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Industrieel bouwen

Kwaliteitsborging vraagt 
conceptueel bouwen
De enorme woningopgave, de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de 

klimaatopgaven dwingen tot het loslaten van traditionele bouwmethodieken. Ook is een andere 

uitvraag nodig bij opdrachtgevers. De talrijke conceptaanbieders die zijn aangesloten bij het 

Netwerk Conceptueel Bouwen laten zien dat conceptueel bouwen de toekomst heeft. 

Tekst ing. Frank de Groot
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“W
oningcorporaties heb-

ben 10 centimeter dikke 

bestekken, die in tien-

tallen jaren steeds ver-

der zijn verbeterd. Dan ga je die bestekken 

toch niet weggooien, om de oplossing aan een 

marktpartij te vragen?”, schetst Olga Görts, 

directeur van de Stichting Netwerk Conceptu-

eel Bouwen (NCB) de huidige situatie. Ze legt 

de vinger direct op de zere plek: de markt kan 

nog zo veel concepten ontwikkelen, de op-

drachtgevers moeten er wel naar vragen. “Ge-

lukkig zien we nu een soort disruptie ontstaan 

door de zware klimaatopgaven, een enorme 

woningbouwopgave en de komst van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen. Ook neemt 

het aantal beschikbare vakmensen in de uit-

voerende bouw af. Het besef dringt door dat 

we niet op dezelfde wijze door kunnen gaan. 

Grote bouwbedrijven, zoals BAM Wonen, Dura 

Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, Koopmans 

TBI, Volker Wessels en nog vele anderen, heb-

ben al concepten ontwikkeld en zijn bij ons 

aangesloten. Samen met brancheorganisatie 

Aedes hebben we De Woonstandaard ontwik-

keld: een tool waarmee we de vraag kunnen 

bundelen en vraag en aanbod bij elkaar bren-

gen. Daar ligt ook de grootste uitdaging. We 

moeten een markt creëren voor bouwconcep-

ten, waarbij voorspelbaarheid en continuïteit 
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van de productie de belangrijkste factoren zijn 

om de kostprijs te verlagen.”

Conceptueel bouwen

Maar wat is nu eigenlijk conceptueel bou-

wen? “Conceptueel bouwen is bouwen vol-

gens een gestandaardiseerde oplossing, die 

voortkomt uit het productieproces van de 

aanbieder. Dat is vaak een combinatie van 

procesmatig werken en industrieel vervaar-

digde bouwdelen. Er zijn concepten die 

hoofdzakelijk uitgaan van een vergaande pro-

cesbeheersing die leidt tot een constante 

productkwaliteit. Hierbij kan nog steeds in 

bepaalde mate traditioneel gebouwd worden 

met kalkzandsteen wanden, prefab betonnen 

vloeren en prefab dakplaten”, aldus Olga 

Görts, die ruime ervaring heeft bij zowel wo-

ningcorporaties, ontwikkelaars als een con-

ceptbouwer. “Er zijn echter ook concepten 

die volledig industrieel gefabriceerd worden, 

en vanaf fabriek op de locatie worden ge-

plaatst. En alles wat daartussen zit. Wat nou 

zo mooi is, is dat met de conceptuele wonin-

gen – de bouwstenen – heel diverse woonmi-

lieus gecreëerd worden!”

De Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen is in 

2007 opgericht door Pieter Huijbregts (zie het 

artikel ‘Landelijke toelating goedgekeurde pre-

fab woningen?’, elders in deze uitgave). Het 

NCB heeft zo’n zestig leden, opdrachtgevers, 

conceptaanbieders en partijen uit de toeleve-

rende industrie. Inmiddels zijn zeventien kop-

lopers vanuit de conceptaanbieders bij NCB 

aangesloten, waaronder de meeste grote 

bouwbedrijven. Doel is duurzaam en betaal-

baar wonen weer haalbaar te maken. Olga 

Görts: “Het kopen van een woning moet verge-

lijkbaar worden met het kopen van een auto. Je 

kiest voor een concept dat voldoet aan jouw 

prestatie-eisen en dat past bij het budget dat 

beschikbaar is. Je koopt iets dat beschikbaar 

is. Uiteindelijk streven we ernaar dat op een 

conceptuele woning ook één garantiecertifi-

caat wordt afgegeven, net zoals bij een auto. 

Bij een auto krijg je toch ook niet tien garantie-

certificaten voor de diverse onderdelen? En bij 

de koop van een nieuwe auto – hoe duur ook 

– ga je ook niet vragen of het stuur 10 cm naar 

links mag en of er drie stoelen voorin kunnen, 

in plaats van twee. Je weet als koper waar de 

grenzen liggen. Bij de woningbouw moeten we 

daar blijkbaar nog aan wennen. Ook om deze 

grenzen te bewaken vanuit het aanbod.”

