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Gezond
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Consortium Gewoon Gezond Wonen wordt opgezet op basis van
de kerngedachte, dat we eisen en wensen onderling goed willen
afstemmen, maar vooral ook dat we willen blijven leren.
Het is het besef dat samenwerking op basis van vertrouwen zonder
eilandjes ervoor zorgt dat het doel wordt gediend.
Dus niet ‘een breder ik’, maar ‘een groter wij’.
We hebben onderzocht welke werkgebieden en processen
noodzakelijk zijn. Het model is kopieerbaar ontworpen, waardoor
bestaande organisaties het eenvoudig kunnen overnemen.

Innoveren van de bouwsector doen we samen!

Gewoon

Gezond
Wonen
“Door een
consortium op
te zetten waarin
partijen goed
met elkaar
samenwerken,
willen we een
voorbeeld zijn
voor andere
organisaties.”
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WIE

Consortium Gewoon Gezond Wonen bestaat uit een aantal ervaren professionals,
die in de bouwsector in verschillende werkgebieden met elkaar samenwerken.
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WAT

Door een uniform processchema te hanteren kunnen we de bouwsector
innoveren door in de hele keten - of het nu gaat om een duurzaam product, een
projectontwikkelaar, architect, financier of bouwer - van elkaar te leren.
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WAAROM

HOE

Gewoon Gezond Wonen wil dit concept in praktijk brengen en heeft daarvoor
een model ontwikkeld waarin leren centraal komt te staan, zowel in de organisatie
als daarbuiten.
Architecten, aannemers, ontwikkelaars en financiers zijn vrij ons voorbeeld over
te nemen of zich bij ons aan te sluiten.





info@ggwconsortium.com
Copyright GGW Consortium BV
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Context

Context missie en visie
Het vastgoed in Nederland dient een energietransitie door te maken, waarbij de uitstoot van
CO2 en fijnstof door het verbranden van fossiele brandstof vermindert. Of liever nog: waarbij
de bebouwde omgeving duurzame energie oplevert in plaats van dat het fossiele brandstof
verbruikt. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de bestaande bouw.
De ‘bouwsector’ als geheel lijkt door te bouwen op een slecht fundament. Belanghebbenden
hebben invloed op regelgeving en meetmethoden, waardoor verbeterde nieuwe technieken
moeilijker ingevoerd kunnen worden. Wat we zien gebeuren, is dat veel bouwers geen
nieuwe technieken toepassen. Dat komt mede omdat huidige rekenmethoden gebaseerd
zijn op verkeerde uitgangspunten, waarbij geen rekening wordt gehouden met nieuwe
ontwikkelingen. Daardoor worden bouwers gedwongen installaties toe te passen, terwijl die
juist slechter zijn voor de mens. Er zijn installaties en producten die meer bijdrage aan de
gezondheid van mensen.
Onze conclusie is dat we in alle lagen van de bouwsector de verbindende factor missen,
waardoor wijsheid en inzicht hun kracht verliezen.
Om die verbindende factor te herstellen, besloten we om op alle werkgebieden mensen
bij elkaar te halen. Gedreven door de positieve effecten besloten we een consortium op te
zetten, zodat we een voorbeeld kunnen stellen voor de gehele bouwsector.
Het consortium Gewoon Gezond Wonen heeft doelen gesteld met de ambitie om een
belangrijke bijdrage te leveren aan een gezond leefklimaat voor nieuwbouw en bestaande
bouw, waarin de gezondheid van ‘de mens’ centraal staat. Daarom willen we op sommige
punten regelgeving in het bouwbesluit laten aanpassen. Zo leveren we een bijdrage
aan comfortabel wonen en werken, zonder nadelige gevolgen te hebben voor komende
generaties.
In deze brochure maken we duidelijk hoe het consortium is opgebouwd.

