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1. INLEIDING

U heeft de SBNoM monitor & evaluatie van Avans IBT (Lectoraat Innovatie
Bouwproces & Techniek) voor het OP Zuid project Sneller Beter Naar Nul op de
Meter (SBNoM) in handen. Deze monitor & evaluatie betreft een periode van
december 2017 – september 2019; de periode waarover Avans IBT – i.s.m. de
Kartrekkers – SBNoM mee mocht faciliteren. Een complex project met zeer veel
partijen en aspecten die van belang zijn om te delen. De leeswijzer om enig inzicht
te geven in de structuur.

2. PROBLEEMSTELLING & VRAAGSTELLING
3. OPZET MONITOR & EVALUATIE
4. RESULTATEN EN BEVINDINGEN MONITOR & EVALUATIE
5. CONCLUSIES & REFLECTIE & AANBEVELINGEN

Voor iemand met weinig tijd, lees de SBNoM Eindpublicatie: Monitoren als basis
voor succes.
Vervolgens is de monitor & evaluatie als volgt te lezen. De inleiding (Hoofdstuk
1) geeft enige (historische) achtergrond en verklaart waarom deze aanpak voor
monitor & evaluatie gekozen is en waarom het deze SBNoM-periode betreft. De
probleem- en vraagstelling (Hoofdstuk 2) is van belang om de tweedeling te
begrijpen met betrekking tot de monitor & evaluatie: het ene deel met betrekking
tot de toegepaste monitor aanpak (werkwijze om te kunnen monitoren) en het
andere deel met betrekking tot de inhoudelijke SBNoM aanpak (wat werkt en wat
werkt niet in de door stakeholders ontwikkelde SBNoM-aanpak).
De opzet van de SBNoM monitor & evaluatie wordt toegelicht in Hoofdstuk 3. De kern
van de SBNoM monitor & evaluatie – de resultaten – worden uitgebreid beschreven
in Hoofdstuk 4. De uiteindelijke conclusies, reﬂectie en aanbevelingen zijn voor
de meeste lezers wellicht het belangrijkst en zijn te vinden in het slothoofdstuk
(Hoofdstuk 5).
Emile Quanjel,
Auteur - Lector Innovatie Bouwproces & Techniek - Avans Hogeschool
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1. INLEIDING
Deze rapportage is de weergave van Avans Hogeschool / lectoraat Innovatie
Bouwproces & Techniek (Avans IBT)– vanuit het werkpakket Monitor & Evaluatie –
voor het OP Zuid project SBNoM (SBNoM).

De rol van Avans IBT – en daarmee de aard en inhoud van de rapportage bepalend – voor de
looptijd december 2018 tot juli 2019 is:

De rapportage dient te worden gezien in het licht van de daadwerkelijke ontwikkelingen binnen
SBNoM en de rol die Avans IBT hierin heeft kunnen spelen. Concreet betekent dit dat bij
aanvang van SBNoM – in 2016 - er geen rol voor Avans IBT was omschreven. Pas in 2017
werd Avans IBT benaderd om samen met Open Innovatieplatform SPARK een rol hierin te
vervullen met betrekking tot WP 4 (Werkplaatsen) en WP 5 (Monitor & Evaluatie). SPARK kon
echter haar eigen rol – vanwege de juridische constructie – als partner niet voortzetten binnen
SBNoM. Vanaf eind 2018 is Avans IBT daardoor als partner in het SBNoM toegetreden. Hierdoor
is het voor Avans IBT niet mogelijk over de volledige looptijd van SBNoM te rapporteren. Uit de
analyse van de situatie eind 2018 kwam tevens naar voren dat de genoemde innovatiestudio’s
en werkplaatsen (WP4) niet realiseerbaar waren door 1) de tragere ontwikkeling binnen en
tussen de WP stakeholders en 2) de motivatie bij deze stakeholders.

1. Het ontwerpen / organiseren / uitvoeren / evalueren van werksessies co-creatie met de
verschillende stakeholders (industriële aanbieders, Gemeentes, Corporaties) t.b.v. de industriële
aanpak woningrenovatie NOM - system integration (relaties vanuit WP5 met WP1, WP3)
Het betreft hier werksessies op verschillende niveau’s:
a. per stakeholder op operationeel en strategisch niveau;
b. tussen stakeholders op operationeel niveau: batches van n= 1 tot 500;
c. tussen stakeholders op tactisch niveau: gecombineerd in co-creatie gezamenlijke aanpak
uit a.
2. Het ontwerpen / ontwikkelen / vastleggen van de industriële aanpak woningrenovatie NOM
- system integration op basis van 1. (relaties vanuit WP5 met WP1, WP3) in relatie tot Woning
Corporaties (huurder) en gemeenten (klantreis).
3. Het monitoren / evalueren / verbeteren van de verschillende aanpakken in co-creatie –
inclusief het vastleggen hiervan met de verschillende stakeholders.

De aanpak voor de complexe opgave van SBNoM is georganiseerd door middel van Werkpaketten
(WP) en een aanpak om te komen tot selectie van stakeholders en organisatiestructuur die
redelijk traditioneel is maar past binnen het vereiste format van OP Zuid. De gekozen aanpak
van Avans IBT die in deze rapportage is uitgewerkt verschilt van deze traditionele benadering
omdat de complexe opgave iets anders verwacht van de stakeholders, de organisatiestructuur
en – om te komen tot effectieve oplossingen – ook een andere procesinrichting nodig heeft.
De expertise vanuit Avans IBT is hier speciﬁek op gericht; het ontwikkelen van noodzakelijk
inhoudelijk inzicht en oplossingen door ontwikkelen van het proces hiervoor (wat & wie & hoe).
Door deze andere opzet – meer ontwerpend dan lineair – heeft de opzet van deze rapportage
ook een andere vorm, uitwerking en bevindingen gekregen.

4

5

EINDPUBLICATIE SBNoM

MONITOR & EVALUATIE

&

PERIODE DEC 2017-SEPT 2019

2. PROBLEEMSTELLING &
VRAAGSTELLING

3. OPZET MONITOR &
EVALUATIE

De doelstelling van het project ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’ (SBNoM) is om de
industrialisatie van Nul op de Meter (NoM) renovaties te versnellen en te verbeteren om zo de
aantallen mogelijk te maken die nodig zijn om de energietransitie in de gebouwde omgeving
(huur én particuliere woningen) echt vorm te geven.

3.1 Uitgangspunten

De bijbehorende probleemstelling is:
De huidige aanpakken om de industrialisatie van Nul op de Meter (NoM) renovaties
met / voor stakeholders te versnellen werken niet of onvoldoende.
De vraagstelling die wij vanuit Avans IBT hierbij hebben gehanteerd is meerledig. De reden
hiervoor is dat wij in onze rol zowel de inhoudelijke en proces-resultaten inzichtelijk willen
krijgen (het resultaat van monitoring – vraag 1) alsook kennis over hoe wij dit inzicht kunnen
krijgen tijdens het proces (de methode van monitoring – vraag 2).
Een verdere opsplitsing van de vraagstelling m.b.t. het resultaat heeft de reden dat het plan van
aanpak een antwoord voorstelt op de probleemstelling – namelijk het inzetten van de OEM-positie
(Original Equipment Manufacturer) en propositieontwikkelaar. Dit is eigenlijk een hypothese die
gedurende het SBNoM moet worden getoetst (1b). Om een breder inzicht te krijgen, maar ook
om andere aanpakken die door voortschrijdend inzicht tijdens het SBNoM-programma alsnog
zouden kunnen worden geïntroduceerd is het andere deel van de resultaatvraag breder gesteld.
Dit levert de volgende vraagstelling op:
1a Welke mogelijke en realistische aanpak(ken) voor de stakeholders (gemeenten, corporaties,
aanbiedende partijen) kunnen zorgen voor een industriële versnelling van de energietransitie?

Uitgangspunt voor het uitwerken van de opzet Monitoring & Evaluatie zijn de activiteiten zoals
genoemd in het projectplan Sneller en Beter naar Nul op de Meter voor WP5 (pag. 26).
Ontwikkelen monitoring en evaluatiestrategie
- wat en wie is er nodig om de goede / gevraagde kwaliteit en de noodzakelijke kwantiteit te
halen
- het vaststellen van criteria die het succes / falen van deze uitgangspunten bepalen
- criteria om te monitoren
- doorlopende monitoring
- halfjaarlijkse evaluatie
Kennisdisseminatie
Twee type activiteiten om de opgedane kennis te delen en hierop voort te kunnen bouwen:
- reﬂectiesessies (werksessies waar ook studenten van hogescholen en andere stakeholders uit
het project en/of netwerk zullen deelnemen)
- symposia / masterclasses: er zullen 2 congressen worden georganiseerd door SPARK en
stakeholders tijdens de totale periode 2016-2019
Meer speciﬁek is de vraagstelling bij dit onderdeel van SBNoM:
2. Welke monitor-aanpak en bijbehorende(succes- en faal) indicatoren kunnen inzicht geven in
de ontwikkeling van deze aanpak(ken), zodanig dat deze gedeeld kan worden?

1b. Is de geïntroduceerde OEM positie / propositieontwikkelaar als system-integrator hiervoor
een hulpmiddel?

2. Welke monitor-aanpak en bijbehorende(succes- en faal) indicatoren kunnen inzicht geven in
de ontwikkeling van deze aanpak(ken), zodanig dat deze kunnen worden gedeeld?
De vragen die betrekking hebben op de monitor-aanpak en bijbehorende indicatoren
beantwoorden we in hoofdstuk 4. De vragen met betrekking tot de aanpak voor SBNoM komen
in hoofdstuk 5 aan de orde.
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3.2 Achtergrond & concept bij de opzet

1. De analyse van de geschetste aanpak
in relatie tot de problematiek

Kijken we naar de achtergrond en aanleiding van waaruit SBNoM – uit het projectplan van 2016

4,5 miljoen Nederlandse woningen, waarvan zo’n 30% in Zuid Nederland, kunnen
energieneutraal worden gemaakt met ‘Nul op de Meter’ (NoM).
De techniek is beschikbaar, de markt voor NoM is er en de partijen die het moeten doen
hebben zich verenigd in verschillende Stroomversnelling ‘Deals’. Kortom, het is tijd voor
‘niet lullen maar poetsen’.
Voor de uitrol is een ‘Bouw 3.0’ - een compleet andere inrichting van de bouwketen nodig
én een koploperCoalitie dat zowel de vraag- als de aanbodzijde activeert. Dat miste. Tot
vandaag. Tot SBNoM.
Sneller en Beter naar Nul op de Meter: radicale verduurzaming van de bebouwde
omgeving in Zuid Nederland.

In deze aanleiding en geschetste aanpak spreekt een hoog ambitieniveau, met de aanname dat
veel van datgene wat nodig is bij de stakeholders beschikbaar is.
Het betreft een complexe problematiek waarbij de aanpak niet op een ‘traditionele manier’
kan worden aangepakt. De voorgestelde aanpak gaat uit van een andere inrichting van de
bouwketen én een koploperCoalitie dat zowel de vraag- als de aanbodzijde activeert.
Bij het ontwerpen van een geschikte aanpak voor de monitoring & evaluatie van SBNoM zijn de
volgende zaken van belang geweest:
1. de analyse van de geschetste aanpak in relatie tot de problematiek
2. de sleutelcomponenten die het slagen of falen van de geschetste aanpak bepalen
3. vanuit analyse en sleutelcomponenten: een basisontwerp voor het methodisch monitoren
van de geschetste aanpak in samenhang > Hoofdstuk 3.3

8

In het kort iets over het type problematiek in
relatie tot het type aanpak in zijn algemeen.
In relatie tot complexe problemen en aanpak
geldt voor zowel voor de aanpak zelf als voor
het monitoren dat een ontwerpende aanpak
hiervoor het meest geschikt is. Ontwerpend
wil zeggen: zodanig dat alle belangrijke
sleutelcomponenten – factoren die het slagen
of falen van de geschetste aanpak bepalen
– in samenhang kunnen worden ontwikkeld
en gemonitord. De sleutelcomponenten
zijn hierbij van zeer verschillende aard: het
betreft bijvoorbeeld zowel factoren die te
maken hebben met het type stakeholder;
het type samenwerking tussen stakeholders;
de beschikbare kennis en kunde bij de
stakeholders; de mate en snelheid waarbij
deze kennis en kunde – in een speciﬁeke
context – kan worden ontwikkeld (ontwerp,
test, evaluatie, verbetering); beschikbare
tijd, geld en middelen etc.
Hierdoor is een lineaire ontwikkeling
niet mogelijk, een ontwerpende aanpak
ontwikkeld door in samenhang met alle
sleutelcomponenten van een brede scope
naar een speciﬁeke scope te kijken – testen –
evalueren en te ontwikkelen. Soms betekent
dat eerst weer een stap ‘terug’ (naar een
brede scope, of een ander alternatief in de
speciﬁeke scope) om vervolgens een betere
ontwikkelstap te kunnen maken.
Complexe
problemen
bestaan
uit
componenten van verschillende aard. Vaak
wordt – om de complexiteit te vereenvoudigen
–
de
complexiteit
opgesplitst
in

deelproblemen die als deelprobleem worden
ontwikkeld op realistische en werkbare
oplossingen. De optelsom van opgeloste
deelproblemen moeten bij elkaar worden
gevoegd om tot de totaaloplossing te komen.
Deze werkwijze is die van de engineering.
Waar het gaat om complexe problemen met
veel onbekende en dynamische variabelen
is deze vereenvoudiging echter suboptimaal
of zelfs onvoldoende. Bij dit type problemen
is een integrale werkwijze waarbij steeds
in samenhang tussen de deelproblemen en
totaaloplossing naar een samenhangende
totaaloplossing wordt gewerkt met / voor
alle stakeholders. Deze integrale werkwijze
is een ontwerpende werkwijze.
In het kort iets over kennisontwikkeling en
type problematiek
Kennis is pas van waarde als het – in een
speciﬁeke context – kan worden toegepast
door en voor de stakeholders (bij SBNoM:
gemeenten,
woningbouwcorporaties,
industrieel coalitie). Waarde hebben die
zaken, die het succes bepalen in een
speciﬁeke context. Zaken die deze waarde
tegenwerken zijn echter ook van belang
om mee te nemen in de kennis die nodig
is bij de toepassing. Deze zaken noemen
we sleutelcomponenten. Willen we waarde
ontwikkelen en zien of iets van waarde is
(aan het ‘eind’ in de toepassing) of wordt
(tijdens het ontwikkelen), dan zullen we
deze sleutelcomponenten vooraf moeten
achterhalen. Dit noemen we het inrichten
van de Monitor. Bij het daadwerkelijk
ontwikkelen en toepassen van kennis
kunnen we vervolgens drie volgende
stappen cq fases onderscheiden. Ten eerste
het transparant maken van kennis (welke
9
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energietransitie impliceert dat kenmerkende
elementen
van
industrialisatie
zoals
mechanisatie, opschaling, automatisering,
digitalisering en informatisering hun weg en
plek vinden in de professionele sector die
zich bezig houdt met deze transitie.

type kennis is nodig / beschikbaar bij de
afzonderlijke stakeholders?). Ten tweede
het deelbaar maken van de kennis tussen de
verschillende stakeholders in een speciﬁeke
context. En ten derde de integratie van de
deelbare kennis in de speciﬁeke context
door / voor de stakeholders zodanig, dat
deze ook deelbaar is buiten deze context.
In het kort iets over samenwerking op
kennisontwikkeling en type problematiek
Samenwerking is een werkwoord, dat
wil zeggen dat het iets betekent in het
samen doen met en voor elkaar aan een
gezamenlijk probleem en doel. Iets anders
dan samen werken, waarbij ieder op zijn
eigen manier gelijktijdig werkt. Voor een
bepaald type problematiek is een bepaald
type samenwerking nodig om tot een goede
aanpak en oplossing van het probleem te
komen. Is heel helder wat het probleem
is en het type kennis en rolverdeling van
stakeholders om het probleem op te lossen?
Dan is er een heel andere samenwerking
nodig dan wanneer we een niet helder
gedeﬁnieerd of complex probleem hebben
waarvan alle stakeholders nog geen
duidelijk idee hebben welke type kennis
en rolverdeling van stakeholders hiervoor
van belang is. Hiervoor zijn – innovatieve
– kennis en samenwerking nodig. Bijgaand
model geeft de relatie tussen type probleem
en type samenwerking weer.

Figuur 1

Kijken we naar het type probleem van SBNoM
dan is hier een andere en nieuw type kennis
en rolverdeling nodig dan in een traditionele
probleemstelling.
Bij
een
traditionele
probleemstelling is de bestaande kennis
en rolverdeling voldoende. Er kan sprake
zijn van een transactionele samenwerking
waarbij de noodzakelijke kennis door
stakeholders aanwezig is, uitgewisseld en
kan worden toegepast. Bij SBNoM is er sprake
van een complexe vraagstelling waarvoor
nieuwe kennis en rolverdeling nodig is en
waarbij het delen op al die vlakken tussen
stakeholders essentieel is om te komen
tot betere inzichten in het ontwikkelen en
toepassen. Dit noemen we ondernemend
samenwerken. Stappen in die richting in
type samenwerking worden weergegeven in
de andere opties: functioneel samenwerken
en verkennend samenwerken.
Type
aanpak,
kennisontwikkeling
en
samenwerking in relatie tot industriële
versnelling en energietransitie
Het

industrieel

versnellen

van

de
10

In elk type industrie is sprake van een
productieproces en een daaruit voortkomend
product en dat op (relatief) grote schaal.
Hoewel industrialisatie aanvankelijk vooral
uniformering van het product inhield,
is gaandeweg ﬂexibilisering van het
productieproces weer in belang toegenomen
en wordt het succes van een industriële
onderneming heden ten dage bepaald door
het voortdurend vinden van de juiste balans
tussen uniformering en ﬂexibilisering.
Een
direct
hiermee
samenhangende
invalshoek is die van specialisatie (horizontale
ketenintegratie)
versus
generalisatie
(verticale
ketenintegratie)
en
het
bijbehorende concept van productieketens.
In de totstandkoming van een eindproduct
zijn vele stadia te onderkennen waarin allerlei
halfproducten/tussenproducten en allerlei
verschillende partijen en specialisaties
een rol spelen. Om dit te benadrukken
wordt dan vaak over een productieketen
gesproken waarin de verbindingen tussen de
schakels en de stromen van goederen, geld
en informatie door de keten gezamenlijke
aandachtspunten vormen.
Integratie (zowel verticaal als horizontaal)
met
behulp
van
informatisering
en
digitalisering
is
een
relatief
nieuwe
ontwikkeling en vormt de kern van de
huidige mondiale industriële ontwikkeling.
Verticale en horizontale connectiviteit in de

productieketen is daarin gefundeerd op data
en de koppeling, uitwisseling en interpretatie
daarvan, waarbij er in toenemende mate
sprake is van digitalisering van dit geheel.
Naast deze informatisering en digitalisering
is uiteraard samenwerking tussen de
partijen in de keten een hoofdingrediënt in
het recept voor industriële versnelling. Eén
van de belangrijkste lessen van het SBnoM
project is dat de succes- en faalfactoren
overwegend op het vlak van samenwerking
moeten worden gezocht. De mogelijkheden
voor informatisering en digitalisering zijn
er, hoe deze succesvol te benutten in een
co-creatieve setting is de echte uitdaging.
Er is een noodzaak tot intensieve en
ondernemende samenwerking in de keten
en vergaande integratie van structuren en
systemen van de partners in die keten. Dit
alles is ondenkbaar zonder adequaat gebruik
van de mogelijkheden tot informatisering en
digitalisering en vraagt om een transitie in
denken, doen en laten van alle partijen in
de keten. De energietransitie door middel
van industriële versnelling is veel meer dan
alleen een technologische transitie.
Type
aanpak,
kennisontwikkeling
samenwerking bij SBNoM

en

Als basis gebruiken we het Plan van Aanpak
SBNoM (PVA SBNoM) en de uitwerking zoals
die medio 2017 voor Avans IBT beschikbaar
was. Kijken we naar de opzet van SBNoM,
dan zien we deze ontwerpende aanpak terug
in de innovatie-studio’s maar niet in de totale
opzet van SBNoM. De totale opzet van SBNoM
is daarentegen ‘traditioneel’ te noemen.
Zowel in de organisatie van de opzet door
middel van Werkpakketten (WP) waarbij
11
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iedere stakeholder georganiseerd is in een
afzonderlijke WP. En de acties tussen de
WP’s die niet duidelijk en helder omschreven
zijn. Maar ook in het ontwikkelen zelf; het
ontwikkelen vanuit de aanbodkant op basis
van de beschikbare techniek, om vervolgens
het aanbod ‘aan de man te brengen’ bij de
vragende partijen – publiek (woningbouw
Corporaties) en privaat (particulieren <>
gemeenten). In de WP en per stakeholder
worden optimale ‘pakketten’ ontwikkeld die
vervolgens ‘ingeplugd’ worden om tot een
totaalpakket te komen; een traditionele
aanpak met een engineer werkwijze in
plaats van een ontwerpende aanpak met
een integrale werkwijze.
Het aanbod zou door een system-integrator
– door de koppeling van technisch aanbod
via een geschikte klantbenadering inclusief
ﬁnancieringsvorm(en) – kunnen worden
gematched met de vraagzijde. In de manier
van samenwerken om deze aanpak en
kennisontwikkeling voor mekaar te krijgen
zien we in het PVA SBNoM en uitwerking dat er
vooral transactioneel wordt samengewerkt,
de andere opties voor samenwerking zijn
niet bekend en/of niet als beschikbare
kunde voorhanden.

Over de organisatie van SBNoM.
De voorgestelde organisatie – per WP
– zorgt ervoor dat er in eerste instantie
alleen in een WP verantwoordelijkheid
wordt gevoeld en genomen over de eigen
onderwerpen
en
kennisontwikkeling.
Maar geen verantwoordelijkheid over het
totale gemeenschappelijke onderwerp en
de kennisontwikkeling die nodig is om de
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eigenlijke probleem- en vraagstelling aan te
pakken. Binnen de WP was er een duidelijke
omschrijving van wat & wie & hoe. Tussen
de WP was deze omschrijving samengevat
in WP4: Werkplaats Slimme Uitrol. Deze
is echter alleen gericht op het ontwikkelen
van het technisch aanbod en niet op de
gezamenlijke ontwikkeling op vraag èn
aanbod.
In de gevonden situatie van 2017 waren
het vooral de ‘kartrekkers’ die de rol van
activering en het bij elkaar brengen van
stakeholders als rol en opdracht zagen en
uitvoerden. De stakeholders zelf werkten
binnen de kaders van hun WP. De aandacht
– vanuit Avans IBT met de Kartrekkers –
was daarom gericht op het inrichten van een
organisatie die de ontwikkeling tussen de WP
en betreffende stakeholders kon activeren.
Dit betekende echter een duidelijk andere
organisatie van betrokken stakeholders in
inzet en tijd.
Voor deze aanpak werd de Workshop als
methode geïntroduceerd. Een Workshop
is een methode om te ontwikkelen waarbij
binnen een duidelijk ingeperkte tijd met
stakeholders aan een duidelijk afgebakend
doel wordt gewerkt. Dit aan de hand van
een speciﬁeke werkvorm met rollen en
opdrachten. Gerelateerd aan de stappen
in kennisontwikkeling werden hiervoor drie
type Workshops (WS) benoemd:
- Transparantie > Articulatie WS- per
stakeholder;
- Delen > Batch WS – tussen stakeholders
nodig voor een speciﬁeke situatie;
- Integratie > Integratie WS – tussen alle
stakeholders.
12

Over de ontwikkelaanpak van SBNoM
Aansluitend op de organisatievorm is in
het Plan van Aanpak SBNoM (PVA SBNoM)
gekozen voor een parallelle ontwikkelaanpak
per stakeholder. Zo wordt er een technische
aanpak – NOM Standaardisatie, Normalisatie
en Innovatie – ontwikkeld door WP1 (De
coalitie),
een
consumentenpropositie
door
WP2
(Gemeenten)
en
een
georganiseerde vraag – de Slimme Uitrol
(woningbouwcorporaties). Dit alles komt bij
elkaar in WP4; Werkplaats Slimme Uitrol.
Hierin moeten stakeholders uit WP1-WP3 in
termen van kennisontwikkeling gezamenlijk
ontwikkelen.
Kern van de ontwikkelaanpak blijft echter
die van de traditionele transactionele
samenwerking die door middel van een
traditionele engineering werkwijze moet
worden ontwikkeld.

en met welke stakeholders organiseren we
de oplossingen?), instrumentenniveau (met
welke hulpmiddelen en methodes voeren we
de oplossingen uit?) en inhoudelijk niveau
(wat voor type kennis en kunde is er nodig
om te komen tot de oplossingen?).
2. De sleutelcomponenten die het
slagen of falen van de geschetste
aanpak bepalen
Naast het type sleutelcomponenten kunnen
we voor de sleutelcomponenten zelf ook
benoemen welke inhoudelijke kenmerken
dit type bepalen. Dit kunnen we doen aan
de hand van twee uiterste situaties te
benoemen waarin deze sleutelcomponent
in een speciﬁeke context voorkomt: van
traditionele- tot innovatieve-context. We
kunnen de volgende sleutelcomponenten
onderscheiden:

Vanuit Avans IBT werd, in samenwerking
met de kartrekkers, vanaf half 2017 een
andere ontwikkelaanpak opgezet.
Dit
vanuit het inzichtgeven in de andere,
noodzakelijke, opties voor samenwerking;
van transactioneel naar ondernemend
samenwerken. Vanuit een engineering
benadering van systeem-integratie door
middel van een system-integrator naar een
ontwerpende integrale benadering, waarbij
de verschillende systemen met elkaar tot
integratie moeten komen.

