstenen)
Gunstige prijs-kwaliteit verhouding

Hierbij is ook ruimte voor specifieke wensen op woongebied.

Door gebruik te maken van een projectoverschrijdend aanbod

proceskosten

- producten (dakpannen, deuren, closet)

renteverlies
bewonersbegeleiding

150
25%

projectleiding
adviseurs en toezicht
alg. kosten aannemer
werkvoorber. hoofdaann.
werkvoorber. onderaann.
faalkosten
materieel

100

materialen

direc te kosten
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lonen

traditioneel
renoveren

serie-effect

conceptueel
renoveren
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Geprefabriceerde kozijnen staan
gereed om in de te renoveren
woningen aangebracht te worden.

ontstaat meer aandacht voor projectspecifieke knelpunten en

de communicatie met bewoners(groepen) een hoge prioriteit,

oplossingen. Om die reden is de gunstige prijs-kwaliteitverhou-

hetgeen tevens aan een betere communicatie tussen corporatie

ding van de thema’s duurzaamheid, exclusiviteit en levensloop-

en bewoners bijdraagt.

bestendigheid vooraf gedefinieerd. Per saldo is renoveren met
RENO+ 20% goedkoper dan vervangende nieuwbouw.

BVR Plus
Als onderdeel van BVR Plus stelt RENO+ als compleet woon-

Beeldkwaliteit

concept conceptueel denken en doen centraal. Waar BVR Plus

De overgang tussen de oude en de nieuwe situatie is bepalend

als toegevoegde waarde staat voor dienstverlening, committ-

voor de beeldkwaliteit van de aangebrachte, veelal technische

ment, kennis en ervaring, profiteert RENO+ daar van mee.

oplossingen. Deze hoogwaardige oplossingen dragen bij aan de

Zo dus ook van het door BVR zelf ontwikkelde Inno Concept

moderne uitstraling en vormgeving van het eindresultaat.

Bouwen (ICB), waarmee het mogelijk is de procesgang beter te
reguleren en onnodige faalkosten en miscommunicatie te voor-

Bouwstenen

komen. Dankzij de expertise binnen BVR op het gebied van

De keuze van bouwstenen maakt het mogelijk om op ieder

BIM techniek is het zelfs mogelijk corporatie- en/of gebruikers-

gewenst moment kwaliteit en wooncomfort van de woning ver-

specifieke woonwensen te visualiseren met het oog op een beter

der op te waarderen al naargelang het beleid van de corporatie

eindresultaat.

en de visie op woning en omgeving.
Communicatie met bewoners
Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de renovatiewerkzaamheden, alsook tijdens en na afronding van het project, kent

BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept
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To t s l o t
Van alle markten thuis

projecten waarbij de wooncorporatie bereid is aan de beoogde

Naast projectontwikkeling en nieuwbouw zijn renovatie en

samenwerking met particulieren mee te werken.

onderhoud in de loop der jaren uitgegroeid tot volwaardige
kernactiviteiten. Het maakt BVR tot een ideale partner voor

Informatie

opdrachtgevers zoals wooncorporaties. Dankzij genoemde

Wie naar aanleiding van deze brochure over RENO+ meer wil

disciplines bestrijkt BVR namelijk het brede terrein waarop

weten, kan contact opnemen met BVR Groep BV.

corporaties actief zijn, variërend van mutatie-onderhoud tot

Voor de contactgegevens wordt verwezen naar de achterzijde

de revitalisering van complete woonwijken.

van de brochure.

BVR Plus
Succesvol opereren wil voor BVR zeggen: meer bieden dan
gemiddeld! Voor dat doel is BVR Plus, dat met WOON+,
DUBO+ en RENO+ conceptueel werken mogelijk maakt,
ontwikkeld. Klantgerichtheid wordt op die manier meedenken
en voorwaarden creëren die naast nieuwbouw ook renovatie
en individuele woonwensen haalbaar en betaalbaar maken.
Inno Concept Bouwen
Een belangrijk instrument en tevens de basis van alle BVR
Plus Concepten is Inno Concept Bouwen (ICB). Deze unieke
en op procesinnovatie gestoelde manier van bouwen, koppelt
ketenintegratie aan BIM-efficiency. Omdat bouwdisciplines
optimaal van elkaars expertise gebruik maken, kan er beter,
efficiënter, sneller en goedkoper gewerkt worden.
Particuliere woningbezitters
Wanneer een deel van de woningen in het renovatiegebied
eigendom is van particuliere woningbezitters, is het niet
ondenkbaar dat ook zij tot renovatie van de eigen woning
willen overgaan. In dat geval kan het voor deze bewoners
interessant zijn om mee te ‘liften’ op de maatregelen en
faciliteiten die de woningcorporatie huurders biedt. Voor de
samenwerking met particuliere woningbezitters heeft BVR de
brochure ‘RENO+ voor particuliere woningbezitters’ ontwikkeld. Deze service is vooralsnog alleen bedoeld voor renovatie-
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