“Onze conclusie is dat we in alle lagen van de bouwsector de
verbindende factor missen, waardoor wijsheid en inzicht hun kracht
verliezen. Om die verbindende factor te herstellen, wil Gewoon Gezond Wonen op alle werkgebieden mensen bij elkaar brengen”
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Missie
Gewoon Gezond Wonen wil op alle werkgebieden de samenwerking in de bouwsector
verbeteren door het processchema te implementeren. Dat zal bijdragen aan een gezonde
dosis creativiteit en innovativiteit. Door van elkaar te leren ontstaat transparantie in elk
werkgebied, wat leidt tot onderling vertrouwen, effectiviteit en efficiëntie. Hiermee dragen
we bij aan het versnellen van de verduurzaming van bestaande bouw en het realiseren van
nieuwbouwwoningen met een gezond binnenklimaat.
We ontwikkelen een zo optimaal mogelijk functionerende organisatie door te investeren in
mensen en ze op te leiden in de nieuwe technieken, producten en processen.

Visie

Gewoon Gezond Wonen wordt opgezet
op basis van de kerngedachte, dat we
belangen en doelen onderling goed willen
afstemmen, maar vooral ook dat we
willen blijven leren.

Circulair bouwen is wat Gewoon Gezond Wonen nastreeft. We realiseren dat door grondstoffen
te gebruiken die opnieuw gebruikt kunnen worden. Terwijl mensen wonen en werken in goed
verwarmde en uitstekend geïsoleerde, comfortabele en gezonde gebouwen.
Deze woningen zijn energiepositief, gasloos en betaalbaar. Eventueel kunnen mensen
doormiddel van abonnementen betalen voor warmte, licht en warm water.
Gewoon Gezond Wonen wil naar 0% CO2-uitstoot.

Samenwerking zonder eilandjes zorgt
ervoor dat het doel wordt gediend. Dus
niet ‘een breder ik’, maar ‘een groter wij’.

Consortium Gewoon Gezond Wonen wil dit bereiken door:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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nauw samen te werken met derde partijen;
innovatieve producten en bouwmethodes te gebruiken;
bij de financiering lange afschrijftermijnen te gebruiken;
leveranciers te stimuleren om 25-30 jaar garantie te geven op hun producten;
een revolverend, duurzaam vastgoedfonds op te richten,
vastgoed van woningcorporaties, zorginstellingen en banken over te nemen, te
verduurzamen en terug te laten huren;
nieuw vastgoed te realiseren voor sociale huur en het middensegment;
levensfasebestendige vitaliteitswoningen te bouwen;
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden;
aan te sturen op modernisering van regelgeving in de bouw;
aan te sturen op verbeterde EPC-rekenmethodes;
mensen en bedrijven in hun kracht te zetten;

Daarom hebben we onderzocht welke
werkgebieden en processen noodzakelijk
zijn. Het model is kopieerbaar ontworpen,
waardoor bestaande organisaties het
eenvoudig kunnen toepassen.
Samenwerking op basis van vertrouwen tussen deelnemende partijen
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Gewoon Gezond Wonen wil de zes verschillende
werkgebieden zo goed mogelijk op elkaar afstemmen,
zodat we van elkaar kunnen leren.

Producten

Adviseren

Ontwikkelen Financieren

Bouwen

Opleiden

De werkgebieden hebben een onderlinge samenhang. Zo kan een nieuw verwarmingsproduct als
infraroodverwarming leiden tot aangepaste rekenmethodieken, aangepaste regelgeving, aanpassing
van bouwtekeningen, opleiden van architecten en bouwers, een nieuw adviesproduct voor
gemeenten en woningcorporaties, bijstelling van business case modellen.

Adviseren

Om deze werkgebieden op elkaar te kunnen afstemmen, hanteren we per werkgebied het volgende
processchema:

Producten

Ontwikkelen

Hieronder zijn de leermomenten in de realisatie-, gebruikers- en onderhoudsfase weergegeven, die
terugkomen in een verbeterd plan. Dat werkt via de concept- en ontwerpfase weer door naar een
verbeteringen in een volgende realisatie-, gebruiks- en onderhoudsfase.

leermoment

leermoment

Financieren

Inzicht in leermomenten

leermoment

Opleiden

Bouwen
Elk leermoment is van invloed op elke processtap in elk werkgebied. We tonen dat op het
volgende bladzijde.
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Levenslang Leren & Ontwikkelen
Plan