Propositie:
Het speciﬁek omschreven doel (per
stakeholder, onderwerp) van zowel het totale
SBNoM-project als doel binnen onderdelen
van
het project. Hieronder vallen de
doelen binnen de verschillende fases en
stappen binnen SBNoM gerelateerd aan de
verschillende stakeholders. Bijvoorbeeld:
batches van 500 woningen. Voor dit type
complexe vragen moeten we van een
transactionele – vraag & aanbod – gerichte
propositie naar een – via een verkennende
– ondernemende propositie.

Deze ontwikkelaanpak gaat uit van de
ontwikkelstappen: monitor, transparantie,
delen en integratie. De ontwikkelaanpak
is nodig op verschillende niveaus binnen
SBNoM: op organisatieniveau (op welke wijze

Structuur:
De ingerichte omgeving / organisatie is
nodig voor de verschillende stakeholders
om een industriële aanpak voor bestaande
woningvoorraad mogelijk te maken. Dit
13
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zou moeten inhouden van een projectnaar een proces-aanpak. De procesaanpak
wordt in dit project omschreven als ‘System
Integration’.
Team
De aard (competenties, ervaring etc.)
en de samenstelling van de stakeholders
/ professionals binnen SBNoM. Dit zou
moeten inhouden van een functionele
team-samenstelling per fase, naar een
complementaire en ‘collaborative design’
samenstelling voor alle fases.
Support
Datgene wat ter ondersteuning van de
stakeholders is ingezet om te komen tot het
omschreven doel. Dit houdt in: methodes
die de verschillende stakeholders – in hun
professionele rol – aanspreken en hierin
stimuleren; van ‘trekken’ naar ‘faciliteren’.

&
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3.3 Opzet monitor & evaluatie SBNoM
3. vanuit
analyse en
sleutel
componenten: een basisontwerp voor
het methodisch monitoren van de
geschetste aanpak in samenhang
Het
SBNoM
projectdoel
luidde:
het
ontwikkelen/identiﬁceren/beschrijven
van
succesvolle aanpakken voor industriële
versnelling van de energietransitie van
de
bestaande
woningvoorraad.
Het
bijbehorende monitor/evaluatie doel luidde:
het identiﬁceren van succes/faal factoren
voor het bereiken van het projectdoel.
In de evaluatie van het SBNoM project
zijn
drie
projectniveaus
en
vier
sleutelcomponenten benoemd. De niveaus
(organisatie, instrumenten en inhoud)
zijn beschouwingsniveaus en zowel van
toepassing op het project als op de in
het projectdoel beoogde aanpakken. Vrij
vertaald: hoe doen we het met zijn allen,
waarmee doen we dat en wat betreft dat
concreet voor ieder van ons? En ‘we’ zijn in dit
geval alle deelnemende partijen inclusief de
klant en ‘inhoud’ omvat ook de te renoveren
c.q. gerenoveerde panden.
De vier sleutelcomponenten zijn (groepen)
factoren die het succes c.q. falen van een
dergelijk
project
bepalen:
propositie,
structuur, team en support. Ook deze
sleutelcomponenten zijn zowel van toepassing
op het project als op de aanpakken. Voor elke
sleutelcomponent is een motto geformuleerd
dat de essentie van de te maken transitie
op de component weergeeft. Overigens is
daarmee niet gesteld dat in iedere aanpak
deze transitie op iedere component ook
14

volledig gemaakt moet zijn. Het is eerder
een kwestie van het situationeel bepalen
van de juiste ‘stand’ voor de knop/schuif
bij iedere component. Een ‘ouderwetse’
transactie blijft bijvoorbeeld soms nuttig.
-

Workshops

Een volledige aanpak omvat alle
beschouwingsniveaus.
Een succesvolle aanpak optimaliseert
op alle sleutelcomponenten.

Vanuit het voorgaande is de volgende
basisopzet ontworpen om zowel de aanpak te
ontwikkelen alsook deze aanpak methodisch
te monitoren en te evalueren.
In de totaalopzet zijn er vier periodes te
onderscheiden: inventariseren, ontwikkelen,
synthese en doorzicht. Deze zijn in periodes
van
beschikbare
tijd
georganiseerd.
Vervolgens zijn in deze periode type
workshops (WS) voorzien – gericht op de
ontwikkelstappen: transparant, delen en
integreren. Deze zijn aangeduid als WS A
(Articulatie – transparant maken), WS B
(Batch – het delen van kennis in context)
en WS I (Integraal – het beschikbaar maken
buiten de context, zie ﬁguur 2).

Figuur 2

De aanpak,
als onderdeel om van
transactioneel naar ondernemend te komen,
is weergegeven in onderstaand ﬁguur. Het
leren kennen van jezelf als stakeholder en
de andere stakeholders: welke rollen en
belangen zijn er om het doel te bereiken.
Het leren denken om, met elkaar, een
gezamenlijk doel te bereiken: welke opties
en scenario’s zijn er? Vervolgens het leren
doen; hoe kunnen we gezamenlijk in een
concrete situatie / context, vanuit onze eigen
rol / belang werken aan mogelijke scenario’s
die leiden tot werkbare oplossing(en)? (Zie
ﬁguur 3).

15
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Figuur 3

Figuur 5

De verschillende type WS zijn als volgt te beschrijven (zie ﬁguren 4-6).

Figuur 4

Figuur 6
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professionals gaat. De bereidheid om vervolgens te integreren en transformeren
is nog een hele grote stap extra.

Het ontwikkelen binnen SBNoM gaat in ontwerpende ontwikkelcycli die, al naar
gelang de toegepaste kennis en evaluatie, tot een volgende ontwikkelstap met
daarbij een werkbare aanpak en oplossingen komt. Deze ontwikkelcycli, en
hoe deze in relatie tot elkaar en het type WS staan, is in onderstaand Figuur
7 weergegeven.

Voor deze stapsgewijze opschaling/fasering/ontwikkeling van de samenwerking
(1-transparantie, 2-deling en 3-integratie) is in het project onderscheid
gemaakt tussen scenario’s, instrumenten en pakketten. De laatste van die drie
was van begin af aan in beeld: het leveren van ‘Ikea pakketten’ voor renovatie.
Dit speelt zich af op het beschouwingsniveau inhoud. Voor de twee andere
beschouwingsniveaus organisatie en instrumenten zijn daar respectievelijk
de concepten scenario’s en instrumenten aan toegevoegd. Het idee is dat dit
de tastbare vehikels zijn waarmee deze stappen in de samenwerking gezet
kunnen gaan worden.

De inhoudelijke ontwikkelstappen betekenen ook iets voor het faciliteren en
monitoren door Avans IBT. Deze ontwikkelstappen zijn weergeven in Figuur
8. In dit Figuur is eveneens de ontwerpende aanpak te zien: een deelstap in
de totale aanpak wordt voorbereid en uitgevoerd. Vervolgens wordt dit als
methode en op inhoudelijke opbrengst geëvalueerd om daarna de volgende
deelstap te ontwerpen.

Figuur 7
Figuur 8

Naar mate duidelijk werd dat de oorspronkelijke ambitie (daadwerkelijke
integratie en transformatie van structuren/systemen tot succesvolle
aanpakken) niet kon worden waargemaakt en eerder als horizon fungeerde,
werd de bescheidener ambitie ‘blootleggen en delen van bestaande structuren
bij de partners’ omarmd. Bereidheid tot werkelijke transparantie en delen is al
een hele stap maar ook die is in het project niet volledig gezet. Je zou kunnen
stellen dat deze bereidheid een belangrijke randvoorwaarde voor succes is, die
onder de sleutelcomponent propositie valt als het om deelnemende partijen
gaat en onder de component team als het om daadwerkelijk participerende

-

Een succesvolle aanpak faciliteert een stapsgewijze opschaling van
samenwerking.

De verdere uitwerking – met als hulpmiddel de Padlet – volgt in de volgende
paragrafen

18
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SBNoM Padlet-structuur
Scenario’s, instrumenten en pakketten:
transparantie, delen en integratie op 3
niveaus
Het transitiemotto voor de sleutelcomponent
support luidt: van trekken naar faciliteren.
Van het bieden van een strak ingekaderde
en opgelegde werkwijze naar het bieden
van een goed gevulde gereedschapskist
met heldere gebruiksaanwijzingen (wat
werkt in welke situatie en hoe het dan te
gebruiken), waaruit dan situationeel de best
passende keuze kan worden gemaakt. De
instrumenten in de gereedschapskist zijn
zeer divers van aard zowel qua subject,
vorm, effect, bediening als bediener. Dit kan
variëren van een internettool voor bewoners,
een afwegingskader voor besluitvorming bij
een gemeente, een pandtypologie van een
corporatie, een installatievoorschrift voor
een voorzetpaneel, tot de opzet en support
van een samenwerkingssessie. Het kan
gaan om aanpakken, methodes, technieken,
afspraken,
standaarden,
algoritmes,
databases,
apparaten,
besluitvorming,
afwegingskaders,
informatiepakketten,
kennissystemen, en combinaties daarvan.
Om enigszins grip te krijgen op de inhoud
van zo’n volle gereedschapskist, duidelijk
te kunnen zijn over wanneer en hoe elk
instrument kan worden ingezet en zicht te
krijgen op de uiteindelijk beoogde integratie
van structuren en systemen bij de betrokken
partijen, is het concept scenario als extra
ordeningsprincipe gelanceerd. Dit begrip
scenario is een uitbreiding van het uit de
marketing bekende begrip klantscenario
of klantreis en naast klantscenario’s

&
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onderscheiden
we
pandscenario’s
en
partijscenario’s. De drie typen scenario’s zijn
in het project ook wel respectievelijk klantreis,
pandreis en intern-proces genoemd. De
klant kan bewoner en/of eigenaar zijn en
er kan ook sprake zijn van (incidentele
of structurele) collectiviteit voor zowel
bewoners als eigenaars. De invalshoek van
het pand is de invalshoek van het product,
terwijl de invalshoek van de partij die van het
productieproces en de daarin deelnemende
partijen is. Uiteraard is er vrijwel altijd
sprake van een productieketen en zijn er
dus diverse partijen in beeld bij een product.
En hierin worden naast de realiserende
partijen nadrukkelijk ook de regelgevende
en faciliterende partijen meegenomen. Het
begrip klant is relatief: woningcorporaties
bijvoorbeeld kunnen zowel de rol van klant
áls partij innemen.
De driedeling klant/pand/partij onderscheidt
complementaire
perspectieven
op
de
energietransitie.
Het
woord
scenario
benadrukt dat die transitie per klant, per pand
en per realiserende partij anders kan en zal
verlopen, maar dat er ook overeenkomsten
zijn. Door verschillende (typen) klantreizen,
pandreizen en interne processen te
onderscheiden kan zowel met verschillen als
overeenkomsten omgegaan worden en wordt
communicatie, samenwerking en integratie
tijdens
de
realisatie
vergemakkelijkt.
In feite zijn zij zowel de abstractie als
concretisering van onderliggende structuren
en systemen en bieden zij een eerste inkijk
en ingang in elkaars keuken. Dit laatste is
noodzakelijk om uiteindelijk tot integratie en
transformatie te komen. In het marketing
begrip klantscenario ligt de nadruk op de
contactmomenten c.q.
keuzemomenten
20

met/door de klant. Ook bij de twee andere
typen scenario’s ligt de nadruk op dergelijke
contact/keuzemomenten. Als een reis/
scenario er wat dit soort momenten betreft
wezenlijk anders uit ziet, leidt dat tot een
andere reis/scenario. Op het niveau van
speciﬁeke scenario’s kan worden aangegeven
wanneer welke instrumenten inzetbaar zijn.
Een scenario is dus een karakterisering/
generalisatie van een typerend verloop van
het afname-/productieproces in de industriële
aanpak van de energietransitie van de
bestaande woningvoorraad. En daarmee is
het een vehikel voor de ontwikkeling van de
samenwerking via de stadia transparantie,
delen en integratie.
Met de term scenario worden drie aspecten
benadrukt. Ten eerste het aspect van
dynamiek die zich afspeelt of wordt
doorlopen, al naar gelang de mate van
controle op of ontwerp van het verloop
(dat dynamische idee zit overigens ook in
de termen reis en proces). Ten tweede het
aspect van onzekerheid en alternatieven:
er zijn meerdere scenario’s mogelijk.
Ten derde het aspect van generalisatie/
typering: het gaat om een generalisatie
van concrete individuele gevallen of edities.
Belangrijk in het concept is dat in een
concreet geval een speciﬁeke klant, pand
of partij zich op een speciﬁek moment altijd
in één speciﬁek scenario bevindt en niet in
meerdere tegelijkertijd. Wel kan het zijn dat
er gewisseld wordt van scenario op grond
van informatie die beschikbaar komt of een
keuze die wordt gemaakt in de loop van de
tijd.
Uiteraard is er ook samenhang tussen de
drie verschillende typen scenario’s:

Figuur 9

In het ﬁguur 9 hierboven zijn twee
elementen in die samenhang benadrukt:
het afwegingskader (welke criteria hanteren
partijen om te komen tot welke aanpak voor
klant en/of pand) en ﬁnanciering (welke opties
stellen of staan de partijen ter beschikking
m.b.t. realisatie/facilitering klantreis en/
of pandreis). Bij de inventarisatie van
bestaande scenario’s en instrumenten heeft
een nadruk op deze elementen gelegen.
Door instrumenten te koppelen aan scenario’s
wordt duidelijk welke instrumenten passen
(d.w.z. succesvol zijn ingezet en kunnen
worden ingezet) op welke scenario’s en
op welke momenten. Ditzelfde kan ook
met pakketten gebeuren. Het geheel
kan dan worden gezien als een volledige
en
succesvolle aanpak voor industriële
versnelling van de energietransitie van de
bestaande woningvoorraad.
-

Een volledige aanpak omvat alle drie
perspectieven en bijbehorende
concrete scenario’s.

-

In een succesvolle aanpak zijn
passende instrumenten en pakketten
gekoppeld aan scenario’s.
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In de laatste fase van het project is een inventarisatie van bestaande scenario’s en vooral
instrumenten bij de partners gemaakt. In een eerdere fase is voorzichtig al een inventarisatie
van bestaande pakketten gemaakt. Ook dit is niet volledig gelukt; er is een inventarisatie van
bestaande instrumenten bij de partners, een incomplete en niet afgestemde inventarisatie van
scenario’s die worden onderscheiden en een eerste zeer grove koppeling van instrumenten aan
scenario’s.
Overigens kunnen ook de instrumenten die tijdens het project zijn ingezet om samen te werken
(zoals co-creatie sessies of de Padlet die is ingezet om te verzamelen en delen en uiteraard
het begrippenkader zoals hier besproken) in de bedoelde aanpakken worden ingezet. De
instrumenten die gericht zijn op (het creëren van) transparantie, delen en integreren ofwel de
ontwikkeling van de onderlinge samenwerking tussen de realiserende en afnemende partijen
ofwel het vormgeven van de systeemintegratie zijn cruciaal. En dat is misschien wel de kern van
de problematiek: in het project is systeemintegratie steeds benoemd als het (ondermijnende)
idee dat het hier om een partij zou gaan die helaas slecht functioneerde of ontbrak in plaats
van het idee dat dit een omvangrijk samenwerkingsverband is dat zich gaandeweg ontwikkelt.
In onderstaande ﬁguur is dit zich ontwikkelende samenwerkingsverband weergegeven.

Eisen aan instrumenten

5.

Deelbaar

Uit het voorgaande is een vijftal globale
eisen aan een (deelbaar) instrument af te
leiden:

a.
b.

Gedocumenteerd
Implementeerbaar voor/door/bij
andere partijen
Beschikbaar
Binnen de bovengenoemde opzet
zijn de volgende methodes gebruikt
binnen SBNoM.

1.

Industrialiserend/informatiserend

a.

Gericht op industrialisatie van
de energietransitie van de bestaande
woningvoorraad
Gericht op verticale en/of horizontale
integratie in de keten
Gericht op data en de
verwerving, koppeling, uitwisseling
en interpretatie daarvan

b.
c.

2.

Zelfstandig

a.
b.
c.

Duidelijk doel/nut/functie
Duidelijk wat er wel en niet bij hoort
Overdraagbaar

3.

Geformaliseerd

a.

Duidelijk stappenplan/
gebruiksvoorschrift
Duidelijk wat input en output is
Duidelijke randvoorwaarden voor
gebruik
Duidelijk of doel wel of niet bereikt
is/wordt

b.
c.
Een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de samenwerking is hier als nul-niveau
opgevoerd: iedere partij zal eerst inzicht in zijn eigen structuren en systemen moeten hebben en
deze moeten monitoren alvorens kan worden doorontwikkeld tot ondernemend samenwerken.
-

Systeemintegratie bij een aanpak houdt in dat de samenwerking in termen van
scenario’s, instrumenten en pakketten zich door ontwikkelt tot de benodigde
ontwikkelingsfase: transparantie, deling of integratie.

d.

4.

Beproefd

a.

Meerdere malen daadwerkelijk
gebruikt/ingezet
Informatie over deze casuïstiek
beschikbaar
Succesvol gebleken

b.
c.

22

c.

A. Workshops
A1. Articulatie – voor inzicht in eigen
kennis tussen dezelfde type stakeholders
A2. Batch – voor het delen van eigen
kennis van verschillende type stakeholders
in een speciﬁeke context
A3. Integratie – voor een integrale
toepassing van kennis van alle type
stakeholders in een omschreven aanpak
B. SBNoM Padlet-structuur: scenario’s,
instrumenten en pakketten
C. Informatieverwerving
C1. Interviews – voor speciﬁeke kennis per
stakeholder
D. Spiegeling & disseminatie
D1. Magazine Februari 2018
D2. Kennisﬂyer / Juli 2019
D3. Eindevent / 23 september 2019
D3.1 Toelichting & Kennisﬂyer
D3.2 Workshops ervaringen stakeholders
extern – het delen van eigen kennis van
verschillende externe experts
D3.3 Vraaggesprek experts extern – het
reﬂecteren op de opgedane kennis SBNoM
en ervaringen stakeholders extern vanuit
eigen expert-rol
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4. RESULTAAT UITVOERING
MONITOR & EVALUATIE
Deze paragraaf beschrijft in het kort de
resultaten met betrekking tot de uitvoering
van de totale opzet en toegepaste methodes.
In een aantal stappen wordt de uitwerking
van de methode beschreven aan de hand
van de volgende vragen:
1. hoe zijn deze methodes toegepast?
2. wat was de effectieve werking van de
methodes?
3. wat is de opbrengst (inhoudelijk en
procesmatig) van de gebruikte methode?
4. wat zijn de resultaten met betrekking
tot
de evaluatie & monitoring en de
sleutelcomponenten (propositie, structuur,
team en support)?
5. wat zijn eventuele aanpassingen en
interventies geweest in de oorspronkelijke
opzet en toepassing van de methodes?

4.1 WORKSHOPS
A. Workshops
De basis van het methodisch ontwikkelen en
monitoren werd georganiseerd door middel
van de diverse type Workshops. Vanuit
inzicht in eigen kennis, transparantie (WS
Articulatie), om goed voorbereid te zijn op
gezamenlijk delen (WS Batch) naar het in
samenhang ontwikkelen (WS Integratie).
In totaal werden in 10 maanden (periode
december 2018 – september 2019) 19
werksessies georganiseerd, uitgevoerd,
geëvalueerd en geanalyseerd. De cyclus van
ontwikkeling is later gestart doordat Avans
IBT pas eind 2017 bij SBNoM betrokken
werd.

uitvoering gecombineerd met opbrengst en
monitor & evaluatie.

A1. Articulatie – voor inzicht in
eigen kennis tussen dezelfde type
stakeholders
Er zijn in totaal vier Articulatie WS opgezet
en uitgevoerd.
WS A1.1 Articulatie Stakeholders / 13 &
19 december 2017, 10 januari 2018
Drie WS A1 zijn direct uitgevoerd nadat Avans
IBT de nieuwe rol kreeg: 13 (gemeentens)
en 19 december (corporaties) 2018 en 10
januari 2019 (coalitie); steeds met een
afzonderlijke stakeholders.
Doel:
- het leren kennen van de stakeholders
binnen een stakeholder groep.
- het leren denken in opties en scenario’s om
te komen tot het gemeenschappelijk doel.

Figuur 10 - Tijdslijn uitgevoerde WS

De verschillende type WS worden hier
chronologisch behandeld naar doel, opzet,
24
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5. RESULTAAT UITVOERING
MONITOR & EVALUATIE
Uitvoering:

Opzet:

Aanwezigheid stakeholders:
- Gemeenten: iedereen aanwezig, alleen
moesten 2 vertegenwoordigers eerder uit de
werksessie weg.
Woningbouwcorporaties:
iedereen
aanwezig
- Coalitie: iedereen aanwezig, behalve Jan
Kamphuis / system integrator
Facilitering: Avans ABT / Emile Quanjel en de
kartrekkers Marlou Boerbooms en Brigitte
Berends.
Plaats: Tilburg, Den Bosch, Tiel
Effectiviteit:
- De uitvoering kende geen problemen
m.b.t. organisatie, realisatie;
- vanuit de feedback stakeholders: voor
alle type stakeholders sloot de werkvorm
goed aan bij de verwachtingen en hielpen
nadrukkelijk om te komen tot inzicht in
elkaar en in opties;
- bij de stakeholders Coalitie enig ongeduld.