Kwaliteitsborging

Conceptueel bouwen biedt grote kansen rich-

ting private kwaliteitsborging. Marcel Ponjée, 

mede-oprichter van Bouwkwaliteit Plus, 

maakt aannemers Wkb-proof en helpt op-

drachtgevers met het maken van de juiste 

keuzes. Hij heeft tevens zitting in een project-

groep bij NCB die woningconcepten Wkb-

proof wil maken. Zes leden van NCB partici-

peren in deze projectgroep. “We streven 

ernaar dat de kwaliteitsborger straks vol-

doende bewijs heeft van de conceptaanbie-

der dat de woning aan de bouwregelgeving 

voldoet. Niet alleen in ontwerp, maar ook ge-

verifieerd in de uitvoering. Hierdoor hoeft de 

kwaliteitsborger minder te doen en gaan de 

kosten omlaag. De nadruk binnen de project-

groep ligt op het voldoen aan de eisen die in 

het nieuwe stelsel van toezicht zijn gesteld. 

De eisen ten aanzien van aansprakelijkheid 

Minister Ollongren enthousiast over NCB
Inmiddels is het NCB ook niet onopgemerkt gebleven bij het Ministerie BZK. Voormalig 

minister Ollongren van BZK schrijft in de brief ‘Beantwoording Wkb verzoek AMvB en 

evaluatie proefprojecten’ van 22 februari 2021 aan de Eerste Kamer: ‘In aanvulling op 

deze programma’s voert mijn ministerie op dit moment overleg met het Netwerk Concep-

tueel Bouwen om te komen tot een of meerdere proefprojecten. Bij deze proefprojecten 

wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om bij diverse bouwconcepten – varië-

rend van fabrieksmatige bouw tot woonconcepten – kwaliteitsborging zo veel mogelijk 

te baseren op de door de markt ontwikkelde kwaliteitsverklaringen en toegepaste erken-

de oplossingen. Daarnaast voorkomt een dergelijke aanpak dubbel werk en is daarmee 

kosteneffectief.’

Fijn Wonen.
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verborgen gebreken die gesteld zijn in het 

Burgerlijk Wetboek worden hierin niet betrok-

ken. Dit is bij conceptaanbieders grotendeels 

tot helemaal onder controle.”

Ponjée geeft toe dat er best een forse uitda-

ging ligt voor de conceptaanbieders: “Je moet

een kwaliteitsborger kunnen overtuigen dat 

jouw concept voldoet aan het Bouwbesluit, 

dat straks onder de Omgevingswet opgaat in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierbij

moet het concept ook voldoen aan aanvullen-

de eisen die locatieafhankelijk zijn, zoals bo-

demgesteldheid of geluidsdruk op de gevel.

Wij gaan ze hierbij helpen. Toeleveranciers 

bieden ook in toenemende mate Wkb-proof 

oplossingen aan, waardoor de conceptbouwer 

weer meer zekerheden heeft. Uiteindelijk gaan

opdrachtgevers de vruchten plukken van een

constante kwaliteit met beperkte kosten voor 

borging.”

Voordeel van conceptueel bouwen is – zoals

eerder vermeld – dat de aanbieders weinig 

hinder gaan ondervinden van de aanpassin-

gen in het Burgerlijk Wetboek. “De waarschu-

wingsplicht is veel minder aan de orde als je 

zelf verantwoordelijk bent voor het ontwerp.

Dossiervorming mag ook niet zo’n probleem 

zijn. Bovendien neemt met een hoge mate van 

industrialisatie de kans op fouten af. Hierdoor 

dalen de faalkosten, maar ook de kans op

claims in een latere fase. Hierdoor wordt het 

ook veel toegankelijker voor de conceptaan-

bieders om contractuele verantwoordelijkheid 

te aanvaarden voor het onderhoud gedurende

een bepaalde periode. Dat zien we ook al bij 

infrastructuur. Woningcorporaties hoeven zich 

dan niet meer druk te maken over onderhoud,

maar kunnen terug naar hun kerntaken. En de

conceptaanbieders hebben belang bij het op-

timaliseren van de onderhoudsbehoefte van 

een woning.”

Eenheid gewenst

Görts betreurt het dat onder de nieuwe Omge-

vingswet – die waarschijnlijk op 1 januari 

2022 in werking treedt – gemeenten in omge-

vingsplannen hogere eisen mogen stellen aan 

de energie- en milieuprestatie van woningen 

dan het Bouwbesluit voorschrijft. “Dan gaan 

we weer terug naar de oude situatie met ge-

meentelijke bouwverordeningen, waarbij de

eisen per gemeente varieerden. Moeten con-

ceptbouwers dan woningen ontwikkelen voor 

gemeenten die de lat het hoogste hebben lig-

gen? Dat werkt alleen maar prijsverhogend. 