Concept

Ontwerp

Realiseren

Gebruik

Onderhoud

Producten

Idee

Model

Kosten

Produceren

Verkopen

Opschalen

Adviseren

Doelgroep

Onderwerp

Budget

Brochure

Verkopen

Herhalen

Gewoon Gezond Wonen ondersteunt levenslang leren en ontwikkelen.
We zien hier ook een sociaal-maatschappelijke bijdrage voor ons weggelegd.
De kracht van collectieve intelligentie heeft een innovatieve samenwerkingsvorm opgeleverd, die is
gericht op het leren werken in teamverband tussen meerdere disciplines. Het is een aanpak die bijdraagt aan het reduceren van complexiteit en deze hanteerbaar maakt voor alle partijen.
De aanpak komt voort uit TU-Delft en is gebaseerd op de systeembenadering.
Consortium Gewoon Gezond Wonen is continu bezig met het doorontwikkelen, verbeteren,
veranderen en vernieuwen van het werkproces dat verband houdt met wonen en sociale cohesie.
Dit vraagt om continue scholing van alle betrokkenen. Hiervoor werken we samen met
(inter)nationale, regionale en lokale kennisinstellingen.

Ontwikkelen

Grond

Ontwerp

Budget

Bouwen

Verkopen

Herhalen

Financieren

Fonds

Vastgoed

Kosten

Contracten

Verkopen

Herhalen

We werken samen met gemeentes, corporaties, bewoners, partners, investeerders, architecten,
bouwers en producenten. De inzet van jonge professionals (scholieren en studenten) in doorlopende
leerlijnen speelt bij deze aanpak een belangrijke rol.

Bouwen

PvE

Schetsplan

Begroten

Bouwen

Onderhoud

Opschalen

Gewoon Gezond Wonen geeft door middel van training en opleiding, coaching en intervisie aan hoe
‘resultaat gericht samenwerken’ kan werken. We willen onze kennis en expertise op dit vlak inzetten.

Opleiden

Thema

Ontwerp

Kosten

Lesmateriaal Workshops

Herhalen

DOELEN

Verandert er iets op het gebied van “producten”, dan kan dat van invloed zijn op “adviseren”
“ontwikkelen” financieren” “bouwen” en “opleiden”. Leermomenten in een werkgebied zijn dus
mogelijk van toepassing op elk ander werkgebied.
Het structureren en organiseren van leermomenten is nodig om overzicht te krijgen in
veranderingen en cruciaal om opleidingen te verbeteren. Zo innoveren we de bouwsector.
Door ODI (overzicht door inzicht) kunnen tussen alle fases en werkgebieden verbanden
worden gelegd. Consortium Gewoon Gezond Wonen heeft op deze wijze de organisatie
opgebouwd.

LEREN

GEBRUIKEN

“‘overzicht door inzicht’
is een levend proces“
10

11

Producten

Gewoon Gezond Wonen bekijkt altijd
of het beter kan en is continu op zoek
naar nieuwe producten. Elk nieuw
product dat wij toepassen is beter dan
het vorige. Waar nodig ondersteunen
we de producenten om het product te
testen. We helpen hen door de weg
naar BIM te realiseren.
We zijn actief in brancheorganisaties,
waarmee we willen bereiken dat
regelgeving wordt aangepast aan
innovatieve ontwikkelingen en
producten.
Gewoon Gezond Wonen stimuleert
producenten om een beter product
te maken. We kijken meer naar de
vervangingsmomenten (Capex) en
onderhoudkosten (Opex). Dit kan op
drie manieren worden ingevuld:
•

door een garantieperiode te eisen;

•

door performance te eisen waarbij
de producent verantwoordelijk is
voor onderhoud;

•

door het product te leasen waarbij
de producent eigenaar blijft van het
product.

Uiteindelijk moet dit resulteren in een
nieuw economisch systeem, waarbij de
producent een dienst levert tegen een
vast tarief. Dit leidt tot een circulaire
economie.
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Adviseren

Kennis is het product van informatie,
ervaringen en vaardigheden.