Figuur 11
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Opbrengst A1.1
Gemeentes
Helpt:
- heldere propositie m.b.t: nom in stappen / in één keer <> type woningen <> naar elkaar en
andere stakeholders (lokale consortia, industriële aanbieders, landelijke innovatiekracht)
- rol klantreis en Woonconnect
Hindert:
- nom-ready in stappen of nom-ready in één keer
- afstemming criteria met aanbod & uitvoering
- bestaande relaties plaatselijke partijen <> mandaat <> rol gemeente > route naar
samenwerking
- integrale afweging <> wegingsfactor <> opdrachtverstrekking
- penvoerder: dubbele pet
Scenario(s) – wat te bieden en wat nodig van de ander:
- Gemeenten ontwikkelen samen met corporaties een helder aanbod (pve, heldere stappen
in proces) & volume nodig voor match met plaatselijke partijen en verschillende industriële
aanpakken Coalitie
- Coalitie ontwikkelt verschillende aanpakken (zichtbaarheid, helderheid, prestatiegarantie,
prijs) o.l.v. System Integrator WBJ i.s.m. Industriële Stakeholders en Plaatselijke Consortia

Corporaties

-

tekort aan werkbare oplossingen: bekendheid en beschikbaarheid
woning gebonden energieopwekking
faseverschil in belang gemeenten en corporaties
aanbod van speciﬁeke concepten in de context
kennis ontbreekt bij corporaties <> mindset

Scenario(s) – wat te bieden en wat nodig van de ander:
- andere stakeholders inzicht geven in eigen belang, ervaring en kennis en eigen
verantwoordelijkheid nemen cq eigenaarschap
- inbreng van prestatieafspraken met gemeenten / derden <> alle stakeholders
- gezamenlijk vastleggen en realiseren nom <> heldere uitvraag / woningtypologie en prestatieuitvraag <> vastleggen van randvoorwaarden
- keuzemogelijkheden aanbieden <> systeemkwaliteit + kennis en kunde + inrichten proces
kwaliteit <> eigen proces
- inzicht geven in intern proces Corporaties naar andere stakeholders / aanbieders > lange
termijn relatie > samenwerkingsvormen en contracten
Coalitie
Helpt:
- renovatie op typologie
- een gezamenlijk aanbod naar / van gemeenten en corporaties
- oplopende reeks van aaneengesloten renovatie woningen met dezelfde typologie > inzicht
inhoudelijk + opsplitsen proces en proceskosten
- gezamenlijk ontwikkelen vanuit coalitie > verkoop
Hindert:
- geen samenwerking met andere stakeholders
- niet invullen verwachtingen in relatie met corporaties
- vasthouden van gemeenten aan particulieren in relatie tot opschaling
- leren van ‘nieuwe stakeholders’
- tenderconstructies

Helpt:
- verhuurdershefﬁng terug naar corporaties
- inzicht in omvang, tijd en ﬁnanciële route (AEDES)
- vertrouwen in aanbieders, gemeenten en corporaties
- verduurzaming van de warmtevraag
- epv-vergoeding
- ontkoppelen energiehefﬁng

Scenario(s) – wat te bieden en wat nodig van de ander:
- ontwikkelen door JWB samen met industriële stakeholders en netwerk plaatselijke
stakeholders van: procesomschrijving en kosten (dak, gevel, energiemodule) + omschrijving
randvoorwaarden + training en opleiding
- samen ontwikkelen + verbeteren met: Gemeentes & Corporaties & plaatselijke stakeholders
- werksessies speciﬁek per case / corporatie
- communicatie-aanpak

Hindert:
- geen goede businesscase <> ﬁnanciering
- korte termijnafspraken <> energie labels
- vergroting risico door regelgeving
- techniek <> waarde voor de klant en bewoner
- lokaal belang <> individueel belang bewoners
28
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Monitor & Evaluatie A1.1
Propositie
Wat opvalt is dat alle stakeholders eerst een
eigen heldere propositie willen ontwikkelen
alvorens dat met anderen te doen. In stappen
willen ze, projectgewijs, wel ontwikkelen.
Dit wijst op transactioneel ontwikkelen
of eventueel functioneel of verkennend
ontwikkelen. Er zijn geen aanwijzingen dat
ondernemend ontwikkelen / samenwerken
als optie wordt gezien
Structuur
Alle stakeholders zien wel dat een
procesaanpak nodig is en zal helpen. Dit
blijkt ook uit de voorgestelde scenario’s.
Er is ook bij alle stakeholders een notie dat
hiervoor inzicht in het eigen proces nodig
is om te delen. Het denken in een aanpak
met betrekking tot typologieën komt ook bij
alle stakeholders voor. De klantbenadering
wordt bij alle stakeholders traditioneel
ingevuld; de bewoner en/of de corporatie.
De rol van de System Integration wordt
gezien, maar wel als een individu die dit
proces organiseert.
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gesproken over hun eigen rol hierin, maar
in de meeste gevallen over datgene wat
andere stakeholders hierin moeten doen
cq beschikbaar hebben. De coalitie noemt
speciﬁek werksessies op case/projectniveau
als support om tot ontwikkeling te komen.

Uitvoering:
Aanwezig: iedereen vanuit Stadlander +
coalitie
Facilitering: Avans ABT / Tom Kretschmann,
Hajo Schilperoort, Emile Quanjel i.s.m.
kartrekkers / Peter Linders en
Brigitte
Berends. Aanwezig: 4 studenten Avans
(mogelijke opdrachten).

A1.2 Articulatie Coalitie (aanbod) &
Corporatie Stadlander (vraag) / 29
maart 2018
Doel:
Goed voorbereid ingericht vraag en
aanbod voor de industriële aanpak batches
woningen SBNoM > beschikbare batches
voor corporaties en coalitie

Plaats: Rosmalen / SPARK
Effectiviteit:
- vergt veel aandacht vanuit de voorbereiding
en begeleiding tijdens de werksessie
- voorbereiding bij de stakeholders: bij
Stadlander ok, bij coalitie niet volledig
- opsplitsing in kleinere werkgroepen is
van belang voor de focus en effectiviteit
(modules en procesuitwerking)
- probleem is zelf faciliteren en soms ook
moeten noteren > het zelf expliciet noteren
door de deelnemers is van belang!
- focus houden bij stakeholders lukt door
werkvorm en tijdslimiet
- nadeel: niet alle items kunnen in een
werksessie worden uitgewerkt > huiswerk
blijft als opdracht bij stakeholders

Opzet:
Een presentatie vanuit Stadlander op
datgene waar de vraag op gebaseerd is.
Een uitwerking in stappen door coalitie
met Stadlander als vragende partij in een
industrieel aanbod.
Benoemen onderdelen van een industrieel
aanbod; wat is hiervoor nodig, beschikbaar
en te ontwikkelen?

Team
De samenstelling en competenties van teams
komt bij gemeenten en coalitie niet voor.
Bij de corporaties wordt dit wel genoemd.
System Integration wordt vertaald als
System Integrator die alle competenties
hiervoor bezit.
Support
Bijna alle stakeholders noemen support
als zijnde technische ondersteuning zoals
inhoudelijke speciﬁcaties en digitalisering
en ﬁnancieringsmodellen. Hier wordt deels

Figuur 12
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Opbrengst A1.2
Cases binnen SBNoM:
- Optie 1: Zayaz / DB en gemeente Den
Bosch
- Optie 2: Stadlander / gemeenten Bergen
op Zoom en Middelburg
- Optie 3. Brabant Wonen / DB en gemeente
Den Bosch of Oss
Bij alle opties werden concrete vervolgacties
genoteerd
voor
de
stakeholders
>
afzonderlijke werksessies Batches
Cases binnen SBNoM / faseverschil
- Optie 1: Wonen Limburg en gemeente
Maastricht
- Optie 2: ? en gemeente Tilburg of Eindhoven
Bij optie 1 werden concrete vervolgacties
genoteerd
voor
de
stakeholders
>
afzonderlijke werksessies Batches
Cases parallel aan het SBNoM
- Optie 1: Thuisvester / Oosterhout en
gemeente Oosterhout
- Optie 2: RWS / Goese Polder en gemeente
Goese Polder
Bij alle opties werden concrete vervolgacties
genoteerd
voor
de
stakeholders
>
afzonderlijke werksessies Batches
Monitor & Evaluatie A1.2
Propositie
Een geslaagde werksessie omdat alle
partijen corporaties en gemeenten hierin
een verkennende / ondernemende houding
aannemen. De coalitie blijft daarentegen in
de ‘wachtstand’. Corporaties en gemeenten
geven duidelijk aan dat ze hierin stappen
willen zetten om zaken / randvoorwaarden
te onderzoeken. Dit met een duidelijk
commitment en duidelijk doel om kennis
hierover te delen.
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Structuur
Corporaties en gemeenten geven in
meerderheid aan dat ze zelf vooronderzoek
willen doen om zodoende goed voorbereid
in werksessies zaken met betrekking tot de
optie(s) verder te kunnen ontwikkelen. Er is
behoefte aan inzicht in wat er voor nodig is
om hiertoe te komen (proces). De rol van de
coalitie en System Integration wordt bij de
acties voor alle opties expliciet gemaakt.
Team
Het gezamenlijk ontwikkelen wordt wel
geagendeerd, met name ook naar stap
met de coalitie en System Integration /
Integrator. De relatie naar een procesaanpak
en de rol van de competenties van team en
stakeholders wordt niet benoemd.
Support
Er is een duidelijke vraag naar ondersteuning
/ facilitering in de ontwikkelstappen met
elkaar. Expliciet wordt meegedacht en
de werkvorm van de werksessies hierbij
benoemd.
In deze fase van SBNoM staan in wezen alle
sleutelfactoren op succes. De vervolgstappen
naar de Batches zullen belangrijk zijn om
de stakeholders te laten zien en voelen wat
en wie er nodig is om dit daadwerkelijk tot
succesvolle aanpakken te laten komen. Avans
IBT en de kartrekkers gaan vervolgens aan
de slag om de stakeholders te activeren om
hierover concrete afspraken te maken. Dit
leidt in ieder geval tot twee concrete Batches
voor SBNoM stakeholders (Brabant Wonen
en Stadlander) en één met een externe
stakeholder / Thuisvester. Zayaz blijft
afzijdig en kritisch naar concrete stappen.
RWS / Marsaki blijft wel met opties komen
32

maar neemt zelf geen concrete acties om dit
binnen SBNoM ook uit te voeren.
A2. Batch – voor het delen van
eigen kennis van verschillende type
stakeholders in een speciﬁeke context
Er zijn in totaal 4 WS A2 uitgevoerd met drie
Corporaties.
A2.1 Brabant Wonen / 26 februari 2018
Doel:
delen van vraag en aanbod stakeholders
m.b.t. een concrete batch van 10 woningen
Opzet:
- stand van zaken + intro
- een voorbereide pitch van vraag (Brabant
Wonen) en aanbod (Coalitie)
- feedback <> wat is duidelijk / niet <> wat
is werkbaar / niet > wat
- uitwerken vanuit het wat naar hoe en wie
- benoemen succesfactoren en monitor
- outro: concrete acties vervolg

Figuur 13
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Uitvoering:
Aanwezig: Frank Kamp, Orjan Game /
Brabant Wonen; Jan Kamphuis, Arjen
Dijkstra, Theo Verharen / Coalitie
Facilitering: Avans IBT, Emile Quanjel,
Kartrekkers / Kartrekkers, Peter Linders
Plaats: Rosmalen / SPARK
Effectiviteit:
- in de voorbereiding en uitvoering zijn er
geen problemen;
- de voorbereiding vanuit Brabant Wonen is
goed; 4 woning typologieën;
- de coalitie heeft een standaardpresentatie;
- in de feedback vanuit de stakeholders:
nuttige werksessie, met zicht op een
concrete scenario’s (wijk met kleine series
en/of mutatiewoning).
Opbrengst A2.1
Brabant Wonen heeft de werksessie goed
voorbereid.
- met vier verschillende woning typologieën
en
technische
karakteristieken
en
beschreven opties voor de procesgang;
- met dilemma’s met betrekking tot
verschillende energie-aanpakken en belang
type klantreis;
- met belangrijke alternatieve optie van
de mutatie-woning aanpak industrieel >
ongeveer 8-9% van de bestaande voorraad;
Coalitie heeft de werksessie minder goed
voorbereid en gebruikt de standaard
presentatie;
- gaat uit van eigen kunnen en ontwikkelde
onderdelen en opties;
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- spelen minder goed in op de speciﬁeke
situatie en de klantreis naar zowel corporatie,
plaatselijke partijen en bewoners;
- spelen niet in op de optie van industriële
aanpak via mutatiewoningen – maar wijzen
deze ook niet expliciet af
Uitkomst:
- Wijk Kruiskamp / Zeelheldenbuurt –
Witte de With als wijk voor Batch met het
vergelijkbaar maken van kleine series en
optie mutatie-woning;
- acties lijken vooral bij Brabant Wonen te
liggen, de coalitie noteert eigenlijk geen
acties voor zichzelf.
Monitor & Evaluatie A2.1
Propositie
Brabant Wonen neemt een verkennende
/ ondernemende houding aan door niet
alleen andere opties, de mutatiewoning, in
te brengen, doch ook daadwerkelijk eigen
acties te noteren voor een vervolg op de goed
ingebrachte 4 wijken. Ze wil stappen zetten
naar andere opties. De wisselwerking hierop
met de Coalitie is minder ondernemend,
de Coalitie zelf blijft uitgaan van datgene
wat al ontwikkeld is en gebruikt meer een
transactionele aanpak. De noodzakelijke
wisselwerking komt hierdoor niet goed
genoeg op gang.
Structuur
Bij Brabant Wonen is er behoefte aan een
procesaanpak, ze zien de verschillende
opties en mechanismen waarop ontwikkeld
moet worden en willen hier inzicht in geven.
Ze vragen ook om inzicht hierbij door de
Coalitie. Dit procesinzicht wordt slechts ten
dele gegeven omdat het al een ontwikkeld
(productie)proces is – dat gezien wordt
34

als System Integration. Er ontstaat geen
/ te weinig inzicht in de klantreis hierin
naar corporatie, plaatselijke partijen en
bewoners. Naar de pandreis is meer inzicht
beschikbaar, doch wordt de optie naar
de mutatiewoning – door de ontwikkelde
businesscase / productiecase – niet / te
weinig aangegrepen.
Team
Brabant
Wonen
had
inzicht
in
de
noodzakelijke team-samenstelling; zowel de
plaatselijke expertise / facility manager als de
portefeuille-beheerder was als competentie
aanwezig. Hierdoor kon Brabant Wonen op
veel vragen en aspecten meedenken. Bij de
Coalitie was dit in principe ook het geval op
het (bouw/installatie)technische vlak. Wat
betreft de System Integration bleef deze
beperkt tot dit aspect vanuit de coalitie en
op hoofdlijnen als het gaat om de typologie
/ pandreis en slecht zeer beperkt met
betrekking tot de klantreis. Onvoldoende om
gezamenlijk goede vervolgstappen te zetten
in plaats van afzonderlijk.

A2.2.1 Thuisvester / 28 mei 2018
Doel:
Goed beschreven aanbod voor corporaties
– industriële aanpak – batches woningen
n=500
Opzet:
- stand van zaken – align
- introductie batch Thuisvester
- introductie aanbod Coalitie
- van ﬂow chart naar plan van aanpak
- benoemen vervolgstappen

Support
De stakeholders hebben zelf veel support ter
beschikking / ontwikkeld. Minder of in elk
geval niet beschikbaar is de noodzakelijke
support naar elkaar in het traject naar een
daadwerkelijk project. In deze werksessie
werd goed gebruik gemaakt van de
facilitering door Avans IBT / kartrekkers,
maar niet gevraagd naar facilitering voor een
vervolg. Er is een zekere irritatie merkbaar
bij de coalitie op de nadrukkelijke facilitering
en bevraging op onderdelen zoals met name
over de System Integration kant.
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externe partner samen met de plaatselijke
aannemer;
- beide stakeholders noteren effectief hun
opmerkingen en vragen naar de andere
stakeholder.
Opbrengst A2.2.1

Figuur 14

Uitvoering:
Aanwezig: Thuisvester, De Kok Bouwgroep
& De Werkendamse; coalitie
Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Emile Quanjel / kartrekkers, Marlou
Boerbooms, Peter Linders
Plaats: Rosmalen / SPARK
Effectiviteit:
- de werkvorm in stappen helpt effectief om
de stakeholders inzicht te geven in elkaars
inbreng en vragen;
- de werksessie is door beiden goed
voorbereid, vooral door Thuisvester als

- Thuisvester heeft een concreet aanbod
meegenomen
met
vier
verschillende
concepten voor vier bouwblokjes (gemiddeld
tien woningen), hiervan zou er een speciﬁek
met een industriële aanpak SBNoM kunnen
worden uitgevoerd.
- De coalitie / De Kok Bouwgroep geeft een
algemene aanpak voor de projectaanpak.
De
noodzakelijke
procesaanpak
voor
de opdrachtgever / lokale bouwer /
woningbouwcorporatie is niet beschikbaar
> deze wordt als vraag aan De Kok
meegegeven.
- De vier opties / bouwblokken worden tijdens
de werksessie op bouw/installatietechnische
aanpak besproken en met elkaar genoteerd;
de vragen naar de industriële procesaanpak
blijven echter onderbelicht en grotendeels
onbeantwoord.
- Opdracht aan De Kok is voor vervolg
tweeledig: 1) hoe richt je je bouwproces
zodanig in dat de verschillende aanpakken
succesvol verlopen / scenario’s voor alle
actoren (woco, bewoners, lokale partijen)
2) hoe maak je de procesaanpakken
vergelijkbaar op; bouwkwaliteit, bouwtijd en
bouwprijs.
Monitor & Evaluatie A2.2.1
Propositie
De insteek vanuit Thuisvester is verkennend
samenwerken / ondernemend samenwerken
36

om de noodzakelijke stappen te kunnen
zetten. Thuisvester is zich daarnaast
bewust van haar eigen rol en beperkingen,
waardoor een meer transactionele aanpak
nodig is. De Kok / coalitie is ingericht op
een transactionele samenwerking en minder
op een verkennende of ondernemende
samenwerking. Het is voor hun lastig om
zich hierop te ontwikkelen blijkt tijdens de
werksessie.
Structuur
Thuisvester is goed in staat om het interne
proces als deelbaar in de werksessie in
te brengen inclusief de dilemma’s en
beperkingen hierbij. De Kok / de coalitie geeft
onvoldoende inzicht in het interne proces
om tot een daadwerkelijke ontwikkeling
en samenwerking te komen. De wezenlijke
aspecten naar de procesinrichting met
betrekking tot de klantreis (woco, lokale
partijen en bewoners) en de pandreis
(bouwlogistiek etc.) zijn in de werksessie
niet beschikbaar.

de ﬁnanciële aspecten. De support op de
proceskant is niet inzichtelijk maar er wordt
ook niet nadrukkelijk om gevraagd. De
facilitering hierin bij de werksessie wordt zeer
verschillend ervaren. Bij de corporatie als
hulp, bij de coalitie als irritatie opwekkend.
Dit is een tendens die ook al zichtbaar werd
in de vorige werksessies voor de Batch en
die hier bevestigd wordt.
A2.2.2 Thuisvester / 14 juni 2018
Doel:
samen goed beschreven planning voor
stakeholders industriële aanpak batch
Thuisvester
Opzet:
- stand van zaken – align
- toelichting op de planning door Thuisvester
en De Kok Bouwgroep & De Werkendamse
- van totaalplanning SBNoM naar plan van
aanpak
- benoemen vervolgacties

Team
Thuisvester heeft de juiste competenties
in het team om de eerste stappen in
samenwerking en ontwikkeling te zetten.
Intern is het voor hun duidelijk dat ze hierin
in alle onderdelen op aan moeten sluiten.
Bij de Kok / de coalitie is in basis in de
werksessie de competentie aanwezig maar
wordt vooral de proceskennis niet gedeeld
of kan niet worden gedeeld. Wellicht speelt
de transactionele houding hierbij een rol.
Support
De verschillende stakeholders hebben zelf de
beschikking over de noodzakelijke support
voor de technische aspecten en grotendeels
37
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Uitvoering:

Uitvoering:

Aanwezig: Thuisvester, De Kok Bouwgroep &
De Werkendamse; Coalitie

Aanwezig: Marco Bakx / Stadlander; Coalitie

Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Emile Quanjel / Kartrekkers, Marlou
Boerbooms, Peter Linders

Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Thijs van Bruchem, Emile Quanjel /
kartrekkers, Marlou Boerbooms, Peter
Linders

Plaats: Rosmalen / SPARK

Plaats: Rosmalen / SPARK

Effectiviteit:
- de werkvorm in stappen helpt effectief om
de stakeholders inzicht te geven in elkaars
inbreng en vragen;
- de werksessie is door beiden goed
voorbereid, met name door Thuisvester als
externe partner samen met de plaatselijke
aannemer;
- beide stakeholders noteren minder effectief
hun opmerkingen en vragen naar de andere
stakeholder;
- er ontstaat discussie over de aanpak en
uitwerking.

Effectiviteit:
- de werkvorm is voor slechts ten dele
effectief;
- er worden vanuit Stadlander concrete
vragen gesteld naar de coalitie en
omgekeerd;
- er wordt echter weinig concreet genoteerd;
- er is veel discussie;
- sturing op het proces vanuit de faciliterende
rol is lastig omdat er wederzijds onbegrip
is over datgene wat gedeeld wordt <>
moet worden gedeeld. Dit is deels terug
te voeren op het feit dat stakeholders het
lastig vinden om volledig inzicht te geven
in wat zij zelf kunnen inbrengen / nodig
hebben, proceskennis en ondernemend
samenwerken.

A2.3 Stadlander / 27 juni 2018
Doel:
Goed beschreven vraag & aanbod voor
een industriële aanpak, batches woningen
N=500

Opbrengst A2.3

Opzet:
- stand van zaken – align
- inventarisatie onderdelen aanbod & vraag
- maken van ﬂow-chart aanbod & vraag
- uitwerken ﬂow-chart aanbod & vraag
- benoemen vervolgstappen

Figuur 15

Figuur 16
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Stadlander – in navolging van de integratieworkshop van 24 januari 2019 brengt in
datgene wat voor Stadlander van waarde
is in een verkennende of ondernemende
samenwerking.
Zij brengen een casus in , verbeterde
ratio-woningen waarvan 130 in portefeuille,
waarin deze verkennende samenwerking
zich kan ontwikkelen (vertrouwelijk) met
acht woningen waarvan de bewoners zelf
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willen meedoen.
Deze casus vraagt om een speciﬁeke
procesaanpak vanuit beide stakeholders
met elkaar, maar ontstaat niet omdat: 1)
de verkennende samenwerking uiteindelijk
een discussie wordt over randvoorwaarden
voor de uitvraag / aanbieding en 2) er te
weinig speciﬁek inzicht gegeven wordt in de
procesaanpak. Vanuit deze situatie komt er
geen opening naar een volgende stap.
Monitor & Evaluatie A2.3
Propositie
In deze werksessie is de tendens steeds
duidelijker; de stakeholders, en met name de
coalitie, vinden het lastig om ondernemend
samen te werken of dit via een verkennende
route te onderzoeken. Deels wordt dit
veroorzaakt doordat er geen commitment
komt op de uiteindelijke opgave binnen
SBNoM. Het kan immers ook buiten SBNoM
om nu de economie dit weer toestaat, maar
dan als projectopdracht dus transactioneel.
Daarnaast speelt mee dat er over het
interne proces de klantreis en in mindere
mate de pandreis te weinig procesinzicht
wordt gegeven.
Structuur
Vooral de coalitie is sterk verbonden met
de projectaanpak, het sturen en werken
vanuit het totale proces wordt als lastig
ervaren. Per werksessie wordt de druk
voelbaarder. Dit wordt deels versterkt
doordat de System Integrator niet meer als
persoon aanwezig is en System Integration
vanuit het totale team – vanuit de Coalitie
samen met de andere stakeholders moet
worden ontwikkeld. Vanuit de kant van
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de Corporaties wordt wel gezocht naar de
aanpak doch de complexe interne proces
hindert – evenals de projectaanpak vanuit
de Coalitie.
Team
De Coalitie ervaart het wegblijven van
de beoogde System Integrator als een
duidelijke handicap. Deels wordt deze rol
overgenomen door een ander teamlid die
tevens betrokken is bij een andere coalitie,
Built4U, waaruit hij veel ervaring put. Dit
voedt echter de gedachte en het beeld
van de System Integrator als persoon
i.p.v. System Integration als ontwikkeling
tussen/met alle stakeholders. De overige
teamleden van de coalitie stellen zich
afhankelijk op, maar ondernemen ook geen
actie of organiseren iemand met geschikte
competenties hierop. Bij de corporatie zit wel
de goede competenties, maar worden deels
gefrustreerd door de totale samenstelling
van het coalitieteam.
Support
De verschillende stakeholders hebben zelf de
beschikking over de noodzakelijke support
voor de technische aspecten en grotendeels
de ﬁnanciële aspecten. De support op de
proceskant is niet inzichtelijk en komt bij
bevraging ook niet volledig beschikbaar
vanuit de coalitie. Vanuit de corporatie voor
een groot deel inzichtelijk. De facilitering
hierin bij de werksessie wordt zeer
verschillend ervaren. Bij de corporatie als
hulp, bij de coalitie als irritatie opwekkend.
Dit is een tendens die zichtbaar werd in de
vorige werksessies voor de Batches en die
hier bevestigd wordt.
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Batches als opties
In totaal waren er in deze SBNoM veel
meer mogelijke opties voor Batches ter
beschikking. Zie bijgevoegd overzicht
(ﬁguur 17). Het betrof hier zowel opties voor
Batches met stakeholders binnen SBNoM
als daarbuiten. Een optie met een externe
partner, Thuisvester, is binnen SBNoM in WS
A2.2.1 en WSA2.2.2 behandeld.
De overige opties zijn binnen SBNoM niet
uitgevoerd.
De redenen hiervoor zijn in hoofdlijnen
3-ledig:
- schroom bij woningbouwcorporaties om
met een gedwongen aanbod van de coalitie
aan de slag te moeten;
- een niet helder aanbod, in uitgewerkte
modules en procesaanpak (koppeling
interne processen stakeholders, klantreis en
pandreis), vanuit de coalitie;
- voorbereidingstijd voor Avans IBT en
kartrekkers in relatie tot de opties in
agenda’s / tijd van de stakeholders.