We zijn gebaat bij eenheid en duidelijkheid in

de regelgeving.”

Die duidelijkheid omtrent de prestaties die de 

verschillende concepten leveren is een be-

langrijke troef binnen NCB. “Het doel is dat 

bijvoorbeeld een woningcorporatie eerst de 

woningbehoefte en de bijbehorende presta-

tie-eisen in kaart brengt en daar dan een ge-

schikt concept bij zoekt. Daarbij kan de op-

drachtgever bij ons ‘winkelen’, vergelijken, en

een keuze maken uit het aanbod. Ieder con-

cept biedt daarbij weer mogelijkheden. Verge-

lijk het maar weer met een auto kopen. Je kijkt 

eerst welk merk je aanstaat, of het past bin-

nen je budget qua aanschaf en onderhoud, en

gaat dan bij de dealer een geschikte auto uit-

kiezen. Daarna kies je voor de diverse opties.

De kwaliteit van iedere auto is al getest in ver-

band met toelating op het wegennet.”

De Woonstandaard

De NCB heeft samen met branchevereniging

Aedes De Woonstandaard ontwikkeld. Deze 

onderscheidt een aantal woningtypes (grond-

gebonden, gestapeld, flexibel en onzelfstan-

dig), doelgroepen (eenpersoonshuishoudens,

een- of tweepersoonshuishoudens en gezin-

nen) en huurklassen (goedkoop, betaalbaar,

middelduur of duur). De combinatie type wo-

ning, doelgroep en huurklasse wordt een Pro-

duct Markt Combinatie (PMC) genoemd. In-

middels zijn er zo’n 14 PMC’s gedefinieerd. 

Een aantal wordt ontwikkeld, zoals een PMC

voor zorgwoningen.

Er is per PMC een minimale kwaliteit beschre-

ven: de basisprestatie-eisen. Daarnaast zijn

veelgevraagde bijkomende eisen geformu-

leerd op het gebied van gebruikskwaliteit, ge-

zond en comfortabel, milieu, technische en

esthetische kwaliteit en proceskwaliteit. Voor-

beeld: in PMC 1 worden goedkope grondge-

bonden woningen aangeboden voor eenper-

soonshuishoudens. Deze hebben minimaal 

een zithoek en eettafel voor een- of tweeper-

soonshuishoudens, keuken, slaapkamer, bad-

kamer, toilet en wasmachine. Ook worden ei-

sen gesteld aan het afwerkingsniveau. Bij PMC

9 worden dure, grondgeboden woningen voor 

gezinnen aangeboden met minimaal een zit-

hoek en eettafel voor een gezin, keuken,

hoofdslaapkamer, twee overige slaapkamers, 

badkamer, toilet (2x) en wasmachine. De 

PMC’s zijn ook gebonden aan een maximale 

huurprijs. In een matrix zijn de verschillende 

PMC’s geordend. Een opdrachtgever kan dus 

kiezen voor de juiste, passende PMC. In mei

2021 komt de nieuwe update van De Woon-

standaard uit. Daarin wordt ook de systema-

tiek van budgetberekening door opdrachtge-

vers opgenomen, met een link naar de website

voor voorbeelden.

Conceptenboulevard

Een belangrijke service van NCB is de ‘concep-

tenboulevard.nl’. Hier presenteren alle leden

hun diverse concepten. Veel daarvan zijn al

redelijk tot goed bekend in Nederland, zoals 

Optio, Fijn Wonen, PlusWonen, MorgenWonen,

PCS en Heijmans ONE. Er kan eenvoudig wor-

den gefilterd door te zoeken op PMC, Regio, 

Doelgroep en Woningtype.

“Woningcorporaties hoeven niet zelf een wo-

ningconcept te bedenken, die zijn er al. Ze 

moeten leren om prestatie-eisen in de markt 

te zetten. Daarbij zien we dat woningcorpora-

ties gaan samenwerken, waardoor schaalvoor-

delen worden behaald. Kwalitatief goede wo-

ningen tegen een scherpe prijs. En woningen 

die snel zijn te realiseren en duurzaam zijn. 

Desgewenst kan ook het onderhoud bij een

conceptaanbieder worden neergelegd. Totale

ontzorging dus. Maar dan moet er wel vertrou-

wen zijn in de markt. Inkopen in plaats van

ontwikkelen. Conceptaanbieders krijgen ze-

kerheid over hun afzet en bewoners krijgen

een fijn huis. Uiteindelijk zijn er alleen maar 

winnaars.”

HSC Bouwconcepten.