Gewoon Gezond Wonen stelt de mens
centraal.

Kennis delen levert voordelen op,
maar een overvloed aan informatie,
meningen en ideeën werkt verstikkend.

Vaak kiezen mensen eerst voor de
locatie en dan voor een gebouw.

Onderscheidingsvermogen helpt om
het overzicht te bewaren. Zo kunnen
we makkelijker en snel een selectie
maken om de juiste adviezen te geven.

Gewoon Gezond Wonen ontwerpt
woningen met een goede balans
tussen licht, geluid, temperatuur en
luchtkwaliteit.

Een hulpmiddel dat ons daarbij helpt,
is te bepalen of een dienst of product
voldoet aan de volgende vuistregel:
•

Vertrouwen

•

Solvabiliteit (kennis)

•

Garanties

•

Kwaliteit

•

Voordelen

(zie bladzijde 23)

Deze kennis en ervaringen gebruikt
Gewoon Gezond Wonen om een
roadmap voor de energietransitie
samen te stellen en deze te delen met
gemeenten, woningbouwverenigingen,
ontwikkelaars, architecten, bouwers en
installateurs.

Financieren

Ontwikkelen

Wat mogen zij van ons verwachten?

Wooncomfort hangt samen met
voldoende ‘frisse’ buitenlucht, die
binnenlucht ververst. Daarin wijken we
af van de huidige methode, waarbij
buitenlucht die de woning inkomt wordt
opgewarmd.

Gewoon Gezond Wonen financiert
projecten.
Gewoon Gezond Wonen beoordeelt
beleggingskansen voor opdrachtgevers.
Dit doen we aan de hand van:
•

een investeringsberekening;

•

een TCO-berekening;

•

inschatting van risico’s;

•

het verwachte rendement.

Gewoon Gezond Wonen zet fondsen
op om vastgoed te kunnen kopen,
verduurzamen en zo nodig beheren.

We gebruiken een verwarmingsysteem
dat niet de lucht verwarmt, maar
mensen. Het is gebaseerd op een
warmtebron die we van nature kennen,
namelijk de zon.
Het deel voor warmte beslaat het
‘infrarode spectrum’, dat in het zonlicht
aanwezig is. We gebruiken een product
dat NASA heeft ontwikkeld voor de
Spaceshuttle.
Het aantal voordelen zijn:
•

Schimmel krijgt geen kans en
verdwijnt;

•

Buitenlucht is gezond voor de mens;

•

All Electric.
13

Bouwen

Opleiden

Consortium Gewoon Gezond Wonen onderschrijft de noodzaak om een bijdrage te
leveren aan CO2-reductie.

Gewoon Gezond Wonen wil een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen op
te leiden in de bouwsector. Hierbij focussen we ons op de talenten van mensen.

Dit doen we door te kijken naar verschillende aspecten:

We hebben het over de volgende groepen:

•

duurzaamheid van een product;

•

hoeveelheid energie en CO2 om het product te maken;

•

hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het gebruik van het product;

•

onderhouden van het product gedurende 30 tot 50 jaar;

•

kosten voor hergebruik van het product;

•

kosten voor het recyclen van het product;

•

leveranciersgaranties.

•

Jongeren die ontsporen op school zijn veelal creatief;

•

Werknemers die erachter komen dat het werk dat ze doen niet iets voor hen is;

•

Werkloze 50-plussers;

•

Vluchtelingen.

Gewoon Gezond Wonen zet een academie op waarbij de talenten van de studenten
belangrijker zijn dan kwalificatie-eisen. Dit verlaagt de drempel voor instroom.

Gewoon Gezond Wonen stimuleert een nieuw bouwproduct dat bestaat uit
prefab bouwelementen. Voordeel is dat vloeren, gevels en daken ongeacht de
weersomstandigheden kunnen worden geproduceerd in een fabriek.