Figuur 17
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A3. Integratie – voor een integrale
toepassing van kennis van alle type
stakeholders in een omschreven aanpak

effectief ervaren;
- met name de informatie met betrekking tot
type samenwerkingen in relatie tot innovatie
werd als eyeopener gezien;
- facilitering en het activeren lukt over het
algemeen goed;
- er worden concrete en expliciete
beschikbare aanpakken genoteerd, batches
ingebracht en vervolgacties genoteerd;
- alle deelnemers hebben wel een actieve
rol; soms is een interventie nodig om te
activeren of focus aan te brengen;
- eerste werkronde loopt iets uit, maar is
wel effectief;
- tweede ronde is effectiever door indeling
naar stakeholders.

In totaal zijn er acht WS A3 Integratie
uitgevoerd.
A3.1 18 januari 2018
Doel:
Samen goed voorbereid naar een batch van
10 woningen
Opzet:
- terugblik op WS Articulatie afzonderlijke
stakeholders, doorzicht
- inventarisatie van beschikbare opties
- uitwerken opties
- delen van opties + benoemen van
vervolgstappen

Opbrengst A3.1
Ronde 1

Figuur 18

Uitvoering:
Aanwezig: aanwezigheidslijst 18 januari
2018 Gemeenten, corporaties, coalitie
Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Hajo Schilperoort, Thijs van Bruchem, Emile
Quanjel / kartrekkers, Brigitte Berends,
Marlou Boerbooms, Peter Linders
Plaats: Den Bosch / Avans Hogeschool
Effectiviteit:
- de werkvorm wordt als zeer nuttig en
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Corporaties:
- algemene indruk van de openingsdiscussie
is dat het allemaal nogal probleemgericht
was. De problemen werden wel steeds
toegelicht vanuit concrete casuïstiek en
ervaring;
- terugkerend thema 1: ontzorgen van de
corporatie, het kunnen overlaten aan één
partij en één aanspreekpunt hebben;
- terugkerend thema 2: de eindgebruiker,
de huurder zit niet op NoM te wachten.
Opvallend was overigens dat men wel van
de coalitie verwacht dat de corporatie wordt
ontzorgd, maar dat men zelf niet die positie
lijkt te (willen) innemen versus hun eigen
klanten;
- terugkerend thema 3: uitvoeren partijen
zijn niet ingericht op nieuwe rol, nieuw
business model;
- er is wel scepsis bij de corporaties

Gemeenten:
- meer in mogelijkheden (die niet altijd even
concreet zijn);
- Gemeenten bieden minder sturing/beleid
op NoM dan de Corporaties zouden willen.
Coalitie:
- hier wordt heel concrete output
gegenereerd;
- de discussie is heel concreet gericht op de
formulering van een aanbod aan de klant:
de corporaties.;
- men verplaatst zich in de positie van de
corporatie en de gemeente. Deze houding
was bij de corporaties en gemeenten veel
minder aanwezig. Dit is uiteraard vanuit hun
rol deels te verklaren (maar niet helemaal);
hierbij
wordt
meermaals
het
samenwerkingsmodel met de kwadranten
door de deelnemers zelf gebruikt;
- men heeft scherp dat ook de lokale partijen
een duidelijke rol moeten krijgen en dat
ze geen alternatief (willen) zijn voor een
‘gewone’ aannemer.
Presentaties:
- Corporaties hebben een wat schoorvoetende
presentatie. Scepsis schemert nog wat
door. Hun vraag wordt nog niet erg scherp
geformuleerd (later wel).
- Coalitie presenteert een aanbod. Zij komen
tegemoet aan de ontzorgingswens van de
corporaties.
- Gemeenten willen een aantrekkelijk
klimaat voor NoM scheppen.
Tijdens de presentaties en discussie neemt
de scepsis bij de corporaties af, hetgeen ook
duidelijk in de tweede ronde te merken is.
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Ronde 2
- In de eerste groep is de corporatie
Stadlander lang aan het woord. Daarin
worden nog veel haken en ogen geschetst.
Batches van 10 zat, maar ….
- Het is duidelijk dat de verschillende
belangen en de wederzijdse percepties van
die belangen nog niet helemaal tot een
vruchtbaar samenwerkingsscenario zijn
gesmeed.
- Gaandeweg krijgen de coalitie en de
gemeenten aansluiting in de discussie.
- In de tweede ronde ook eerst wat stroef en
oud zeer. De sessie wordt uiteindelijk heel
concreet gericht op speciﬁeke batches en
wat er nog moet gebeuren om die te gaan
doen.

Presentaties:
- Er is duidelijk een stap gemaakt. Concrete
voorstellen zijn zichtbaar en er is een
duidelijk programma van eisen van de
corporaties. Ook valt er minder scepsis te
bespeuren.
Eindresultaat:
- Een overzicht van vraag, aanbod en
facilitering met bijbehorende acties;
- Een overzicht van de bijbehorende aanpak
en concrete batches van 10 woningen met
bijbehorende acties.

&
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door alle stakeholders als een eyeopener
gezien. Dit maakt dat in deze werksessie, na
de Articulatiesessies, de stakeholders naar
elkaar een ander inzicht hebben gekregen
en dit ook daadwerkelijk in de werksessie
proberen te gebruiken.
Structuur
In de werksessie blijft voor een belangrijk
deel het projectdenken overheersen. Dit is
niet verwonderlijk is omdat dit de leidende
cultuur is. Binnen het projectdenken wordt
er door alle stakeholders wel degelijk
aandacht besteed aan de wensen van de
ander (klantreis). Denken en doen in langere
trajecten en verbanden komen minder cq
niet voor.

- ingebrachte presentatie beschikbare
instrumenten met betrekking tot integrale
aanpak, pandreis en klantreis (Built4U)
- inventarisatie competenties rollen en
actoren
- invulling in context en generiek
- benoemen van vervolgstappen

Team
In deze fase blijken de teams goed van
samenstelling en elkaar goed te vinden. Dit
wordt deels gevoed door de Articulatiesessies
waardoor het eigen beeld en datgene wat
helpt en hindert scherp wordt ingebracht en
verwerkt.

Figuur 20

Uitvoering:
Aanwezig: Marc, Rutger, Theo, Mark, Arjen,
Cees (Built4U)
Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Emile Quanjel / Kartrekkers, Brigitte Berends

Support
De support vanuit de facilitering wordt hier
door de teams/stakeholders op prijs gesteld
en goed opgepakt.

Plaats: Tiel

A3.2 06 juni 2018

Monitor & Evaluatie A3.1

Doel:
Een goed beschreven systeem integratie
proﬁel voor industriële aanpak – batches
woningen n=500

Propositie
De introductie van het samenwerkingsmodel
in relatie tot ontwikkeling en innovatie wordt

Opzet:
- ingebracht overzicht competenties system
integration (Avans) – align
44

Figuur 19

Effectiviteit:
- bij de introductie is voor iedereen aandacht
en focus;
- er wordt veel nieuwe informatie ingebracht
met betrekking tot System Integration in
relatie tot rollen en competenties, dit heeft
toelichting en tijd nodig;
- nadeel is dat Jan Kamphuis er niet bij is.
Hij werd door de coalitie altijd gezien als
de System Integrator waardoor de andere
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teamleden hierop geen focus en aandacht
hebben;
- voordeel is de presentatie van Cees
van Dillen (Built4U) over de beschikbare
procesaanpak
en
instrumenten
met
betrekking tot Klantreis en Pandreis;
- er is veel beschikbaar vanuit Built4U
dat tevens ook operationeel gebruikt /
ontwikkeld wordt m.b.v. Lean-aanpak;
- de werksessie werkt voor het overige
goed. De sfeer en medewerking van de
deelnemers is zodanig dat er toch een goed
inzicht en beeld ontstaat.
Opbrengst A3.2
Vooropgezet moeten we opmerken dat het
team van de coalitie, sinds het wegblijven
van benoemd System Integrator Jan
Kamphuis, in een ongemakkelijke positie
verkeert. Er werd erg geleund op Jan,
hetgeen iets zegt over hoe de rolverdeling in
het team werd gezien en hoe er over System
Integration werd gedacht. De werksessie
is verhelderend. In die zin dat ze laat zien
dat het om System Integration gaat en om
een team van verschillende stakeholders
die hiervoor of hieraan moet werken. Er zijn
meer competenties voor nodig dan in een
individu of een type stakeholder aanwezig
kan zijn; experts vanuit meerdere type
stakeholder (zie Figuur 12 en Figuur 13).
Een tweede verheldering is dat binnen
de organisatievorm, Built4U veel meer
beschikbaar is en wordt gebruikt dan
binnen de coalitie SBNoM met betrekking
tot instrumenten en competenties.
Het door de coalitie opgestelde overzicht
van service-modules ( WS januari 2018)
werd als uitgangspunt gebruikt en in deze
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werksessie aangevuld in een uitgebreider
Format / Matrix (zie Figuur 13), opgesplitst
in competenties als het gaat om.: Systems
Thinking, Holistic Lifecycle View en Systems
Engineering Management. Uit het ingevulde
overzicht bleek dat een groot deel van de
noodzakelijke competenties niet in de
huidige teamsetting aanwezig zijn.
De acties hierop zijn tweeledig; het
voornemen om op deze Matrix verder door te
werken, aangevuld met input vanuit Built4U,
in de volgende WS en het voorbereiden
van een werkdiner met de directies van
de coalitie om te zien hoe de lacune door
de afwezigheid Jan Kamphuis kan worden
verholpen. Gedacht wordt om Built4U als
externe partner hiervoor te betrekken, waar
enkele partners uit de coalitie ook al deel
van uitmaken.
Monitor & Evaluatie A3.2
Propositie
System Integration is complex en betreft het
ontwikkelen en organiseren van samenhang
van verschillende aspecten. Hiervoor is
een ander soort samenwerking nodig –
tussen stakeholders vanuit verschillende
(kennis
&
belangen)domeinen.
De
transactionele samenwerking voldoet hier
niet aan. De verkennende en ondernemende
samenwerking vraagt om een ander type
samenstelling
van
het
Coalitie-team,
die een ondernemende samenwerking
mee kan ontwikkelen. Built4U heeft – in
principe – aanpak en instrumenten hiervoor
beschikbaar, die zij toepast in de praktijk.
De vraag is meer of Built4U – als geen
ofﬁciële SBNoM-partner – deze kennis ook
daadwerkelijk in wil/kan zetten.
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Structuur
In de werksessie werd – opnieuw – duidelijk
dat het project denken hindert om inzicht te
krijgen in System Integration. Er wordt door
de Coalitie vooral gewerkt aan de Technische
/ Engineering Integration van het eigen
productieproces – het eigen systeem. De
noodzakelijke System Integration speelt zich
af tussen de verschillende systemen van de
Gemeentes en Corporaties. De integratie van
de verschillende interne processen hierbij –
gekoppeld aan de klantreis en de pandreis.
De beschikbare aanpak vanuit Built4U zou
hierin een opening kunnen bieden voor
vervolgstappen.
Team
Uit de werksessie is duidelijk geworden dat
de competenties binnen het huidige team
van de Coalitie niet volledig genoeg zijn
om een bijdrage op de System Integration
te leveren. De noodzaak om met andere
partners te gaan samenwerken hierop –
binnen het eigen systeem – is evident.
Built4U is hiervoor een van de opties die
relatief makkelijk te organiseren is omdat
hierin al enkele Coalitiepartners participeren.
Support
Het faciliteren door middel van een ingebracht
model met betrekking tot System Integration
Competences in een speciﬁeke werkvorm
blijkt wel effectief te zijn. Waardevrij kan
worden onderzocht wat de huidige status
is, om van daar uit na te gaan wat en wie
nodig is om effectieve vervolgstappen te
maken. Binnen de organisatie Built4U zijn
support-tools ontwikkeld en beschikbaar.
De vraag is meer of deze ook gedeeld cq
beschikbaar zijn binnen SBNoM-verband.

Interventie 1 > Built4U
Op 16 juli 2018 werd het Werkdiner gehouden
met de directies partners coalitie. Hiervan is
geen verslag en geen feedback beschikbaar.
De uitkomst van dit Werkdiner was het
commitment van alle partners, behalve
Alklima. Deze trekt zich terug. Gesprekken
met Built4U worden opgestart om als extern
partner deel te nemen.
Interventie 2 > Verlenging periode of niet
Gedurende deze fase van SBNoM kwam
nadrukkelijk de vraag naar voren ‘hoe verder
binnen de gegeven omstandigheden’?
De redenen hiervoor waren de volgende:
- het achterblijven van te declareren kosten
door stakeholders;
- het achterblijven van zichtbare resultaten
voor deliverables;
- meer tijd nodig voor het verder ontwikkelen
samenwerking tussen de stakeholders / WP;
- meer tijd nodig om te komen tot verder
ontwikkelen integrale system integration;
Op basis daarvan is er gedurende de periode
eind juli – eind september een plan opgesteld
voor verlenging van het SBNoM-project voor
de duur van een half jaar. Hier is door de
stakeholders, kartrekkers en Avans IBT
samen met de Penvoerder en ERAC veel
tijd ingestoken. Uiteindelijk bleek er toch te
weinig draagvlak en motivatie hiervoor bij
de Penvoerder en een aantal stakeholders.
Gedurende deze periode lag het uitvoerende
deel van SBNoM stil, vandaar dat er in deze
periode geen duidelijke activiteiten zijn
uitgevoerd en gemonitord.
Interventie 3 > Support tool Padlet-structuur
Om te komen tot een optimale opbrengst met
betrekking tot transparantie van beschikbare
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kennis, zodanig dat deze te delen is met
andere SBNoM-stakeholders en uiteindelijk
ook integraal toepasbaar binnen SBNoM en
met externe stakeholders, is door Avans
IBT hiervoor een instrument ontwikkeld en
ingezet: de SBNoM Padlet-structuur.
Deze
SBNoM
Padlet-structuur
geeft
stakeholders de mogelijkheid om de
noodzakelijke kennis die beschikbaar is op
een gestructureerde manier en methodisch
in te brengen, te ordenen en te delen. De
SBNoM Padlet-structuur werd aangezien
de projectduur niet werd verlengd, ingezet
om een versnelling te bewerkstelligen om
zo een optimale opbrengst te krijgen en
een optimaal inzicht (monitor & evaluatie)
binnen en buiten SBNoM. Daarmee is de
SBNoM Padlet-structuur, complementair
met andere methodes, een support tool.
Het succes van SBNoM wordt – zoals
aangegeven – bepaald door de volgende
aspecten:
een
volledige
aanpak
die
alle
beschouwingsniveaus omvat
- een optimalisatie – in samenhang – op alle
Sleutelcomponenten
- een facilitering van een stapsgewijze –
integrale – samenwerking voor industriële
opschaling
De
SBNoM
Padlet-structuur
is
als
een gereedschapskist opgebouwd uit
verschillende lagen als onderdeel van de
verschillende kennis (instrumenten) die nodig
is met betrekking tot de Sleutelcomponenten
van SBNoM: Scenario’s, Instrumenten en
Pakketten. Met scenario’s bedoelen we
hier: Klantreis, Pandreis en Intern Proces.
Alleen passende Instrumenten en Pakketten
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leiden bij deze scenario’s tot een succesvolle
aanpak. In Hoofdstuk 5.2 wordt de SBNoM
Padlet-structuur verder toegelicht
A3.3 22 november 2018
Doel
Integratiesessie met Gemeente Den Bosch
en KAW om te komen tot een inzicht en opzet
van de Padlet-structuur (Klantreis, Pandreis,
Intern Proces).
Opzet
Aan de hand van de Padlet-structuur
wordt met de deelnemers gekeken naar
samenhang en reeds beschikbare kennis
door het onderzoek en de rol van KAW in
WP2, van het afgelopen SBNoM-periode en
eigen beschikbare kennis.
De start is de uitleg over de opzet, structuur
en mogelijke invulling van de Padlet.
Vervolgens worden door KAW en Gemeente
Den Bosch in deze structuur de eerste
invulling gedaan als het gaat om reeds
beschikbare kennis.
Het overzicht dient als basis om de andere
partners binnen WP2 te activeren en hun
kennis gestructureerd aan te leveren in de
Padlet-structuur
Uitvoering
Aanwezig: Marco van Dalfsen / KAW, Michael
Urlings / gemeente Den Bosch - penvoerder
Facilitering: Avans IBT, Tom Kretschmann,
Emile Quanjel / kartrekkers, Marlou
Boerbooms
Plaats: den Bosch / Avans Hogeschool

bij Marco / KAW omdat er 1) al heel veel werk
verzet is en 2) niet helemaal de opzet en de
voordelen van de Padlet worden gezien;
- de toelichting en het oefenen in de Padletstructuur biedt houvast en vertrouwen
bij Marco en bij Michael om deze support
daadwerkelijk te gaan gebruiken om zo
beter inzicht te krijgen in datgene wat zelf
al beschikbaar is en nog mist en inzicht
te krijgen wat bij andere stakeholders
beschikbaar is;
- de werksessie verloopt zeer positief en er
wordt veel nuttige en waardevolle informatie
ingebracht.

Opbrengst A3.3

Figuur 21

De werksessie levert als opbrengst een
eerste overzicht op: Financieringsmethodes,
Klantreis en Data analyse. Deze worden
als basis gebruikt om met de andere
stakeholders van WP2 de Padlet-structuur
verder aan te vullen. Hiervoor wordt een
clustering voorgesteld en een actiemail
opgesteld, om voor de volgende werksessie
van 17 januari 2019 te gaan gebruiken.
Monitor & Evaluatie A3.3
Propositie
Een belangrijke stap in de goede
randvoorwaarden creëren voor verkennend
/ ondernemend samenwerken: inzicht in
eigen kennis op intern proces, klantreis en
pandreis, zodanig dat deze deelbaar is met
andere stakeholders. Deze sessie laat zien
dat de gemeenten hierin een stap willen
zetten met behulp van KAW. Michael en
Marco zijn de goede ambassadeurs hiervoor.

Effectiviteit:
- er is in aanvang enige scepsis en schroom

Structuur
De inrichting op intern proces, klantreis en
pandreis biedt de goede structuur om te
zien dat veel van datgene wat afzonderlijk
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als pilot, project of methode bestaat, in een
groter geheel past en breder toepasbaar is
als het gestructureerd, vindbaar en deelbaar
is. Op deze manier komt de aanwezige
kennis beschikbaar voor meer projecten en
wordt het meer verbonden met het totale
proces met andere stakeholders. Het blijkt
een eyeopener voor de deelnemers

Opzet

Team
Voor deze werksessie was de inbreng
en competentie van Marco en Michael
essentieel en noodzakelijk. Marco heeft met
zijn achtergrond en opgebouwde kennis
binnen KAW en in SBNoM een schat aan
informatie die gestructureerd beschikbaar
moet komen voor andere stakeholders.
Michael heeft door zijn verschillende rollen
bij diverse gemeenten goed zicht op de
samenhang die nodig is. En als penvoerder
heeft hij een extra belang om dit ook binnen
SBNoM optimaal mee te ontwikkelen.

Figuur 22

Speciﬁek
Ophalen en ontwikkelen van resultaten &
acties voor:
- klantreizen
- ﬁnancieringsopties (intern proces)
- afwegingskader (intern proces)
In reﬂectie met Ivo Opstelten (De
Stroomversnelling)

Support
De Padlet-structuur als support is een duidelijk
en effectieve support gebleken. Het zet aan
tot verdere aanvulling en ontwikkeling, het
helpt om de andere stakeholders mee te
krijgen en informatie / kennis als het gaat
om scenario’s, instrumenten en pakketten,
gestructureerd aan te leveren en te delen.

Figuur 23

Uitvoering
Aanwezig: aanwezigheidslijst
Facilitering: Avans IBT, Emile Quanjel / KAW,
Marco van Dalfsen / Ivo Opstelten
Plaats: Den Bosch / Avans Hogeschool

A3.4 17 januari 2019

Deze workshop is weliswaar voorbereid
maar het programma wordt op de dag zelf
gewijzigd.
Daardoor bestond deze samenwerkdag
slechts uit 3 presentaties:
- Ivo Opstelten (ochtend)
- Hazenberg (middag)
- Built4U (middag)

Doel
Concrete & deelbare resultaten voor:
- stakeholders uit WP1, WP2 en WP3 /
SBNoM
- externe stakeholders
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Effectiviteit:
- alleen zenden, zonder interactie
- heeft inzicht gegeven bij stakeholders, maar
geen expliciete vertaling in daadwerkelijk
onderdeel van Kennisdeling & Integratie
voor batches of system integration
- de presentaties zouden beschikbaar
gesteld worden, maar zijn niet in ons bezit,
hierdoor is analyse en delen van opbrengst
niet mogelijk.
A3.5 14 februari 2019
Doel:
Deze Integratiesessie met Gemeentes
en Corporaties was bedoeld om – aan de
hand van reeds ontwikkelde en ingevulde
Padlet van Gemeentes, gezamenlijk met de
Corporaties de kennis / informatie verder te
ontwikkelen en in de Padlet-structuur aan
te vullen.
Opzet:
de gehele opzet was als een werksessie
helemaal voorbereid > als follow-up WS
A3.4.
Uitvoering:
Ondanks diverse pogingen en gesprekken
door Marlou / Kartrekker WP2 & WP3
konden de Corporaties niet geactiveerd /
gemotiveerd worden tot een nieuwe WS.
Hierdoor is deze WS niet uitgevoerd.
Als alternatief is in overleg met Corporaties
en Marlou besloten de Padlet-structuur met
de Corporaties aan de hand van Interviews
te ontwikkelen. Deze interviews in opzet,
uitvoering en opbrengst worden besproken
in Hoofdstuk 5.2.
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A3.6 14 maart 2019
Doel:
Concrete & deelbare resultaten voor:
- stakeholders uit WP1, WP2 en WP3 / SBNoM
- externe stakeholders
Speciﬁek
Ophalen en ontwikkelen van resultaten &
acties voor:
- klantreizen
- ﬁnancieringsopties (intern proces)
- afwegingskader (intern proces)
Aan de hand van Case-studies Den Bosch
Opzet:
Het programma bestond uit een ochtenddeel
en een middagdeel.
- Ochtenddeel
In de ochtend is gewerkt aan het krijgen van
inzicht in de mogelijk beschikbare opties
voor: klantreizen, ﬁnancieringsopties en
het afwegingskader in relatie tot concrete
casestudies Den Bosch.
Hier werd gewerkt met een binnenring waar
de concrete casestudies behandeld werden
door Monique Jansen / gemeente Den Bosch
en Rolf Penning en Cees van Dillen/ Built4U
In de buitenring bevonden zich de overige
stakeholders
die
aanvullende
eigen
beschikbare instrumenten moesten noteren
die een bijdrage konden leveren aan de
casestudies.
Afronding in de ochtend: wat kan worden
gebruikt uit de buitenring en wat nemen we
mee voor het algemene middagdeel?
- Middagdeel
Het middagdeel werd ingezet om, vanuit de
opbrengsten van de ochtend, aanvullingen in
de Padlet-structuur te verzamelen en acties
te bepalen voor het verder aanvullen.
- Aanvullend
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Er zijn aanvullend op het programma korte
interviews met een aantal deelnemers
opgenomen door Peter Linders.