Gewoon Gezond Wonen wil deze groepen een opleiding met een baangarantie
aanbieden. We werken daarvoor samen met lokale opleidingsinstellingen en
bouwbedrijven. We stellen een gecombineerd lesprogramma op, waarbij theorie en
praktijk samen gaan. Daarbij bestaat de mogelijkheid om te leren en te werken in een
prefab-fabriek van Gewoon Gezond Wonen.

Prefab biedt ook voordelen op de bouwplaats. Bouwers hoeven dan minder te reizen,
waardoor er minder files ontstaan en er uiteindelijk ook minder brandstof wordt gebruikt.
Zo voorkomen we CO2-uitstoot en dragen we bij aan het milieu.

De academie doet meer. We bieden lesprogramma’s op het gebied van innovatie en
werkprocessen aan bouwbedrijven, corporaties, gemeente en installatiebureaus.

Gewoon Gezond Wonen heeft een prefab-bouwconcept ontworpen, waarmee
verschillende woningen kunnen worden gerealiseerd. Er is ruim voldoende
ontwerpvrijheid zonder de essentie van het prefab bouwen aan te tasten. Met dit
bouwsysteem is het mogelijk om woningen en of gebouwen in korte tijd op de
bouwlocatie neer te zetten.
Projecten worden gerealiseerd in samenwerking met een gecertificeerd bouwbedrijf, dat
ervaring heeft met de gekozen bouwsystemen.
We hebben de ambitie om jaarlijks een groot aantal woningen en/of gebouwen te
realiseren. Deze woningen zijn bij voorkeur energiepositief (leveren meer duurzame
energie op dan de gebruikers nodig hebben). Bouwelementen kunnen opnieuw worden
gebruikt, omdat zij op een vast stramien zijn ontworpen en gebouwd. Zo dragen we bij
aan een circulaire economie.
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Maatschappelijk

Dit schema toont dat maatschappelijke belangen worden
behartigd door woningcorporaties, gemeente en landelijke
overheid. De werkgebieden leveren ondersteunende taken
aan deze drie groepen.
Het model van Gewoon Gezond Wonen wordt in een
fieldlab (zie bladzijde 18-19) vormgegeven.

Producten

We ontwikkelen een roadmap (zie bladzijde 20-21)
gebaseerd op technologische innovatie en sociale innovatie.
(zie bladzijde 22) Dit kan als leidraad dienen voor de
energietransitie.

Adviseren

Woningcorporaties

Onderwijs

Ontwikkelen

Woningnood
Werkgelegenheid

Gemeentes

Verduurzaming

Financieren

Veiligheid

Sociale cohesie
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Landelijke overheid
Bouwen

Opleiden
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FIELDLAB
Gewoon

Gezond
Wonen

Doelen

Fieldlab is een schaalbaar model dat gebruikt
kan worden per arbeidsregio, gemeente en op
provinciaal niveau.

Bedrijven in
hun kracht zetten
Zie bladzijde 22 sociale innovatie

Kennis

Leren

Roadmap
Energietransitie

Producten

Adviseren

Installatie

Talent
ontwikkeling

Bouw
Sociale cohesie
Certificering
Technisch advies

Ontwikkelen

Mensen in
hun kracht zetten
Zie bladzijde 22 sociale innovatie

delen

Financieren

Ontwikkelaars

Subsidie

Wooncorporaties

Institutionele
beleggers
Investeerders

Bouwen

Woningbouw
particulieren
Sociale
woningbouw
Bedrijven

Opleiden

Gebruiken

ROC’s
Hogescholen
Universiteiten
Academie (GGW)

Beleggers

Organisatieadvies
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Roadmap
Elk onderdeel binnen de werkgroepen volgt hetzelfde processchema
wat moet leiden tot een roadmap voor de energietransitie.
Gewoon Gezond Wonen verzorgt een opleiding voor gemeente en
bedrijven waarin interactief wordt uitgelegd hoe de roadmap kan
worden ingezet.
Fieldlab is een schaalbaar model dat gebruikt kan worden per
arbeidsregio, gemeente en op provinciaal niveau.