Figuur 24
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Uitvoering:
Aanwezig:
2019

aanwezigheidslijst

14

maart

Facilitering: Avans IBT, Thijs van Bruchem,
Emile Quanjel / kartrekkers, Marlou
Boerbooms (deelnemer) en Peter Linders
Plaats: Zevenaar / Nathan
Effectiviteit:
- de werkvorm voor de ochtend was deels
effectief; in de binnenring werden twee
verschillende cases behandeld die leidde tot
veel discussie met betrekking tot de aanpak
van Built4U en de vraag vanuit DB; concrete
notities voor aanpak en instrumenten
werden moeilijk gemaakt
- de buitenring had voor een deel moeite
om gelijktijdig instrumenten te noteren als
het gaat om de cases
- na een korte onderbreking is het
middagprogramma hierop aangepast en zijn
eerst individueel instrumenten genoteerd
(focus) en daarna besproken
- afsluiting met acties voor vervolg invullen
Padlet-structuur
Opbrengst A3.6
Concreet is er geen opbrengst voor de
twee ingebrachte cases voor Den Bosch.
Beide cases zijn gericht op de particuliere
markt, waarvan één als groep en de ander
als mutatie-woning (serie van één). Het
grote obstakel hierin is de bedrijfsmatige
uitgangspunten van Built4U om tot een
sluitend businessmodel te komen. Deze
sluit een individuele aanpak of aanpak met
particulieren in principe uit. Dit obstakel zien
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we ook bij een eventuele mutatie-aanpak voor
de corporaties waarbij de mutatiewoningenomvang ongeveer acht tot negen procent
van de totale bestaande voorraad uitmaakt.
De opbrengst met betrekking tot beschikbare
instrumenten is wel interessant. Deze laat
immers zien dat Built4U een heel aantal
instrumenten, uitgewerkt en bruikbaar,
beschikbaar heeft met betrekking tot
klantreizen,
ﬁnancieringsopties
en
afwegingskader.
Datzelfde
geldt
voor
beschikbare instrumenten vanuit partijen,
organisaties uit Aedes, Lente-akkoord,
gemeenten en Marsaki. De verschillende
instrumenten zijn later in de SBNoM Padletstructuur ingebracht.
Monitor & Evaluatie A3.6
Propositie
De
blokkade
op
een
andere
samenwerkingsvorm dan transactioneel
komt voor een deel vanuit het ontwikkelde
Built4U businessmodel. Voor een deel
begrijpelijk omdat de ontwikkelkosten
vooraf door projecten moeten worden
terugverdiend. Omdat het om ontwikkelde
instrumenten gaat die ‘af’ zijn, is hier
een tweede blokkade op een andere
ontwikkel- en samenwerkingsvorm. Nieuwe
ontwikkelingen, innovaties, samen met
andere stakeholders worden hierdoor lastig.
De ontwikkelde instrumenten richten zich
op de klassieke – aaneengesloten en qua
typologie identieke – woningen en sluiten
daarmee een ontwikkeling op series van één
uit.
Structuur
Aansluitend op het voorgaande; de System
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Integration heeft al plaatsgevonden en
is gericht op de technische en ﬁnanciële
systeem van de eigen (productie)keten en
niet op een verandering van dit systeem
door externe systemen van gemeenten
(individuele bewoners - privaat) en
corporaties (groepen bewoners – publiek).
Een andere procesaanpak wordt tevens
gehinderd door het projectdenken. Binnen
het project moet een ontwikkeling een
sluitende business opleveren op ontwikkelde
instrumenten.
Team
De samenstelling van het team was hier
complementair. De goede competentie
vanuit Built4U omdat, in alle lagen van de
scenario’s, instrumenten en pakketten kennis
aanwezig was en konden worden ingebracht
als het gaat om onderwerpen als klantreis,
ﬁnancieringsopties en afwegingskader. En
bij de gemeente Den Bosch omdat zowel de
speciﬁeke competentie op klantreis aanwezig
was alsook die van ﬁnancieringsopties en
afwegingskader. In de buitenring was de
inbreng van kartrekker Marlou Boerboom en
Marsaki van belang. De inbreng vanuit STO
bleef enigszins achter.

A3.7 18 april 2019
Doel:
Concrete en deelbare resultaten voor:
- stakeholders uit WP1, WP2 en WP3 /
SBNoM
- externe stakeholders
Speciﬁek:
- ophalen en ontwikkelen van resultaten
en acties: klantreizen, pandreizen, intern
proces
Opzet:

Support
Het blijkt dat veel instrumenten beschikbaar
zijn en ook pakketten. Op scenario’s
is dit beperkter door onder andere het
Businessmodel Built4U. De werkvorm van
de WS helpt wel om inzicht te geven hoe
deze scenario’s, instrumenten en pakketten
te duiden. Zodanig ook dat ze bruikbaar en
inzetbaar zijn. Stap voor stap kan worden
gewerkt aan het ontwikkelen en delen door
middel van de SBNoM Padlet-structuur.
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Facilitering: Avans IBT; Tom Kretschmann,
Thijs van Bruchem, Emile Quanjel / KAW,
Marco van Dalfsen / Kartrekkers; Marlou
Boerbooms
Plaats: Tilburg / Avans
Effectiviteit:
- de werkvorm blijkt zeer effectief – in ieder
geval voor Gemeentes en Coalitie;
- er wordt veel ingebracht vooraf vanuit de
voorbereiding – door Gemeentes en iets
minder door Coalitie;
- er wordt veel ingebracht tijdens de
werksessie zelf;
- voor de Woningbouw Corporaties werkt de
werkvorm niet; hiervoor worden speciﬁeke
interviews georganiseerd.

Figuur 25

Korte presentatie van de Padlet.
Inzicht in datgene wat in de Padlet en op
een geordende manier wordt vastgelegd,
zodanig dat het gedeeld kan worden.
Bevragen van de stakeholders / stakeholders
op juistheid van: structuur, instrumenten en
inhoud (gebruikt, beschikbaar & deelbaar)
Eventueel aanvullen van de Padlet en opgave
voor vervolgacties
Uitvoering:
Aanwezig: Emile Quanjel, Tom Kretschmann,
Bart Verhagen, Christel van de Vught, Marco
Bakx, Orjan Game, michel urlings
Thijs van Bruchem

Opbrengst A3.7
De SBNoM Padlet-structuur levert resultaten
op. Vooral KAW / Marco van Dalfsen levert
hiervoor een groot gedeelte van ontwikkelde
en verzamelde beschikbare instrumenten
en pakketten. Bij de gemeenten is Michael
Urlings de aanjager voor het verder aanvullen
van informatie. Kartrekker Brigitte Berends
weet onder andere met input van Built4U en
de stakeholders van de coalitie de structuur
verder aan te vullen. Maar dit vereist nog
veel aandacht. Voor de corporaties is de
SBNoM Padlet-structuur een werkvorm en
in relatie tot beschikbare tijd en motivatie
moeten hiervoor interviews een aanvulling
worden.
Wat we kunnen zien is dat er veel
instrumenten beschikbaar zijn maar ook dat
deze niet altijd aan scenario’s gekoppeld zijn
en ook niet altijd in pakketten beschikbaar
zijn. Veel instrumenten zijn bijvoorbeeld
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ontwikkeld door subsidies en/of pilots en
na deze fase niet meer verder ontwikkeld
en/of gebruikt. Ook zijn veel instrumenten
niet geordend beschikbaar. Of is niet
helemaal bekend of deze in een bruikbaar
pakket fysiek danwel digitaal beschikbaar
zijn. Alhoewel de SBNoM Padlet-structuur
dus zeker transparante en deelbare kennis
levert is er nog veel werk te doen als het
gaat om de daadwerkelijke kwaliteit van
de inhoud. Daarnaast zijn eigenaarschap
van de beschikbare kennis, het beheer en
de vindbaarheid van de SBNoM Padletstructuur belangrijke aandachtspunten voor
de toekomstwaarde ervan.
Monitor & Evaluatie A3.7

Team
Beschikbare kennis vinden, analyseren,
aanleveren en structureren / beheren voor
de SBNoM Padlet-structuur vereist speciﬁeke
kennis, kunde en competenties. Dit geldt
ook voor het gebruik van de beschikbare
kennis uit de SBNoM Padlet-structuur;
het gestructureerd zoeken, het correct
gebruiken, delen en vervolgens feedback
hierop geven en/of verder ontwikkelen,
vereisen eveneens speciﬁeke competenties.
Het samenwerken met behulp van de SBNoM
Padlet-structuur betekent een integrale
werkwijze door de betrokken stakeholders
met complementaire competenties. Dit is
niet evident.

Propositie
De werksessie laat zien dat de SBNoM
Padlet-structuur een aanzet kan zijn voor de
noodzaak om anders samen te werken. De
verschillende stakeholders zien het belang
maar de coalitie en de corporaties hebben
nog wel moeite om hier concreet invulling
aan te geven. Dit komt deels ook uit heel
praktische (tijd) overwegingen. De structuur
biedt slechts een platform en een eerste
aanleiding tot transparantie en deelbaarheid
van kennis. Met andere woorden, het doet
daarnaast niets met betrekking tot het
verkennend of ondernemend samenwerken.

Support
De SBNoM Padlet-structuur faciliteert de
betrokken stakeholders op een effectieve
wijze. Een goede introductie, begeleiding
hierop is van belang net als het tussentijds
activeren van de stakeholders op het
daadwerkelijk en correct aanleveren van
beschikbare scenario’s, instrumenten en
pakketten. De screening op de correctheid,
beschikbaarheid en het beheer van de
aangeleverde informatie is eveneens van
belang. Dit kan worden gefaciliteerd maar het
heeft ook van doen met het eigenaarschap
van de betrokken stakeholders.

Structuur
De SBNoM Padlet-structuur stimuleert het
denken en doen in relatie tot verschillende
scenario’s, bijbehorende instrumenten en
pakketten. Daarmee verruimt de structuur
het mogelijke blikveld van projectgericht
naar meer procesgericht. Het geeft meer
inzicht en bewustzijn hierover.
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A3.8 13 mei 2019 > 03 juni 2019
Doel:
Concrete & deelbare resultaten voor:
- stakeholders uit WP1, WP2 en WP3 /
SBNoM
- externe stakeholders
Speciﬁek:
Terugkijken en vooruit kijken voor:
- je eigen rol
- rol bedrijf / organisatie
- gezamenlijke rol
Opzet:
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Het deel terugkijken werd in de opzet met
behulp van de Padlet bedacht.
In de uitwerking echter bleek deze methode
een handicap voor de stakeholders om te
gebruiken en zaken goed te noteren.
In de werksessie zelf is besloten alle notities
op witte A2-vellen met stift en/of post-its te
doen.
Uitvoering
Aanwezig: aanwezigheidslijst
Built4U, STO IsoNed: H-J Busch, Nathan: J.
van Gorp, Zehnder: M. van Elzen, Gemeente
den Bosch, Gemeente Eindhoven, Zayaz,
Stadlander, Marsaki: N. Midavaine,
Facilitering: Avans IBT; Tom Kretschmann,
Thijs van Bruchem, Emile Quanjel /
Kartrekkers; Peter Linders, Brigitte Behrends,
Marlou Boerbooms
Plaats: Den Bosch / Civilion
Effectiviteit:
- de methode en werkvorm waren effectief,
slechts enkele stakeholders – mn. vanuit
de Coalitie – vonden het in eerste instantie
lastig om schriftelijk te reﬂecteren;
- in de toelichting en aanscherping van stap 2
konden door middel van de methode heldere
en deelbare bevindingen worden door zowel
stakeholders als kartrekkers genoteerd.
Opbrengst A3.8

Figuur 26

Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen de
reﬂectie van stakeholders (1) en kartrekkers
(2)
1. Stakeholders
Opgehaald & Gebruikt
- Stakeholders geven in zijn algemeenheid
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dat ze veel systeem- en technische kennis
hebben opgehaald van andere stakeholders.
- Tweede onderwerp dat vaak wordt
genoemd is opgehaalde contacten en
netwerk, gekoppeld aan de andere taal en
belangen en procesinrichting van de andere
stakeholders. Dat laatste aspect wordt vooral
door corporaties en gemeenten genoemd.
- Andere aspecten: ervaringen met
Woonconnect
(2x)
en
m.b.t.
extra
ﬁnanciering (1x)
Gedeeld
- Ook hier worden het meest technische
en proces-kennis genoemd maar minder
speciﬁek
- Corporaties noemen speciﬁek: ervaringen
van / door corporaties, ondernemend-,
ontwikkelend samenwerken en system
integrator
- Gemeenten noemen speciﬁek ﬁnanciële
aspecten en ervaringen Woonconnect
Gemist
- Alle stakeholders hebben de concrete uitrol
gemist.
- Daarnaast wordt door alle stakeholders
genoemd: een concreet aanbod en vraag
vertaald in een integrale aanpak gekoppeld
aan een gemis aan system integration
en interactie / cross-over tussen de
stakeholders.
- Een enkele keer wordt ook het gemis aan
daadkracht genoemd, zowel bij coalitie als
bij corporaties.
- Een keer wordt ook genoemd: concreet
delen van andere leerervaringen uit andere
pilots / casestudies en concrete standaarden
en Ikea-pakketten.

Verbeteren & Hoe
- Door vrijwel alle stakeholders wordt het
‘gewoon doen’ als verbeteroptie genoemd
(learning by doing).
- Daarnaast wordt het eerder starten met
het delen van commitment, verwachtingen
en kennis (proces en product) genoemd.
- Twee keer wordt genoemd: een
eerdere herijking naar aanleiding van de
veranderende situatie en de rol van regie op
het totaal.
- Een keer wordt genoemd: niet laten leiden
door subsidie en een keer het op orde hebben
van de eigen ﬁnanciële situatie.
2. Kartrekkers
Gehaald & Gebruikt
- Allen noemen inzicht delen als het gaat om
het ‘interne proces’ van stakeholders en de
noodzaak hierin om ondernemend samen te
werken.
- Twee maal de noodzaak van het goed
omschrijven
wat
system-integration
is en welke proﬁelen hierbij horen. De
systeemintegratie
aanpak
tussen
de
systemen.
- Alle kartrekkers geven het belang aan van
een visie op het totaal en het belang van
samenwerkdagen cq werksessies .
- Opvallend is ook dat alle kartrekkers
inhoudelijke aspecten noemen van de
verschillende stakeholders met betrekking
tot techniek en instrumenten.
Gedeeld
- NOM Renovatie werksessies (3x) en
batch-sessies.
- de succesvolle Renovatiebeurs.
- Via: Padlet, MAK, PLEK, Samenwerkdagen.
- Publicaties & memo’s; memo batches
BJW, artikel Marjet Rutten, proﬁel system
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integrator, memo’s KAW, Klantreis &
ﬁnanciering, memo selectie marktpartijen
op kwaliteit & innovatie.
- Duurzaamheidsakkoord Den Bosch, Aan
de slag eigen huis Tilburg, Subsidieproject
Middelburg, van Woonconnect naar
connect.nl.
Gemist
- Twee maal genoemd: durf, initiatief,
eigenaarschap en ondernemerschap.
- Twee maal genoemd: het samen delen en
leren en learning by doing .
Verbeteren & Hoe
- Het bij aanvang van het project duidelijker
stellen van: ambities, doelen en draagvlak
met bijbehorende rollen en opdrachten
Monitor & Evaluatie A3.8
Propositie
Vrijwel alle stakeholders en kartrekkers
benoemen expliciet het ontbreken van een
gezamenlijke propositie en daardoor ook het
ontbreken van de ondernemende propositie,
desnoods in stappen door een verkennende
propositie. Doordat alle stakeholders wel
‘learning by doing’ als oplossing zien is er
een grote behoefte om hiermee aan de slag
te gaan. Vanuit de monitorrol kan worden
gezegd dat de stakeholders in SBNoM niet
de durf en transparantie hadden en dat de
noodzakelijke competenties niet genoeg bij
alle stakeholders aanwezig waren of in elk
geval als lastig inzetbaar werden ervaren.
Structuur
In de reacties klinken een gemis naar het
concrete project en het verlangen naar
‘learning by doing’ door. Het projectdenken
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en doen speelt nog een belangrijke rol bij
stakeholders en hindert de koppeling naar
het procesdenken, dat wel met name bij
Gemeenten en corporaties onderkend wordt.
De system integration wordt als zeer lastig
ervaren en wordt door veel stakeholders
als een professional gezien en niet als iets
dat door alle stakeholders moet worden
ontwikkeld. Door het wegvallen van het
individu als system-integration werd dit nog
duidelijker. Het aanbrengen van structuur
door middel van de werksessies en de
Padlet, in het ontwikkelen van de aanpak
wordt door veel stakeholders en kartrekkers
direct danwel indirect benoemd

faciliterend activeren van stakeholders werd door de kartrekkers als positief ervaren maar door
de stakeholders als lastig. De werksessies en ingezette Padlet werden tijdens het gebruik als
positief ervaren maar niet expliciet genoemd.

Team
Het bewustzijn met betrekking tot het
belang van de samenstelling van het team
aan stakeholders / stakeholders, en eigen
professionaliteit is niet aanwezig, althans
wordt niet expliciet genoemd. Een enkele
opmerking met betrekking tot de hik door
het vertrek, het laatste jaar SBNoM, geeft
een vage notie. Het belang om gezamenlijk
te werken aan de aanpak wordt door veel
stakeholders en expliciet door de kartrekkers
wel benoemd. Ook wordt vooral door de
kartrekkers benoemd het noodzakelijke
commitment en duidelijke rollen en belangen
vanaf de start van het project.
Support
Eigenaarschap tonen van de opgave en
een eigen rol en opdracht hierin innemen
wordt door de stakeholders niet expliciet
benoemd. Bij de corporaties wel. Het gemis
aan een duidelijke structuur wordt trouwens
wel genoemd maar niet waardoor dit nu
komt. Stakeholders waren snel gewend
aan het ‘trekken’ door de kartrekkers. Het
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4.2 OVERIGE METHODES
B. SBNoM Padlet-structuur: scenario’s,
instrumenten en pakketten
Vanaf maart 2019 is er gewerkt aan de
inventarisatie van instrumenten zoals
hiervoor aangegeven en het opbouwen
van een lijst van instrumenten per type
stakeholder (gemeenten, corporaties en
consortium). De aanpak is geïntroduceerd
in een werksessie met de gemeenten en is
daarna omarmd door het project en verder
over de werkpakketten uitgerold. De kern is
een lijst van individuele en onderscheidbare
instrumenten waarvan een reeks kenmerken
wordt vastgelegd, waaronder de verwijzing
naar documentatie. De lijsten, instructies
en toelichtingen zijn continu beschikbaar
via een digitale samenwerkingsvorm op
internet (Padlet; https://padlet.com/thijs9/
SBNoMinstrumenten).
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1. Verdeling instrumenten
stakeholder en type scenario

naar

Analyse:
Gemeenten
hebben
zich
relatief
transparanter opgesteld dan corporaties en
consortium.
- Het aandeel interne scenario’s is beperkt.
De stap om te komen tot transparantie is
hier het grootst.
- Het deel integrale scenario’s bij corporaties
is groot.

type

Er zijn in totaal 168 instrumenten benoemd,
die als volgt zijn verdeeld over de vier typen
scenario’s per type stakeholder:

De inventarisatie van de instrumenten bij
de gemeenten heeft direct via deze weg
plaatsgevonden. Voor de corporaties is dit
verlopen via interviews waaruit vervolgens
instrumenten zijn gedestilleerd. Voor het
consortium is uiteindelijk een inventarisatie
door Built4U gemaakt.

Figuur 28

Kanttekeningen:
- Niet voor alle instrumenten zijn alle
gegevens
aangeleverd
en
niet
alle
instrumenten zijn al of nog operationeel. De
gemeente Den Bosch heeft instrumenten
alleen benoemd en gekoppeld aan type
scenario. Zie hiervoor ook de verdeling naar
status.
- De relatieve gewichten van de instrumenten
is niet per sé gelijk. Hiermee moet bij de
interpretatie van deze statistieken rekening
worden gehouden.

In de betreffende workshops zijn al
opbrengsten en evaluatie en monitoraspecten genoemd als het gaat om de
Sleutelcomponenten. In dit deel gaan we
meer in detail in op de verschillende aspecten
met betrekking tot kennisdeling voor de
scenario’s, instrumenten en pakketten.
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2. Verdeling instrumenten naar status
De verdeling naar opgegeven status
van het instrument per stakeholder is
als onderstaand. Waar de status niet is
opgegeven, is dit benoemd als onbekend.

Figuur 30

Analyse:
- De status ‘onbekend’ komt vrijwel volledig
voor rekening van de gemeente Den Bosch.
- Een groot deel van de informatie is
operationeel (gemiddeld 58%).
- Van het deel waarvan de status bekend
is, is 90% operationeel, op te schalen of in
pilot.
- Deze 90% is op de volgende pagina bekeken
op monitoring, succes en deelbaarheid.
3. Verdeling instrumenten naar monitoring
en mate van succes
In deze analyse zijn alleen instrumenten
met status operationeel, opschalen of pilot
meegenomen.
De verdeling naar monitoring van het gebruik
van instrumenten per type stakeholder:
- Van het deel waarvan dit bekend is, wordt
74% geheel of deels gemonitord; dit is een
relatief hoog percentage.
- Alleen voor deels of geheel gemonitorde
instrumenten (in totaal 80) is hieronder
naar de mate van succes gekeken.

Figuur 29
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De verdeling naar mate van succes per type
scenario: Analyse:
- Van de 80 instrumenten die geheel of
deels gemonitord worden werkt 80% geheel
of deels.
- Voor instrumenten die worden ingezet op
klantscenario’s is dit percentage 93%.
- Bij de overige instrumenten ligt dit
percentage lager: Integraal (68%), Intern
(80%), Pandreis (40%).

De verdeling naar mate van documentatie van de instrumenten per type stakeholder is als
volgt:

Figuur 34

Figuur 32

Voor 59 instrumenten is daadwerkelijk een verwijzing naar nadere documentatie/informatie
gedeeld. Die zijn als volgt verdeeld naar mate van documentatie per type stakeholder:

4. Verdeling instrumenten naar deelbaarheid, documentatie en deling
De verdeling naar de opgegeven deelbaarheid van de instrumenten per type stakeholder is als
volgt:
Figuur 35

Analyse:
- De helft van de instrumenten is zondermeer geschikt om te delen.
- Van 30% van de instrumenten is aangegeven dat er documentatie over is.
- Gemeenten en corporaties monitoren een aanzienlijk deel van hun instrumenten.
- Vooral gemeenten hebben de stap naar transparantie gemaakt door het delen van informatie.
- De gemeenten geven ook aan dat een groot deel van hun instrumenten geschikt is om te
delen. De corporaties zijn hierin terughoudender.
- Voor het consortium zijn deze gegevens niet bekend.

Figuur 33
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5. Verdeling instrumenten naar deelbaarheid,
documentatie en deling

Figuur 36

Analyse:
- Behalve bij integrale instrumenten worden
de meeste instrumenten ingezet in de
voorfase (63%)
- Daarnaast zijn de meeste instrumenten
integraal (35%)
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Analyse:
- Voor wijkaanpak en blokaanpak worden
relatief weinig instrumenten op alle scenario’s
(35%) ingezet, bij de Pandreis het meest
(60%)
- Bij de pandreis worden 25% van de
instrumenten ingezet voor wijkaanpak,
en 35% op de blokaanpak. Slechts 15% is
gericht op de mutatiewoning – n = 1. Dit is
opvallend omdat gemiddeld genomen 8-9%
van de voorraad bestaat uit mutatiewoningen
en de Corporaties in de workshops aangeven
dat dit kansrijke routes zijn. Dit blijkt ook
uit het aantal instrumenten met betrekking
tot de klantreis voor n = 1; 70% en interne
proces-instrumenten: 60%
- Voor een grootschalige aanpak zijn relatief
veel integrale instrumenten bekend (57%),
doch zijn relatief weinig beschikbaar voor de
overige scenario’s (22%)

Figuur 38

Analyse:
- Voor een overgroot deel zijn de bekende instrumenten als beleid ingebed in het interne proces
voor alle scenario’s: 74%. Dit bevorderd de mogelijkheid tot delen en samenwerking.
- Bij Klantreis-scenario’s zijn er relatief veel instrumenten niet ingebed in het beleid en intern
proces (18%), hetgeen een potentieel risico inhoud met betrekking tot de daadwerkelijke
uitwerking en samenwerking met andere stakeholders.
- Opvallend is ook het aantal losse initiatieven (gemiddeld 17%), hetgeen in de veelheid van
datgene wat al bestaat tot een verwarrend beeld kan leiden, zowel intern maar vooral bij
externe stakeholders. Dit wordt ook bevestigd in de discussies tijdens de workshops.
Observaties:
•
Samenwerking doorloopt een aantal noodzakelijk stadia. Geen van deze stadia kan
worden overgeslagen.
•
Systeemintegratie is een vergevorderd stadium van samenwerking en kan niet bij een
derde partij worden ‘ingekocht’.
•
De samenwerking/systeemintegratie omvat alle stakeholders, maar werd helaas beperkt
tot een soort verlengstuk van het consortium.
•
Het tempo van de ontwikkeling van de samenwerking kan worden opgevoerd door
facilitering en dat kan wel door een derde partij worden ingebracht.
•
Naast genoemde monitoring zijn de randvoorwaarden voor het bereiken van het eerste
samenwerkingsstadium (transparantie): consensus over de doelen van de samenwerking
en
vertrouwen in ieders intentie en bijdrage daarin. Zowel monitoring, consensus als vertrouwen
is in onvoldoende mate ontwikkeld in de start van het project.
•
De indeling in werkpakketten heeft hiervoor niet bevorderend gewerkt.
•
Het bespreekbaar en inzichtelijk maken van de samenwerking zelf werkt wel bevorderend;
dit is een vorm van facilitering die Avans heeft ingebracht.
•
Het uitwisselen en interpreteren van informatie cq kennis speelt een concrete en centrale
rol in de ontwikkeling van de samenwerking.
•
De inzet van moderne ICT middelen op dit aspect ligt voor de hand en werkt versnellend.

Figuur 37

68

69

EINDPUBLICATIE SBNoM

MONITOR & EVALUATIE

C. Informatieverwerving
C1. Interviews – voor speciﬁeke kennis per
stakeholder
Doel:
Zoals aangegeven zijn de interviews
een interventie geweest in de monitor &
evaluatie aanpak in plaats van het gebruik
van de SBNoM Padlet-structuur – speciﬁek
m.b.t. de Woningbouw Corporaties.
Het ophalen van speciﬁeke informatie als het
gaat om inzetbare en beschikbare scenario’s
en instrumenten op de: Klantreis, Pandreis
en Intern(e) Proces(sen).
Opzet:
Voor de opzet van de interviews is gekozen
voor een open interview, waarbij de
respondent volledig vrij kan reageren op het
gespreksonderwerp op basis van zijn of haar
ervaringen. De interviewer werkt met een
onderwerpenlijstje die hij aan bod wil laten
komen, maar de vragen zijn niet concreet.
De open interviews zijn voorbereid met
de externe interviewer met betrekking tot
de totale aanpak, de speciﬁeke opzet en
onderliggende informatie en structuur van
de SBNoM Padlet-structuur. De externe
interviewer is zeer ingewerkt in de werkwijze
en inrichting van woningbouwcorporaties.
Aan de hand van de opgehaalde verhalen zijn
de relevante benoemde onderdelen aan de
hand van de sleutelcomponenten geordend.
Vervolgens zijn per sleutelcomponent
succes- en faalfactoren in beeld gebracht.
De
interviews
zijn
uitgevoerd
als
semigestructureerde interviews.

&

PERIODE DEC 2017-SEPT 2019

Uitvoering:
Aanwezig: - Zayaz: Christel van Vught / 18
februari 2019
- Stadlander: Marco Bakx / 02 en 25 februari
2019, Wim van den Bergh / 08 februari 2019
- Brabant Wonen: Orjan Game / 14 februari
2019
Facilitering: Bart Verhaeghe de Nayer
Effectiviteit:
- in totaal zijn er vijf interviews afgenomen
met drie van de vijf woningbouwcorporaties
SBNoM;
- het semigestructureerde interview is
als methode bruikbaar en geeft veel
gedetailleerde en genuanceerde informatie;
- alhoewel veel ter sprake komt is het niet
helder in welke relatie dit staat tot: de
Klantreis, de Pandreis en het Interne Proces;
- de methode is wel arbeidsintensief; zowel
in voorbereiding, uitvoering als evaluatie.
Monitor & Evaluatie C1
Propositie
Interview Woningbouwcorporatie Zayaz –
Christel van Vught, d.d. 18 februari 2019 >
Op
samenwerking
is
binnen
de
Stroomversnelling veel aandacht besteed aan
functioneel- en verkennend samenwerken
met meerdere partijen. Vooral via reguliere
aanbestedingsprocedures. De proposities
zijn gestrand omdat ze ﬁnancieel op
transactionele basis werden beoordeeld, en
te hoog waren in relatie tot de vraag.
Binnen het Lente akkoord wordt er met de
stakeholders samengewerkt op het delen
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van kennis over verschillende aspecten
(technisch, ﬁnancieel). Ook wordt er samen
ingekocht. Er zijn vooral verschillen op de
volgende aspecten: het Interne Proces bij
corporaties, het moeilijk kunnen opgeven
van de autonomie waardoor kennisdeling
lastig is, en het teveel werken in pilots
zonder vervolgvisie. Dit maakt de stap, via
verkennend- en functioneel samenwerken,
naar ondernemend samenwerken tussen
corporaties en met andere stakeholders
lastig.
Het scenario waar Zayaz vooral ontwikkeling
in ziet is de n = 1 / mutatiewoning aanpak,
met ongeveer 200 woningen per jaar als
optie. Deze visie wordt gedeeld door Brabant
Wonen. Hiervoor zijn ook aanbiedende
stakeholders met concepten: Hegeman en
Kemkens. Veel andere aanbieders richten
zich op de grote aantallen.
De projecten op NOM zijn nu via een regulier
proces aanbesteed, met de Modelwoning
van Brabant Wonen als referentiewoning
(technisch, ﬁnancieel).
Interview Woningbouwcorporatie Stadlander
– Marco Bakx, 01 en 22 februari 2019 &
Wim van den Berg, d.d. 08 februari 2019 >
De evaluatie vanuit SBNoM & Wijken met
Nieuwe Energie is bij Stadlander nog in
analyse. Met betrekking tot de Klantreismethodes en competenties van partijen is
er geen eenduidig leereffect. Wel is er meer
inzicht rond de procesaanpak verkregen.
In het Lenteakkoord wordt gezamenlijk
ontwikkeld op een breder vlak qua
kennisdeling.

Voor
een
meer
ondernemende
samenwerking is een hackaton als middel
ingezet. De hackathon diende een haalbare
en marktconforme propositie te zijn. Het
liep vast op het rendabel maken van de
investering. Er is nog geen vervolgtraject
hierop ingericht.
Mogelijkheden zijn onderzocht in een meer
stap voor stap benadering – verkennend
en of functioneel – om te komen tot NOM.
De meeste routes zijn projectgericht in
functionele- of verkennende samenwerking.
Er worden drie pilots benoemd:
1) NOM van blok en/of N = 1, heeft niet geleid
tot het rond krijgen van een gezamenlijk
businessmodel.
2) NOM in combinatie levensloopbestendig
als succesfactor i.s.m. Volker Wessels met
investering m.b.t. innovatie (Klantreis &
Pandreis)
3) NOM met een maximale prijs / woning
i.s.m. Volker Wessels op basis van:
wederzijds vertrouwen, vereenvoudiging
concept in technische / materiaal-aspecten;
nieuwe procesaanpak verliep chaotisch, nog
geen vervolg geformuleerd
Stadlander heeft een steeds een betere
uitvraag kunnen ontwikkelen. Diverse
marktpartijen hebben eigen NOM concepten,
maar door een open aanbesteding en
uitwisseling van kennis kan een betere
keuze worden gemaakt voor de juiste
partij. Propositie blijft om via verkennenden functioneel samenwerking te komen
tot
ondernemend
samenwerken.
Een
gezamenlijke propositie is van belang;
Reimarkts is samen met De Mar hiervoor
een opzet aan het ontwikkelen.
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Interview Woningbouwcorporatie Brabant
Wonen (BW) – Orjan Game, d.d. 14 februari
2019 >
In samenwerking zijn er verschillende
aanbiedende stakeholders waarmee parallel
projecten worden ontwikkeld / uitgevoerd:
Heijmans, Van Wijnen, Hazeberg. Veelal
verkennend en/of functioneel. De benoemde
aspecten die dit lastig maken zijn: het
wennen & werken met elkaars interne
proces, verschillende benaderingen in de
aanbiedingen & ambitie (bv. A-label, NOM,
CO2-neutraal), bepaling van de goede
rolverdeling (bv. Klantreis), technische
onbekendheid en afstemming (bv. Modulaire
aanpak).
In de Stroomversnelling is veel opgehaald
en ingebracht, doch niet structureel. Wel
door middel van concrete batches voor
Oss en Den Bosch. Bij SBNoM door middel
van 4 gerealiseerde woningen. In het
Lente-akkoord en de Natural Step worden
kennis gedeeld met andere stakeholders.

Succes en faalfactoren ‘propositie’
+ maak gebruik van lessons-learned
en
netwerk
De
Stroomversnelling,
Lente-akkoord, Natural Step etc.
+ focus op meer ondernemend samenwerken
in relatie tot de uitvraagspeciﬁcatie;
+
stap-voor-stap
benadering
–
via
functioneel- en verkennend samenwerken –
leidt tot ondernemend samenwerken
+ doorontwikkeling uitvraagspeciﬁcatie
noodzakelijk;
+ NOM renovatie succesvoller in combinatie
met levensloopbestendig & koppeling aan
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materiaalcomponent (circulair);
+ gebruik vastgoedbeheerstrategie in relatie
tot stap-voor-stap aanpak laag risico en
hoge impact; N = 1 als kansrijke optie
+/- duidelijke verschillen in aanpak per
corporaties en mn. bij rol communicatie naar
bewoners in eigen beheer of bij de aannemer
neer te leggen of andere marktpartijen;
- ontbreken van duidelijke haalbare (tussen)
doelen en onderliggende randvoorwaarden
op proces en inhoud;
- evaluatie en monitoring wordt als veel werk
gezien en niet vanzelfsprekend onderdeel
van propositie;
- propositie niet gevoed uit een strategisch
vastgoedbeleidsplan;
- ontbreken duidelijke regionale warmtevisies
vanuit Gemeenten;
- prijzen aanbodzijde liggen aan de voorkant
al te hoog;
- technische oplossingen aan de voorkant
al bepaald en niet integraal afgestemd
onderling en met de opgave.
Structuur
Interview Woningbouwcorporatie Zayaz –
Christel van Vught, d.d. 18 februari 2019 >
In het Lenteakkoord wordt samengewerkt
met andere corporaties m.b.t. het uitwisselen
van kennis en gezamenlijk inkoop. Er zijn
duidelijke verschillen in de manier waarop
interne besluitvorming wordt georganiseerd.
Opgeven van autonomie is lastig. Veel
corporaties blijven eigen pilots opzetten en
beperkt kennis wordt gedeeld.
Samenwerking
met
gemeenten
en
leveranciers komt niet goed van de grond
deels door onduidelijkheid over de lange
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termijn visie over duurzaamheid en
concrete gezamenlijke vervolgstappen.
De
gestructureerde
ontwikkeling
op
samenwerking
in
het
proces
met
aanbiedende stakeholders is lastig, er wordt
nog veel projectmatig gewerkt & gedacht.
Dit heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling
& gedeelde verantwoordelijkheid van
de Klantreis met andere stakeholders
(aanbiedende partijen). Opschaling blijft
daardoor lastig.
Op Klantreisniveau wordt op procesniveau
ontwikkeld samengewerkt met EANTE i.s.m.
de Zayaz-consulenten. Op Pandreisniveau
is
er
een
strategisch
voorraadplan
gekoppeld aan verduurzaming in stappen
als procesaanpak.
Interview Woningbouwcorporatie Stadlander
– Marco Bakx, 01 en 22 februari 2019 &
Wim van den Berg, d.d. 08 februari 2019 >
Vanuit de Stroomversnelling is er meer
inzicht gekomen m.b.t. de diverse processen.
Binnen SNoM is er meer procesinzicht
gekomen m.b.t. de verschillen tussen
de interne processen van Gemeentes en
Corporaties. Een ﬂexibele procesaanpak is
van belang om veder te komen. Moeilijkheid
blijft het eigenaarschap van de procesregie
met betrekking tot. de systeemintegratie.
Stadlander
werkt
aan
duurzaam
opdrachtgeverschap; een ander type
uitvraag in relatie tot een andere interne
organisatie en competentie-ontwikkeling
Intern Proces). Tevens het inzetten van
instrumenten voor monitoring hierop
(zie support). Door middel van een open
forum met meerdere bestaande en nieuwe

stakeholders wil Stadlander hierin stap voor
stap ontwikkelen. Het leereffect ophalen in
de verschillende één op één stappen.
In de procesaanpak richt Stadlander zich
daarbij niet uitsluitend op de n = 1 aanpak.
Immers, vanuit de Stroomversnelling is er
minder ervaring mee en daarom kiest het
voor de blokaanpak. Aanvullend wordt niet
slechts de energie-component meegenomen,
maar ook de factor levensloopbestendig en de
materiaal-component: circulair ontwerpen,
bouwen, onderhouden en biobased. Hiervoor
zijn nog geen vaste uitgangspunten, maar
deze worden stap voor stap ontwikkeld.
Er wordt een afwegingskader ontwikkeld
(Intern Proces) waarbij deze aspecten
een rol spelen en er wordt gestart met
projecten met laag risico en hoge impact
(bv. projecten met groot onderhoud in de
planning; locaties waar de warmtevisie al
van duidelijk is; projecten die vanuit de
eigen routekaart naar boven komen en die
bijvoorbeeld qua gasverbruik hoog zitten
en qua labeling slecht). Monitoring hierop is
eveneens in ontwikkeling.
Moeilijkheid in vergelijking met nieuwbouw
is de procesinrichting die lastiger is in relatie
tot scenario-planning en Intern Proces.
In stappen ontwikkelen van een betere
prestatiegerichte uitvraag en beoordeling
en kennisuitwisseling. Dit mogelijk met:
Volker Wessels, Lithos, Van Wijnen en
De Kok. Verkennend en functioneel
samenwerken werkt: bijvoorbeeld i.s.m.
Volker
Wessels
(Oud-Vossemeer)
op
basis van: wederzijds vertrouwen en
uitgangspunten; stap-voor-stap aanpak en
monitor, ontwikkeling Klantreis en Pandreis
(bv. Matchbox).
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Interview Woningbouwcorporatie Brabant
Wonen – Orjan Game, d.d. 14 februari 2019
>
Vanuit
de
Natural
Step
wordt
op
procesniveau ontwikkeld in samenwerking
met de gemeente Den Bosch, Brabant
Wonen en Zayaz. Het gebruik van het
Duurzaamheidsakkoord
met
meerdere
partijen helpt om gezamenlijk in stappen no
regret te verduurzamen. Betrokkenheid bij
‘Warmte zonder gas’ via het Lenteakkoord
is ook gericht op procesaanpak.

succes
zeer
persoonsafhankelijk;
onvoldoende borging van opgehaalde kennis
en overdracht;

Succes en faalfactoren ‘structuur’

Interview Woningbouwcorporatie Stadlander
– Marco Bakx, 01 en 22 februari 2019 en
Wim van den Berg, d.d. 08 februari 2019 >
De Klantreis – de sociale component – wordt
steeds belangrijker. Veel aandacht voor eigen
intern team en onderdeel bedrijfsproces
(Intern Proces). Binnen Stadlander heb je
onderscheid tussen vastgoed aan de ene
kant en klantrelatie aan de andere kant.
Door te veel communicatie bij derden neer
te leggen komt Stadlander uit beeld bij de
huurders.

+ maak gebruik van de lessons-learned
op procesaanpak en netwerken uit de
Stroomversnelling, Natural Step, Warmte
zonder gas, SBNoM en andere programma’s
+ gebruik de stap-voo-stap benadering naar
meer ondernemend samenwerken;
+ deelbaar maken beschikbare kennis
door
corporaties
in
verschillende
samenwerkingsverbanden komt op gang;
+ richt de (eind)evaluatie vooraf in
+ invullen betere opdrachtgeverschap
corporaties;
- ontbreken inrichting structuur voor
voldoende
leereffect
en
waarborgen
resultaten over verschillende projecten en
procesniveau; met alle stakeholders
ontbreken
van
organiserend
en
onderzoekend vermogen om gezamenlijk
op te trekken;
- onvoldoende waarborgen verbeterstappen
middels ontbreken van een ontwerpend
onderzoekaanpak;
benoemen
(tussen)
doelen,
kwaliteitsborging,
nakomen
afspraken en direct projectdoel willen
behalen;

Team
Interview Woningbouwcorporatie Zayaz –
Christel van Vught, d.d. 18 februari 2019 >
Voor het interne proces is er een duidelijke
rolverdeling en speciﬁek op complex-niveau
(wijk, blok). Met betrekking tot de Klantreis
is er een samenwerking met EANTE en met
de consulenten van Zayaz.

Op pilotniveau is er leereffect te zien:
ontwikkeling en productie bij Volker Wessels
voor nieuwbouw.
Bij renovatie is op Pandreis en Klantreis
het team en de synergie nog belangrijker.
Dit vanwege afstemming met externe
partijen, planning en coördinatie in relatie
tot de bewoners. Vertraging of overlast
leidt tot frustratie bij bewoners. Eigen
onderhoudsregisseurs
coördineren
de
exploitatie van ons vastgoed met lokale
marktpartijen.
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Interview Woningbouwcorporatie Brabant
Wonen – Orjan Game, d.d. 14 februari 2019
>
Er wordt veel aandacht besteed aan training
en ontwikkeling met betrekking tot teams
voor de Klantreis; training en nazorg van
bewoners. De ontwikkeling Klantreis is in
samenwerking met Zayaz-consulenten &
EANTE (Enologic).
Doelgroepbenadering
speelt hierin een belangrijke rol, vooral
in relatie tot taalbarrières met en tussen
bewoners.
Daarnaast speelt het trainen van de
plaatselijke installateurs op basis van een
ontwikkeld trainingsprogramma en het
opleidingscentrum InstallONE van Kemkens
een rol.
Succes en faalfactoren ‘team’
+ open zoekende houding, waarbij ook
eigen rol - beschikbare competenties en
organisatievorm wordt meegenomen;
+ opzetten van trainingsfaciliteiten voor
alle stakeholders en processtappen;
+/- duidelijke verschillen in aanpak per
corporatie en met name bij de rol en
communicatie naar bewoners in eigen
beheer of bij de aannemer neer te leggen of
andere marktpartijen;
- rolverdeling en benodigde competenties
nog ontoereikend;
- verschillen in commitment project van
betrokken projectpartners;
- niet nakomen van afspraken leidt
tot frustratie bij bewoners en andere
stakeholders.

Support
Interview Woningbouwcorporatie Zayaz –
Christel van Vught, d.d. 18 februari 2019 >
Methodes met betrekking tot een integrale
aanpak zijn deels opgehaald uit de
Stroomversnelling en het Lente-akkoord:
met name op technisch- en ﬁnancieelvlak. Van de technische monitoring EPV
(Pandreis) wordt momenteel geen gebruik
gemaakt vanwege de te arbeidsintensieve
administratie hierbij. Voor de Klantreis
wordt er gewerkt met methodes vanuit
EADES in samenwerking met de Zayazconsulenten. Op Pandreis-scenario voor n =
1 gebruikt Zayaz de Brabant Wonen-woning
als referentie.
Interview Woningbouwcorporatie Stadlander
– Marco Bakx, 01 en 22 februari 2019 & Wim
van den Berg, d.d. 08 februari 2019 >
De volgende support-tools bij Stadlander
zijn genoemd.
- Woonwijzer: instructieboek NOM-woning
voor bewoner
- Evaluatierapport monitoring NoM
woningen i.s.m. Frank Gommers
- Monitoring Bureau van Vught
- Monitoring Wellbeing bewoners i.s.m. TU
Delft
- Monitor Duurzaamheidswinkel / in
ontwikkeling
- CO2-schema i.s.m. Republicq
- Prestatiegericht uitvragen:
communicatiedoelen, sociale paragraaf/soc.
begeleiding
- Afwegingskader aanpak (laag risico, hoge
impact) / Intern Proces
- Matchbox van Hackathon
- Nieuwbouw: Vernieuwend
opdrachtgeverschap NOM-beschrijving
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Interview Woningbouwcorporatie Brabant
Wonen – Orjan Game, d.d. 14 februari 2019
>
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende
support met name voor de Klantreis: EANTE
(Enologic), Energiedashboard (inzicht in
besparing energie & ﬁnanciën), Website
en Gamiﬁcatie (spelelement voor meer
inzicht en begrip). De bewonersbegeleiding
vraag veel aandacht en begeleiding vanuit
de
woonconsulent:
bewonersbrieven,
bewoners-avonden. Met betrekking tot de
Pandreis is onder andere een CO2-benchmark
uitgevoerd.
Succes en faalfactoren ‘support’
+ support in overall communicatie en
monitoring
(Klantreis)
wordt
(deels)
hulp ingeroepen van externe partijen die
veel ervaringen en instrumenten hebben
opgebouwd;
+ monitoring op prestatiegericht uitvragen;
+ inzetten van voorbeeldwoningen NOM;
- hackathon als middel bij open aanbesteding
heeft ten dele gewerkt;
- goede monitoring bij conceptontwikkeling
- realisatie en nazorg ontbreekt en is nog in
ontwikkeling;
- inrichten & organiseren van begeleiding
bewoners & maatwerk.