Plan

THEMA

Producten

Ont werp

Adviseren

Ontwikkelen

Concept

THEMA

C02 -reductie
Energiebesparing
Sociale cohesie
Arbeidskrachten
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Gebruik

Financieren

Realiseren

Bouwen

Opleiden

DOELEN
Onderhoud

DOELEN

Van het gas af

Huizen verbeteren
Samenleven en werken
Opleiden
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Het processchema dat we gebruiken om de onderlinge samenhang tussen werkgebieden goed te
kunnen overzien is een hulpmiddel om effectief en efficiënt te kunnen werken.

Deze brochure laat zien dat een fieldlab noodzakelijk is om een roadmap te kunnen maken voor de
energietransitie en gelijktijdig de bouwsector te innoveren.

Een ander belangrijk onderscheid om in een fieldlab resultaten te behalen, wordt in de volgende
afbeelding verduidelijkt: de samenhang tussen project - het zichtbare deel, de technologische
innovatie - en proces - het onzichtbare deel, de sociale innovatie.

Het fieldlab maakt gebruik van het model van Gewoon Gezond Wonen dat bestaat uit samenwerking
tussen werkgebieden die allemaal volgens hetzelfde processchema werken.

Daarom sluit Fieldlab Sociale Innovatie zich aan bij het Fieldlab van Gewoon Gezond Wonen.
In alle werkgebieden zal sociale innovatie een krachtige tool zijn om houding en wil te verbeteren.

Om haar doel te bereiken, houdt het fieldlab rekening met zichtbare en onzichtbare innovatie.
Als hulpmiddel om te ondernemen gebruikt het fieldlab onderstaande immateriële vuistregel:

Vertrouwen

Doelen

Kan ik het?
Hou ik de belangen van de ander op het oog?
Kan ik doen wat ik zeg?

Solvabiliteit
Heb ik voldoende kennis?
Heb je voldoende vermogen?

Proces

Project

Proces is het onzichtbare deel dat zich
richt op sociale ontwikkeling

Project is het zichtbare deel dat zich
richt op technologische ontwikkeling

Sociale Innovatie
Kennis Kracht Bewegen

Technologische Innovatie
Zon Wind Zee

Hoe kunnen we:
• optimaal gebruik maken van talenten?
• mensen bewegen?
• bedrijven in hun kracht zetten?

Hoe:
• passen we duurzame energie toe?
• maken we gebouwen duurzaam?
• zorgen we voor minder CO2-uitstoot?

Garanties
Wat doe ik als het niet werkt?
Hoe dek ik de garanties af?
Hoe draag ik de eindverantwoordelijkheid?

Kwaliteit
Welke kwaliteit lever ik?
Hoe lang gaat het mee?

Project

Technologische Innovatie

het zichtbare deel
- zonnepanelen, windmolens,
verduurzaming, etc.

Hoe waarborg ik kwaliteit?
Op welke wijze voer ik het uit?
Wie controleert mij?

Voordelen
Wat levert het de klant op?
Hoeveel energie wordt bespaard?
Wat draagt het bij aan gezondheid?

Proces
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Sociale Innovatie

het ontzichtbare deel
(menselijk handelen)

Welke bijdrage levert het op CO2-reductie?
Deel ik kennis en ervaring?
Draag ik bij aan werkgelegenheid?
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Samen lossen wij het op.
“Niet zoeken naar een breder ik, maar een groter wij.”
Om deze woorden van de koning Willem-Alexander te parafraseren: Hoe staan
we in het leven? Hebben we zelf een rol in een groter geheel? En zo ja, welke
dan?
Als we beseffen dat alles verband houdt met elkaar, begrijpen we ook dat wat de
één doet gevolgen heeft voor de ander. In die context wil consortium Gewoon
Gezond Wonen een bijdrage leveren aan de samenleving.
Denken en doen in termen van educatie vertaalt zich niet door te kijken naar wat
we niet kunnen, maar door te kijken naar wat onze talenten zijn.

Gewoon Gezond Wonen
Uitgegeven door GGW Consortium BV
Torenstraat 5
1981 BC Velsen-Zuid