&

PERIODE DEC 2017-SEPT 2019

D. Spiegeling & disseminatie
D1. Magazine Februari 2018
Doel:
Update van opzet, aanpak en tussentijdse
vorderingen en bevindingen SBNoM voor
een brede doelgroep zowel intern als extern
Opzet:
Een magazinevorm waarbij, na een korte
introductie over opzet SBNoM, door middel
van interviews en een chronologische
voortang inzicht wordt gegeven in de
vorderingen en bevindingen met betrekking
tot proces en inhoud.
Aangevuld met: quotes, foto’s werksessies
en inzicht gevende tekeningen en ﬁguren
Uitvoering:
Opbrengst D1
Deze tussenopname schetst een overgang
binnen SBNoM. Er wordt tot eind 2017 door
stakeholders in WP’s vooral afzonderlijk
gewerkt. De samenwerkdagen, zoals in
deze publicatie beschreven, worden vooral
gebruikt ter informatie en inspiratie van
de stakeholders. De column van Marjet
Rutten met waardevolle indicatoren naar
productontwikkeling, opleiding plaatselijke
partners en businesscase is hiervan een goed
voorbeeld. Stap voor stap wordt er gewerkt
aan een verbinding tussen de WP, met vooral
intrinsieke motivatie als resultaat doch broos
in de realistische samenwerking. Daarnaast
is er discussie over de deﬁnitie van NOM en
wordt NOM-ready geïntroduceerd.
Concrete resultaten zijn er wel in parallelle
trajecten: een Hackaton door Stadlander:
MyBoxxi en MatchBox als interessante
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concepten, doch nog wel te duur. Afﬂux.
com als industrieel Mecacano concept.
En
trajecten
binnen
gemeentes:
thuisinmaastricht
(https://www.
thuisinmaastricht.nl/) , NOM Middelburg
(https://www.nomteammiddelburg.nl/) en
Woningabonnement Eindhoven.
De samenwerkdag op 18 januari 2018 die voor
het eerst wordt georganiseerd door Avans
IBT, wordt als een echte stap vooruit gezien
door de verschillende stakeholders. Focus
aanbrengen door WS met duidelijke doelen
en resultaten, focus op rollen / opdrachten
en datgene wat ‘helpt en hindert’ hierin. De
verschillende vormen van samenwerking
worden hier geïntroduceerd . Net als hoe te
komen tot de noodzakelijke ‘ondernemende
samenwerking’. De WP-opzet helpt hierin
concreet; de eerste aanzet voor concrete
Batches wordt door Stadlander en Brabant
Wonen ingebracht.
Monitor & Evaluatie D1
Propositie
Het eerste deel van het SBNoM-project
zijn de stakeholders zich niet bewust
geweest van de verschillende mogelijke
en noodzakelijke samenwerkingsvormen
die bij een dergelijke opgave horen.
De introductie van het model met deze
samenwerkingsvormen was een duidelijke
eyeopener tijdens de samenwerkdag op
18 januari 2018. Dit sloot mooi aan op de
daarvoor gehouden articulatie-workshops
waarbij de eigen rol en kennis transparant
werd gemaakt.

Structuur
In deze eerste fase van SBNoM is er duidelijk
sprake van de gedachte dat de System
Integrator de centrale en sturende rol heeft
op het proces van system integration. Ook
is er sprake van een voorkeur voor een
één op één aanpak; een projectaanpak bij
stakeholders en system integrator. Het zicht
op de system integration die alle stakeholders
raakt, kan nog niet worden ervaren doordat
de samenwerkdagen hier nog niet op zijn
ingericht. De introductie hiervan door
type workshops gebeurt eveneens op de
samenwerkdag 18 januari 2018
Team
De teamsamenstelling en rolverdeling is
gedurende deze eerste periode vast en
functioneel van aard. In de werkpakketten
per stakeholder is er bij de coalitie een
duidelijke rolverdeling tussen de system
integrator en de overige industriële partners
als toeleverende partijen. Bij de gemeenten
is de rol van KAW die van inhoudelijke
ontwikkelaar van het proces. Voor de
woningcorporaties is dit minder helder.
Support
Tot eind 2017 is er een duidelijke inzet
van support door de kartrekkers voor de
stakeholders in SBNoM. De trekkende rol die
zij vervullen heeft een positieve effect op de
ingebrachte kennis van buiten en het steeds
activeren van de stakeholders. De rol van
de kartrekkers is die van per WP letterlijk
het trekken van de kar en stakeholder met
betrekking tot de voortgang; dit creëert ook
een zekere afhankelijkheid en afwachtende
houding. De faciliterende aanpak door
middel van de introductie van de drietype
WS (Articulatie, Batch en Integratie)
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door Avans IBT betekent een omslag in
werkwijze; zowel bij de stakeholders als de
samenwerking kartrekkers en Avans IBT.
D2. Kennisﬂyer / Juli 2019
Doel:
Het geven van inzicht in opzet en bevindingen
voor een brede doelgroep uit het werkveld en
binnen SBNoM. Speciﬁek door middel vanuit
de penvoerder Den Bosch, de kartrekkers
en Avans IBT.
Het delen van de belangrijkste geleerde lessen
en tips als het gaat om systeemveranderingen
voor de energietransitie.
Opzet:
Een compact boekje in een handzaam
formaat, aangevuld met foto’s, quotes en
inzicht gevende tekeningen en ﬁguren
Uitvoering:
Opbrengst D2
De inhoudelijke doelen die gesteld zijn bij
SBNoM, onder andere dat het transformeren
van 500 woningen naar Nul op de Meter
woningen niet is gehaald. De publicatie
richt zich op de aspecten waardoor dat niet
gelukt is, maar vooral ook op datgene wat
wél is ontwikkeld. Er is inzicht ontstaan over
het feit dat het meer is dan matchen van
vraag en aanbod, doch vooral ook meerledig
(technisch,
sociaal
en
economisch);
verandering van verschillende systemen
– systems integration. Dit vereist een
stap-voor-stap – iteratieve – benadering.
De belangrijkste lessen op een rij:
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1. Accepteren dat als je met zo’n
programma aan de slag gaat je binnen je
eigen organisatie experimenteerruimte
creëert.

Systeemveranderingen
energietransitie:

2. Steek veel energie in de basis. Deel de
urgentie en benoem wat dat dan is binnen
de verschillende dna’s. Koppel daarbij
bestuurlijk als operationeel mankracht
en biedt die ook ruimte zowel capaciteit
als ﬁnancieel en zet dat met elkaar in
een tijdspad. Eigenlijk is het een fusie
van belangen en systemen. Ben bewust
dat tijdens het proces er wellicht andere
competenties nodig zijn.
3. Accepteer dat het toch ook vaak
toevalligheden zijn dat mensen met elkaar
aan de slag gaan. Tijdens het drinken
van een kop kofﬁe kan er zo maar een
samenwerking ontstaan.
4. Zorg voor duidelijkheid over
het eigenaarschap. Wie is waarvoor
verantwoordelijk en kaart dat aan de
voorkant af. Zorg tijdens het proces dat dit
eigenaarschap helder blijft voor elkaar.
5. Zie elkaar als partners en niet
als concurrenten of concullega’s. Alle
betrokkenen zijn professionals en hebben
binnen de samenwerking hun eigen rol en
verantwoordelijkheid.
6. System integration is niet alleen iets
voor één partij maar voor alle deelnemers.
Dáár ligt de oplossing. System Integration
is complex en heeft een iteratief
gezamenlijk ontwikkeltraject nodig.
7. Ervaar in de samenwerking de lol. Die
lol zit ook in het met elkaar willen leren en
ontdekken. Niet alleen op de inhoud maar
ook op het persoonlijke vlak. Dan ontstaat
er ook magie!
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de

1. Ondernemend samenwerken tussen
verschillende stakeholders als gemeenten-,
woningbouwcorporaties en aanbiedende
partijen is een must
2. Benoem zowel de gezamenlijke
belangen, doelen en urgentie maar ook de
individuele
3. DOEN maar ‘goed voorbereid’,
methodisch en met georganiseerde
monitoring met verbeter- en leerstappen.

betrokken organisaties en mensen – van
bestuur tot operatie en beheer. Vanaf het
begin in samenhang en complementair de
samenwerking organiseren en – afhankelijk
van de ontwikkeling tijdens het proces –
aanpassen aan elkaar.
Support
Maak gebruik van methodes en instrumenten
waarmee al ervaring bestaat uit andere
programma’s en wissel deze uit. Monitor het
gebruik van methodes en instrumenten en
evalueer en verbeter in stappen.

Monitoring & Evaluatie D2
Propositie
Complexe opgaves vragen om een
iteratieve
stap-voor-stap
benadering.
Vanuit verkennend- en/of functioneelsamenwerken
naar
ondernemend
samenwerken
in
programmaof
ontwikkellijnen & netwerk in plaats van in
transacties en projecten
Structuur
Systeem integratie is niet iets dat een
persoon kan of iets voor een stakeholder;
doch voor alle stakeholders. Het gezamenlijk
optrekken hierin, ieder vanuit zijn eigen
rol, eigenaarschap en competenties leidt
tot
toekomstbestendige
ontwikkeling
voor energietransitie. Meerdere interne
processen, klantreizen en pandreizen
moeten hiervoor in relatie tot elkaar worden
getest en ontwikkeld.
Team
De basis van het succes ligt bij de
competenties en complementariteit van de
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D3. Eindevent / 23 september 2019

relatie tot inzet sleutelcomponenten
aanpak energietransitie

D3.1 Toelichting & Kennisﬂyer
Doel:
Het
compact
weergeven
lessons-learned SBNoM.

van

/

Opzet:
In groepen worden (maximaal 20 personen)
onder leiding van een moderator ervaringen
opgehaald over hoe te komen tot een
succesvolle aanpak met betrekking tot de
sleutelcomponenten: propositie, setting,
support en team.

de

Opzet:
Een vraaggesprek tussen Peter Linders en
Emile Quanjel (Avans IBT) met open vragen
in relatie tot de Sleutelcomponenten:
Propositie, Structuur, Team en Support en
succes- en faalfactoren.

Uitvoering:
Aanwezig: aanwezigheidslijst 23 september
2019
Moderators: Marlou Boerbooms, Brigitte
Berends, Peter Linders en Emile Quanjel;
Faciltator: Tom Kretschmann
Resultaat: 1) overzicht, 2) een concrete
vraag vanuit het eigen inzicht aan het panel

Uitvoering:
Inleiding vanuit Peter Linders inclusief
vraaggesprek: 30 minuten. Inclusief korte
aanvullingen vanuit de andere kartrekkers
Brigitte Berends en Marlou Boerbooms.

Monitoring & Evaluatie D3.2

Monitoring & Evaluatie D3.1

Figuur 39

D3.2. Workshops ervaringen stakeholders
extern – het delen van eigen kennis van
verschillende externe experts – De Arena
Doel:
Resultaten en bevindingen vanuit het
werkveld in hoe te komen tot het doel –
energietransitie industrieel. Inzicht in de
breedte over (succesvolle) ervaringen in
80

Propositie
Beschikbaar:
1. Integrale aanpak: Bouwnext & VVE
Ellen & Renolution - gezamenlijke
prestatiegarantie 30 jaar - consortium
<> gezamenlijk risicodragend - gedeelde
opbrengst in eigen rol - leerproces via
Stichting Kern
2. Duurzame Aanbieder - via Platform31
- Garantiestelling prestatie + proces Leerproces: via Bouwgarant
3. RWU-Aanpak - 16
Woningbouwcorporaties - vaste co-makers
<> consortia - typologie aanpak
4. Aliantie+ en Bouwhulpgroep
Vragen:
1. Een PPS constructie noodzakelijk voor
de energietransitie. Is dit herkenbaar/
bruikbaar?

2. 3-voudig aanbesteden, terwijl je vrije
experimenteer ruimte wenst? (Joram)
3. Wat doen we met producten die vrij
komen? En hoe gaat het rijk sturen op
circulair? (Joram)
4. Waarom kunnen we niet eerst
consulteren en dan pas uitvragen
belemmering aanbestedingseisen?
5. Hoe komen we van productaanbod naar
meer klantgedreven aanbod?
6. Hoe kunnen we de opgave minder
complex maken, zodat we meer
transactioneel kunnen werken ?
Structuur
Beschikbaar:
1. Integrale aanpak: Bouwnext Quick-scan (technisch / nancieel)
- Design fase <> bewoners
- Teamsamenstelling - Realisatie
- Training vooraf + monitorloop naar teams
- Monitoring via DNA in de Bouw
- Volgende stap: via interne organisatie
(voorbeeld Jorritsma)
2. Met verzekerde garanties werken voor
totaal producten leid tot betere processen
Vragen:
1. Hoe bundel je vragen ?
2. Op welke wijze kunnen gemeentes
beter hun faciliterende rol vervullen naar
corporaties en aanbiedende industriële
consortia?
3. Wat is de tijdsspanne van een
systeemintegrator? (Ivo Opstelten)
4. Hoe doorbreek je de gevestigde orde om
een gezamenlijke aanpak te creëren?
5. Hoe delen we lessons learned (vb. house
in Europe en Platform)?
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Team
Beschikbaar:
1. Duurzaamhuis Twente, 14 gemeenten
en groep wooncoaches. Laatste zijn
vrijwilligers die advies verstrekken
2. Gemeente Denbosch: eerst onderzoek
en framen dat er een plan gemaakt gaat
worden. Tijd nemen om het gesprek aan te
gaan.
3. Vertrouwen is belangrijk, niet mede
delen maar eerst verwachtingen managen.
4. Het is te makkelijk om al over inrichting
van een aanpak met system integrator te
praten, als je niet eerst met de bewoners
in gesprek gaat
5. System integrator is meer een persoon
en de team leden hebben een mandaat (?)
6. Juiste teams opbouwen kost teveel tijd
Vragen:
1. Hoe delen we lessons learn (vb. house in
Europe en Platform)?
Support
Beschikbaar:
1. Gemeente ziet aardgasvrij niet als
een doel. Maar meer stappen naar
leefbaarheid.
2. Je hebt wel een regiegroep nodig
vanuit verschillende partijen. Gemeente is
faciliterend. De instrumenten en middelen
liggen niet bij de gemeente
Vragen:
1. Hoe stem je beter af assetstrategie
en strategisch beleid in de organisatie
(corporatie alsook leveranciers)
2. Hoe maak je een eind aan....de markt
moet het doen?
3. Welke methode zet je in aan de
voorkant van het project of wij in dezelfde
modus zetten ?
4. Hoe kunnen we een betere en
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eenvoudige vraag krijgen?
Bij de aanwezigen van het symposium
bevonden zich veel stakeholders uit andere
programma’s. Overall zien we dat er bij
deze stakeholders veel ervaring en kennis
aanwezig is op met name de integrale aanpak.
Inclusief oplossingen voor scenario’s, met
bijbehorende instrumenten en pakketten.
Dit wordt expliciet genoemd bij Propositie en
Structuur. Kijken we per sleutelcomponent
dan zien we het volgende beeld.
Bij de propositie zijn er vooral vragen met
betrekking tot de voorfase, de passende
samenwerkingsvorm en de gezamenlijkheid
in vraag en aanbod. Zaken die bij SBNoM
aan bod zijn gekomen en meer inzicht
hebben opgeleverd over de mechanismes
en mogelijkheden. Zie onder andere van
verkennend- en functioneel-samenwerken
naar ondernemend samenwerken. Vooral de
koppeling naar verschillend commitment,
belangen en rollen is hierin van belang. Zeker
in relatie tot de factor tijd. Dit type trajecten
kosten tijd van alle stakeholders over een
lange en vaak onzekere periode. Het vereist
niet alleen een bepaalde instelling maar ook
een ﬂexibele inrichting van de organisatie
hierop.
Twee belangrijke vragen bij structuur zijn;
‘hoe kunnen gemeenten meer faciliteren
in de ontwikkeling in samenwerking met
corporaties en aanbiedende partijen?’ en
‘hoe kunnen we leasons-learned beter
delen?’. De mogelijke rol van gemeenten is
ook in SBNoM duidelijk naar voren gekomen
als faciliterend en neutraal. Eenduidige visie
vanuit gemeenten speelt hierbij wel een
belangrijke rol, evenals het samenwerken
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hierin met faciliterende (kennis)organisaties
zoals Avans en KMIDB. Het delen van de
leasons-learned is een breed gehoorde
vraag èn opgave. Bij SBNoM gebeurde dit
via de WS en Padlet, gecombineerd met
de website, evenementen en uiteindelijk
de publicaties, waaronder deze. Daarnaast
is van belang de koppeling naar het
onderwijs; Avans IBT heeft hier de nodige
aandacht aan gegeven, onder andere
door het structureel verankeren van het
thema Energy, BIM en LEAN in het staande
curriculum en kennisteams met docenten.
Een aandachtspunt vormt de SBNoM Padletstructuur. Dit is een efﬁciënte manier om
beschikbare kennis inzichtelijk te krijgen,
doch ook kwetsbaar: zonder goed ingericht
eigenaarschap met betrekking tot gebruik,
beheer en ontwikkeling en vindbaarheid is
de impact gering.
Met betrekking tot de sleutelcomponent
team is enerzijds veel bekend en veel
belang, doch ook veel in algemene zin. Het
speciﬁek maken van datgene wat het team
als opdracht heeft, de samenstelling en de
mogelijkheden en competenties in relatie
tot de speciﬁeke context, zijn van belang
zoals blijkt uit SBNoM.

complexiteit en de verschillende onderdelen
en
bijbehorende
competenties
voor
facilitering.
Bij de sleutelcomponent support wordt
aangegeven dat er instrumenten beschikbaar
zijn maar dat er vooral behoefte is aan
het denken en werken in samenhang en
scenario’s hierop om de complexe vragen
om te werken naar hanteerbare stappen.
Daarnaast is er een grote behoefte aan
een werkende aanpak en instrumentarium
bij aanvang van een project en traject om
gezamenlijk, verkennend of ondernemend,
aan de slag te gaan. Dit sluit aan bij de
hoofdvraag ‘hoe komen we af van de markt
moet het doen?’. Zoals ook blijkt uit SBNoM,
is de transitieopgave een opgave van / met
de verschillende stakeholders gezamenlijk,
ieder vanuit zijn eigen rol en competenties,
om stap voor stap te ontwikkelen.

Bovendien,
de
verandering
van
de
teamsamenstelling gedurende een complex
proces zoals SBNoM, en hierop anticiperen
is een aandachtspunt. De rol van de system
integrator roept vooral vragen op in relatie
tot voor wie en met wie en tot datgene
wat de system integrator daadwerkelijk
moet doen. SBNoM laat zien dat het gaat
om system integration, waarbij facilitering
hierop essentieel is. Dit is meestal niet
mogelijk door één persoon vanwege de
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D3.3. Vraaggesprek experts extern – het
reﬂecteren op de opgedane kennis SBNoM
en ervaringen stakeholders extern vanuit
eigen expert-rol
Doel:
Reﬂectie in de breedte en in focus op
SBNoM naar toekomstige stappen voor
stakeholders.
Opzet:
Een panel van externe experts reﬂecteert
onder leiding van Peter Linders op: 1) de
concrete vragen uit Deel 2 en 2) bevindingen
in succesvolle aanpak(ken) met betrekking
tot Deel 1, 2 en hun eigen scope Inbrengen
van de reﬂectievragen en het bevragen van
de panelleden / zorgen dat de panelleden
elkaar bevragen en in dialoog komen tot
reﬂectie.
Uitvoering:
Panel:
Magriet Drijver (Bestuurlijk boegbeeld
Renovatieversneller / Aedes)
Ivo
Opstelten
(dir.
Operations
De
Stroomversnelling)
Pierre Hobbelen (dir. Thuisvester / voorzitter
Brabantse Deal)
Michiel Kirch (TKI Algemeen, dir. TKI Urban
Energy)
Jorem Snijders (Senior Police Ofﬁcer, BZK)
Moderator:
Peter Linders
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Monitoring & Evaluatie D3.3
Vanuit het expertpanel kunnen we de
volgende feedback en reﬂectie optekenen:
Margriet Drijver ( Bestuurlijk boegbeeld
Renovatieversneller / Aedes)
- nieuwe rol van corporaties nodig voor
nieuw
opdrachtgeverschap.
Dit
door
vraagbundeling technische mogelijkheden
voor renovatie en koppeling aan aanbod met
stimulering maakindustrie tot innovatie;
enthousiasmeren,
stimuleren
en
ondersteunen van bestuurders corporaties;
- samen optrekken en delen, het werken
met typologieën en gebruik van AEDES CO2
routekaart.
Michiel Kirch (TKI Algemeen, dir. TKI Urban
Energy)
- verzilver de goede voorbeelden;
- blijf werken met bekende relaties.
Jorem Snijders (Senior Policy Ofﬁcer, BZK)
- meer experimenteerruimte faciliteren
en door ministerie van ﬁnanciën en
economische zaken en klimaat voor betere
samenwerkingsvormen;
- juridisch kader en regelgeving aanpassen
duurt jaren – meer anticiperen op wat
werkelijk nodig is uit de praktijk.
Ivo
Opstelten
(dir.
Operations
De
Stroomversnelling)
- lof voor samenwerking tussen corporaties
regionaal wel gelukt, landelijk moeilijker;
- brevet van onvermogen voor alle
betrokkenen; stroomversnelling niet gelukt
zelfstandig op eigen kracht de marktpartijen
te laten functioneren; nieuw systeem nog
niet beschikbaar;
- SBNoM en andere innovatieprogramma’s
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geven een belangrijke impuls, maar we zijn
pas begonnen;
- van project naar procesaanpak;
systeemverandering
komt
na
cultuurverandering
komt
na
gedragsverandering;
- begin bij het einddoel en bekijk welke
tussendoelen nodig zijn en die haalbaar zijn.
Pierre Hobbelen (dir. Thuisvester / voorzitter
Brabantse Deal)
- doe eerst wat je kan doen en ontwikkel in
de tussentijd door;
ontstaan
van
nieuwe
samenwerkingsverbanden met haalbare
opgaves en kleine innovaties in combinatie
met vernieuwd opdrachtgeverschap, geeft
vertrouwen, stap voor stap benadering;
- deel van verhuurdershefﬁng gebruiken
voor innovatieslag corporaties;
- mensen meenemen die het ook gaan
maken;
- onze huurders willen vaste mensen zien;
- hou het klein.

die een nieuw initiatief presenteert met een
nogal smal doel: nieuw opdrachtgeverschap
gekoppeld aan technische innovatie van
/ met de aanbiedende partijen. Binnen
SBNoM, maar ook vanuit de reﬂectie van het
panel, lijkt dit eerder een stap terug. Zoals
SBNoM heeft laten zien is de opgave en de
nodige aanpak breder; zowel inhoudelijk
als qua stakeholders en noodzakelijke
procesinrichting hierop.

Overall beeld vanuit het panel is om de
continuïteit op de ontwikkeling, nodig
voor de energietransitie, te organiseren
en te faciliteren. Dit met de verschillende
stakeholders en programma’s die hier al
mee bezig zijn. Stap voor stap, regionaal
en met het einddoel steeds in zicht. Door
kleinere stappen te zetten kunnen we
makkelijker anticiperen op datgene wat we
ontwikkelen en wat de ontwikkeling is en
werken aan nieuwe samenwerkingsvormen
en betere en maakbare oplossingen.
In die zin is de reﬂectie van het panel goed te
koppelen aan de bevindingen uit de SBNoM
monitoring & evaluatie. De enige uitzondering
hierop is de reﬂectie door Margriet Drijver,
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Tot slot, een beeldende samenvatting van
het slotevent.
Illustratie: Bureau voor Beeldzaken

86

87

EINDPUBLICATIE SBNoM

MONITOR & EVALUATIE

&

PERIODE DEC 2017-SEPT 2019

5. CONCLUSIES, REFLECTIE
EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk geven we conclusies,
reﬂectie en aanbevelingen op de twee
hoofditems:
- de inhoudelijke resultaten van SBNoM
(proces, instrumenten, inhoud)
- de methodes van monitoring SBNoM
(aanpak, methodes)

5.1
CONCLUSIE,
REFLECTIE
EN
AANBEVELINGEN
OPZET
SBNOM
MONITOR & EVALUATIE
2.
Welke
monitor-aanpak
en
bijbehorende(succes- en faal) indicatoren
kunnen inzicht geven in de ontwikkeling van
deze aanpak(ken), zodanig dat deze kan
worden gedeeld?
De totale integrale aanpak en hulp met
behulp van methodes WS, Padlet en
Publicaties (magazine & leaﬂet) werkt.
1. Met betrekking tot het PVA SBNoM:
Faalfactoren
- De organisatie opzet in WP helpt hierbij
niet: deze cultiveert het werken binnen
WP’s en niet tussen WP’s. Immers, wat los
van elkaar is georganiseerd is lastig later in
samenhang te ontwikkelen.
- De organisatie van de betrokken
stakeholders
(commitment,
belang,
competenties) in samenhang met een
samenhangende aanpak, is onderschat;
hier moet vanaf het begin meer aandacht
voor zijn.
- Het late invoegen vanuit Avans IBT heeft
geleid tot een te late invoeging van een
samenhangende aanpak op inhoud en
monitoring; dit heeft zowel vertraging als

frustratie bij stakeholders opgeleverd en
geleid tot een suboptimaal resultaat.
Ondersteuning:
teamsamenstelling
Avans IBT in relatie tot voorbereiding /
monitor / evaluatie was eveneens door te
late invoeging vanuit Avans in SBNoM te
krap qua beschikbare inzet en koppeling
naar onderwijs. Daardoor was er te weinig
organisatiekracht.
Succesfactoren
Onderzoek
aanpak
(samenhang,
sleutelcomponenten, monitor, evaluatie en
methodes) dienen in het PVA te worden
opgenomen. Dit voorkomt onduidelijkheid en
verschaft meer inzicht voor stakeholders en
ondersteunende / faciliterende stakeholders
in relatie tot tijd / middelen / mensen <>
realisme.
- Integrale aanpak en methodes: moeten
worden ingezet vanaf de start van SBNoM
inclusief
het
samen
optrekken
van
kartrekkers en Avans IBT.
- Faciliteren helpt uiteindelijk beter dan
trekken en duwen <> eigenaarschap daar
waar het effectief is: bij de stakeholders /
stakeholders.

2. Met betrekking tot de ingezette
support-tools
Workshops (WS)
Faalfactoren
- WS waren niet opgenomen in het de SBNoM
opzet. Hierdoor was het zowel voor de
deelnemende stakeholders, de kartrekkers
als ook in investering in tijd, niet makkelijk
om deze te introduceren. Workshops moeten
zowel in tijd als programmatisch vanaf het
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PVA worden meegenomen.
- Niet goed voorbereide WS vanuit de
stakeholders leidt tot frustratie tijdens de
WS bij andere stakeholders en heeft een
niet optimale ontwikkeling tot gevolg.
- WS die niet goed in het totale programma
zijn ingepast werken niet. Ze zorgen dan
voor te veel aﬂeiding en ruis voor en tijdens
het programma en halen de focus weg bij
de deelnemende stakeholders.
- Het verwerken van de informatie uit de
monitor van de WS direct na de uitgevoerde
WS is vaak lastig. Dit zorgt echter voor een
moeilijke verwerking later in proces + soms
lastig te bepalen follow-up naar de volgende
WS.
Succesfactoren
- WS zijn zeer effectief geweest als
activerende werkvorm georganiseerd langs
3 parallelle trajecten als drie type workshops:
articulatie-, batch- en integratie-workshops:
WS articulatie: met als doel het transparant
krijgen van eigen beschikbare kennis met
betrekking tot de Sleutelcomponenten en
bijbehorende Scenario’s, Instrumenten en
Pakketten
WS Batch: met als doel het deelbaar maken
naar de betrokken stakeholders voor een
speciﬁeke context (batch van woningen)
met betrekking tot de Sleutelcomponenten
en bijbehorende Scenario’s, Instrumenten
en Pakketten.
WS Integratie: met als doel het deelbaar
maken naar de betrokken stakeholders
intern en extern voor een generieke context
(batch van woningen) met betrekking tot
de Sleutelcomponenten en bijbehorende
Scenario’s, Instrumenten en Pakketten.
- WS vereisen een goede voorbereiding met
een duidelijke focus en doel, een speciﬁeke

werkvorm behorend bij doel en doelgroep en
een goede afronding / monitor / evaluatie en
follow up; een groep facilitators die continu
op proces kan anticiperen.
- WS zijn alleen effectief als ze onderdeel zijn
van een overkoepelend en samenhangende
totaal-opzet.
- WS indien goed georganiseerd geven
goede inzichten en samenwerking die leiden
tot vervolgstappen en zelfwerkzaamheid
van stakeholders.
SBNoM Padlet-structuur
Faalfactoren
- Willen delen van beschikbare informatie /
kennis vereist een verkennende, functionele
of ondernemende samenwerking.
- Delen van beschikbare informatie / kennis
vereist inzicht in het interne proces van de
organisatie als stap 1.
- Werken in een heldere en samenhangende
structuur om informatie / kennis m.b.t.
SBNoM te ordenen vereist tijd en inspanning
die niet altijd beschikbaar is.
- Niet iedereen is bekend met de Padlet,
oefening is van belang.
- Zonder eigenaarschap op het verder
beheren en ontwikkelen van de SBNoM
Padlet-structuur is de impact hiervan alleen
gekoppeld aan SBNoM.
Succesfactoren
- Uitwisselen en interpreteren van informatie/
kennis speelt een concrete en centrale rol in
de ontwikkeling van de samenwerking.
- Aanbrengen van een heldere en
samenhangende structuur om informatie
/ kennis m.b.t. SBNoM te ordenen. – In
scenario’s, instrumenten en pakketten,
gerelateerd
aan
deelbaarheid
en
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beschikbaarheid, geeft de basis tot delen en
gezamenlijk gebruik.
- De inzet van moderne ICT middelen
op dit aspect ligt voor de hand en werkt
versnellend.
- Organiseer tijdig het eigenaarschap van
de SBNoM Padlet-structuur met betrekking
tot beheer en doorontwikkeling.
Interviews
Faalfactoren
Kanttekening gebruik methode Interviews:
- Dit is een interventie geweest in relatie tot
de inzet van het SBNoM Padlet-structuur.
- Interviews zijn arbeidsintensief maar met
veel nuances wel inhoudelijk.
- Door de methode van open interviews
komen er weliswaar veel aspecten aan
bod, maar is het tegelijkertijd lastiger om
de beschikbare informatie voor scenario’s,
instrumenten en pakketten te achterhalen.
Succesfactoren
Interviews
verschaffen,
met
de
goede vraagstelling en gekoppeld aan
Sleutelcomponenten, een gedetailleerd en
genuanceerd beeld / informatiepakket met
betrekking tot de betroffen stakeholder.
- Interviews vereisen een goede voorbereiding
met betrekking tot de instructie van de
interviewer, vraagstelling en uitwerking en
verwerking van de opgehaalde informatie.
3. Beperkingen
Een belangrijke andere beperking in de
effectiviteit van de aanpak en methodes
is de ‘hik’ geweest door stilvallen SBNoM
(periode augustus 2018 – november 2018).
Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te

&

PERIODE DEC 2017-SEPT 2019

wijzen;
- Onduidelijkheid rol System integrator
- Onduidelijkheid over commitment van
stakeholders / stakeholders > mogelijke
verlenging <> of vasthouden oorspronkelijke
opzet;
- Onderzoek naar mogelijke andere System
integrator / Built4U > na half jaar Built4U
als extern partner System integrator <>
kennisinbreng;
- Onderzoek naar mogelijkheden verlenging
periode SBNoM > na half jaar geen verlenging
door Penvoerder.

ook voor alle subsidieprojecten waarbij
data-bases worden ontwikkeld.

In de voorgestelde aanpak was het lastig
om hierop te anticiperen door verschillende
rolverdeling in mandaat, organisatie en
sturing SBNoM <> kartrekkers, Avans IBT,
Stuurgroep en Penvoerder.
Helderheid
van
rollen,
mandaat
en
opdrachten is hierin cruciaal net als het
wederzijdse commitment naar elkaar en naar
het project. De voorstellen vanuit Avans IBT
zijn hierdoor niet opgenomen in het laatste
deel van SBNoM. Dit komt ook deels door
tijdgebrek.
Interventies hebben hierdoor niet altijd
het gewenste resultaat gehad (huiswerk,
sturende facilitering, werksessie coalitie op
system-integration en directie coalitie).

1b. Is de geïntroduceerde OEM positie
/
propositieontwikkelaar
als
systemintegrator hiervoor een hulpmiddel?

De beschikbaarheid van de ontwikkelde aanpak
en methodes blijven een aandachtspunt.
Bij volgende trajecten en projecten is niet
alleen de beschikbare aanpak en methode
van belang, maar vooral ook de beschikbare
facilitering hierop. Bij de Padlet speelt
daarnaast als belangrijke rol wie de eigenaar
van de Padlet is en wie verantwoordelijk
voor het beheer op content, communicatie
en beschikbaarheid is? Dit geldt overigens
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5.2
CONCLUSIE,
REFLECTIE
EN
AANBEVELINGEN
OPZET
SBNOM
MONITOR & EVALUATIE
1a Welke mogelijke en realistische
aanpak(ken)
voor
de
stakeholders
(gemeenten,
corporaties,
aanbiedende
partijen) kunnen zorgen voor een industriële
versnelling van de energietransitie?

1. Algemeen
Het SBNoM project laat zien dat mogelijke
en realistische aanpakken kunnen bestaan,
mits ze in samenhang de volgende
eigenschappen bevatten:
een
volledige
aanpak
die
alle
beschouwingsniveaus,
dus
organisatie,
instrumenten en inhoud, in samenhang
omvat;
- een optimalisatie, wederom in samenhang,
op alle Sleutelcomponenten: Propositie,
Structuur, Team en Support;
- een facilitering van een stapsgewijze en
integrale samenwerking voor industriële
opschaling met en voor de betrokken
stakeholders;
- de aanpak omvat alle drie perspectieven
vanuit
alle
betrokken
stakeholders,
Klantreis, Pandreis en Intern Proces, en de
bijbehorende concrete scenario’s;
- gekoppeld aan de scenario’s zijn passende
instrumenten
en
pakketten
concreet

beschikbaar;
- de samenwerking in termen van
scenario’s, instrumenten en pakketten
zich door ontwikkelen tot de benodigde
ontwikkelingsfase: transparantie, deling of
integratie vanuit de samenhang vanuit de
verschillend aanwezige systemen: systeem
integratie.
Dit betekent dat er niet een algemeen format
en aanpak is die voor álle situaties toepasbaar
is. De kwaliteit en effectiviteit van de aanpak
wordt bepaald door in de speciﬁeke context
deze aspecten te benoemen, te organiseren
en, in stappen en iteratief, te ontwikkelen.
De aanpak is, gezien de dynamiek van de
context, geen statisch geheel met variabele
ontwikkelingen in stakeholders, kennis en
omstandigheden. Daarom is monitoring van
datgene wat / waarom gebeurt van belang
om tijdig alternatieve kennis, instrumenten
en scenario’s in te zetten. Het voortdurend
betrekken van de stakeholders bij dit
ontwikkelproces als totaal en de iteratiestappen tijdens het proces is hierbij een
randvoorwaarde.
Het vooraf bepalen van datgene wat van
belang is, de zogenoemde Sleutelfactoren,
en hoe deze gedurende het proces kunnen
worden gemonitord en geëvalueerd is van
cruciaal belang. Niet alleen om de aanpak
goed te kunnen ontwikkelen maar ook om
voldoende inzicht te hebben en te krijgen in
de effectiviteit van de aanpak in het proces
en de opgedane inzichten en effecten te
kunnen delen met de interne en externe
stakeholders.
Het faciliteren van de ontwikkeling is een
andere succesfactor; dit geldt zowel voor
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de facilitering in mensen en tijd bij de
stakeholders als met betrekking tot degenen
die deze ontwikkeling professioneel kunnen
begeleiden, structureren, monitoren en
evalueren. Het betreft een dynamisch en
ontwerpende ontwikkeling van een aanpak
die in kleinere of grotere stappen effectief
wordt. Soms betekent dit extra tijd nemen
voor actie of extra tijd nemen voor evaluatie
en bezinning.
2. Speciﬁek
Kijken we naar de Sleutelcomponenten; de
componenten die het falen of succes van
een aanpak bepalen, dan zien we dat de
eigenschappen van deze Sleutelcomponenten
bepaald worden door de context waarin ze
zich kunnen cq moeten ontwikkelen. Dat wil
ook zeggen dat ze niet altijd met dezelfde
eigenschappen ontwikkeld moeten zijn om
effectief te zijn. Het belangrijkste is dat
alle Sleutelcomponenten in samenhang
georganiseerd en gemonitord zijn.
Een
samenhang
tussen
de
Sleutelcomponenten betekent dat ze op drie
beschouwingsniveau ’s georganiseerd en
gemonitord zijn: Organisatie – Instrumenten
– Inhoud. Organisatieniveau betekent:
de randvoorwaardelijke inrichting van alle
noodzakelijke aspecten met betrekking tot
mensen, middelen en gekoppeld aan tijd
om de omschreven doelen te bereiken.
Instrumentniveau wil zeggen: alle in te
zetten methodes (technisch, economisch,
sociaal) die nodig zijn om te komen tot het
omschreven doel. En Inhoud tenslotte: de
noodzakelijke houding, kennis en kunde
die nodig is om het omschreven doel te
bereiken.
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Voor de speciﬁeke Sleutelcomponenten zijn
de volgende conclusies en bevindingen te
geven.
Propositie:
Het speciﬁek omschreven doel van zowel
het totale project, als binnen het project,
de doelen binnen de verschillende fases
en stappen hierin (zoals bijvoorbeeld de
‘batches’ van 500 woningen), gerelateerd
aan de diverse Stakeholders. Voor dit type
complexe vragen zou moeten inhouden
van een transactionele, vraag en aanbod
gerichte propositie via een verkennende
naar een ondernemende propositie.
Organisatieniveau
De organisatiepropositie voor SBNoM was
ingericht als een traditioneel project met een
zeer complexe vraagstelling en eenduidig
doel. Door lineaire stappen te stappen zou
het doel moeten worden gehaald. Er vanuit
gaande dat er een eenduidig commitment
bij iedere stakeholder aanwezig is en een
gezamenlijk in te zetten kennis om het
doel te bereiken. In de uitwerking bleek
het benoemen van de geschikte kennis
om, via tussendoelen, het einddoel te
bereiken, lastig. Het commitment om het
gezamenlijk delen en inzetten van de kennis
bleek per Stakeholder sterk te verschillen.
Dit veroorzaakte frustratie. Het kunnen
benoemen van tussendoelen bleek echter
wel te helpen. Het kunnen aanvaarden dat
niet alle kennis direct aanwezig is maar
stapsgewijs en gezamenlijk ontwikkeld moet
worden, werd als lastig ervaren. De grote
verschillen in commitment spelen hierbij
een rol. Het noodzakelijke ondernemende
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samenwerken was wel een eyeopener
voor de meeste stakeholders, maar in de
toepassing lastig. Duidelijke doelen en
duidelijk commitment aan de start en
tijdens het proces is cruciaal.
Instrumentniveau
In aanvang werden er afzonderlijke sessies
met de Stakeholders per WP belegd en
door de kartrekkers samenwerkdagen
georganiseerd. Deze waren gericht op
activering en inspiratie. De gestelde doelen
werden afgeleid van het PVA. Vanaf eind 2017
werd samen met Avans IBT in Workshops
gewerkt langs drie sporen, Stakeholder,
Batch en System Integration. Per Workshop
werd een concreet doel en werkvorm
geformuleerd. In de laatste fase werden
doelen aangescherpt naar de ordening:
Pandreis, Klantreis en Intern Proces. Dit
werd aangevuld met speciﬁeke Workshops
en Interviews. Door deze doelgerichte
aanpak werden stakeholders ‘gefaciliteerd’
om zelf eigenaarschap te nemen over hun
eigen kennis en deze te delen. Het willen
delen in openheid en gezamenlijk risico
met name in het doen (batches), bleek
lastig en vereist meer gezamenlijk oefenen
dan beschikbaar in het project.
Inhoud niveau
Binnen het SBNoM-project zijn de concrete
doelen met betrekking tot kennisdeling
slechts ten dele bereikt. Pas in de laatste
fase is er met behulp van de Padlet enig
inzicht ontstaan in de beschikbare kennis,
de instrumenten en scenario’s om het
gestelde doel te halen. Het doel van
beschikbare ‘Ikea-pakketjes’ is alleen op
papier en niet in een concrete toepassing in
een Batch gehaald. Het doel om versnelling

te organiseren in gezamenlijkheid is niet
gehaald; het organiserend vermogen en
het vermogen om ondernemend hierin
gezamenlijk op te trekken en te doen,
vereist meer competenties, tijd en oefening
dan beschikbaar in het project.
Team:
De aard (competenties, ervaring etc.) en
de samenstelling van de Stakeholders
en professionals binnen SBNoM. Dit zou
moeten inhouden van een functionele
team-samenstelling per fase, naar een
complementaire en ‘collaborative design’
samenstelling voor alle fases.
Organisatieniveau
Voor de juiste samenstelling van zowel de
betrokken Stakeholders als de competente
vertegenwoordiging van de Stakeholders
is bij een complexe vraagstelling zeer veel
aandacht en eenduidigheid bij opstart
en uitvoering nodig. Naast het feit dat
de afzonderlijke Stakeholders over een
organisatiestructuur moeten beschikken
die samenwerking op complexiteit kan
organiseren en uitvoeren, is er ook een goede
match cq instelling tussen de Stakeholders
nodig. Dit is bij aanvang en inrichting van het
project niet zorgvuldig genoeg gedaan. Voor
de vertegenwoordiging geldt dat het niet
altijd evident is dat dezelfde professional,
als vertegenwoordiger, de competenties
heeft om de rol met anderen goed te
vervullen in alle fases van het traject. De
juiste competenties op de juiste momenten
vereist een andere organisatie inzet van de
Stakeholders.
Instrumentniveau
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Systeem Integration begint met het
bewustzijn en inbreng van eigenaarschap
van de verschillende stakeholders. De
Workshops per Stakeholder waren hierop
gericht, met toepassing in de Workshops
Batches en uiteindelijk System Integration.
In het algemeen ontstond er wel bewustzijn
op de eigen rol en het belang ervan,
het schakelen naar de individuele rol en
eigenaarschap kon echter niet altijd worden
gemaakt. Deels uit praktische overwegingen
en projectstructuur, deels omdat de
competenties hiervoor ontbreken. Het
denken in projecten en functionele teams
overheerst ten opzichte van procesdenken
en het organiseren en werken in
complementaire teams. Het denken en doen
in relatie tot de eigen rol en de Pandreis,
de Klantreis en het Intern Proces vereist
oefening, competentie en organisatie.
Inhoud niveau
Door de gecreëerde afhankelijkheid van
de individuele System Integrator, met de
geschikte competenties, maakte het lastig
om vanuit het integrale team waarbij alle
Stakeholders een rol hebben, te komen
tot System Integration. Deze impasse
kon slechts ten dele worden doorbroken
en deels door interventie en introductie
in de Workshops en de introductie van
Built4U. Maar dit was laat in het totale
proces. Van Built4U werd opnieuw de rol
van System Integrator verwacht. Dit kon
maar gedeeltelijk worden onderbouwd en
niet in concrete actie worden omgezet.
Hierdoor werden ook de Workshops Batches
en System Integration gefrustreerd. Het
vermogen bij de andere Stakeholders om
in hun eigen rol aan de System Integration
bij te dragen werd inzichtelijk via de Padlet,
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doch vereist nog veel ontwikkeling.
Support
Datgene wat ter ondersteuning van de
stakeholders is ingezet om te komen tot het
omschreven doel. Dit houdt in: methodes
die de verschillende stakeholders, in hun
professionele rol, aanspreken en hierin
stimuleren; van ‘trekken’ naar ‘faciliteren’.
Organisatieniveau
Ter ondersteuning van de stakeholders
voor een lineair stappenplan en concrete
output werden de kartrekkers ingezet. Deze
kregen als opdracht om de verschillende
stakeholders en per werkpakket in actie te
krijgen. Dit zodanig dat de stakeholders door
middel van samenwerkdagen en uiteindelijk
werkplaatsen en concrete casussen en
gezamenlijke actie het uiteindelijke doel
zouden bereiken. Door samenwerking
tussen de kartrekkers en Avans, werd het
mogelijk om met behulp van speciﬁeke, lees
faciliterende, organisatie de Stakeholders
meer te bewegen om gezamenlijk hun kennis
in te zetten en verder te ontwikkelen.
Instrumentniveau
De volgende faciliterende methodes zijn
ingezet om de professionele inbreng van de
Stakeholders in te zetten om te komen tot
mogelijke en werkende aanpakken.
- Drie Type Workshops: 1) per stakeholder,
2) tussen stakeholders gerateerd aan een
speciﬁeke Batch, 3)tussen stakeholders –
System Integration.
De Workshops en bijbehorende werkvormen
/ methodes zijn pas vanaf eind 2017
ingezet maar hebben wel effect gehad op
het professionele eigenaarschap van de
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Stakeholders; met name bij een deel van de
gemeenten en woningbouwcorporaties. Bij
de Industriële Aanbieders ontbrak dit mede
door een grote afhankelijkheid / verwachting
naar de System Integrator als persoon. De
inzet van Built4U heeft verbetering gebracht
maar niet geleid tot het concreet organiseren
& doen (Batch). Over het algemeen hebben
de Workshops / werkvormen gefaciliteerd
om inzicht te geven, het meer open laten
van de facilitering bleek vooralsnog niet te
werken.

vereist System Integration. Inhoudelijke
ontwikkeling voor de SBNoM-aanpak vraagt
continu aandacht en eigenaarschap voor:
structuur, samenhang, monitor en beheer
door en met de betrokken stakeholders.

- een Padlet-structuur met betrekking tot :
1) scenario’s en 2) instrumenten gerelateerd
aan
de
verschillende
Stakeholders:
Klantreis, Pandreis, Intern Proces(sen)
Een duidelijke Padlet-structuur en opdracht
gekoppeld aan een faciliterende methode
bleek, uiteindelijk met de nodige push en in
combinatie met interviews, wel te werken.
Inhoud niveau
De output van de verschillende Workshops
geeft goed inzicht in datgene wat uiteindelijk
kan werken en wat hindert in een werkende
aanpak voor het doel. De tussendoelen,
tussenstappen en werkbare werkvormen
kunnen voor andere trajecten worden
gebruikt. Een samenhangende aanpak voor
het uiteindelijke doel (Batches Industrieel
geproduceerd voor cq met corporaties,
gemeenten) is met de Workshops slechts
ten dele bereikt. De output van de Padlet
is methodisch en bruikbaar voor de
verschillende Stakeholders in en buiten
het
project.
Aandachtspunten
zijn:
beschikbaarheid, vindbaarheid, onderhoud
en eigenaarschap. De Padlet is slechts een
structuur; de keuze van en het in samenhang
toepassen van scenario’s en methodes
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Dit project SBNoM is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OPZuid.

Onze Partners:

Bewust bouwen.
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