
tools en aanpak

Concepten- 
boulevard

De Woonstandaard Project Wet 
Kwaliteitsborging 

& conceptueel 
bouwen

SYTYCB 
Challenge

Inkooptoolbox 
NCB en Aedes

Ontwikkelparcours 
Bouwstromen  

(opleiding van Brickton)

Monitoren

Excursies/events 
(div. doelgroepen)

(Gezamelijke) 
kennissessies

Helpen bij het aanjagen,  
vormgeven en opzetten

Helpen bij het aanjagen,  
vormgeven en opzetten

Bijeenbrengen partijen; Verhelpen van 
belemmeringen;Identificeren van kansen; 
Behouden van overzicht

Bijeenbrengen partijen; Identificeren  
van kansen; Behouden van overzicht

Aanhaken en inspelen op  
openingen die ontstaan

Financieringsmogelijkheden/-kansen

Ontwikkelen

diverse bouwstroom regio’s

Drenthe Sociale 
Verhuurders 
Haaglanden

Arnhem-
Nijmegen

Utrecht/RWU Stedelijk Gebied 
Eindhoven

Noord-Holland

Limburg Regio Rijnmond

nationale stakeholders

Provincie Federatie 
Ruimtelijke  

Kwaliteit

Woonbond

Ministerie van 
BZK

VNG

lokale stakeholders

Netbeheerders Raden van  
commissarissen

Gemeenten

Woningorporaties Huurders Federatie 
Ruimtelijke 

Kwaliteit

kennisinstellingen

TU Delft Brickton Platform31

financiering/subsidie/fiscaal

Woningbouw- 
impuls

Provincie 
subsidies

gelijktijdige actielijnen/
transities in de bouwsector

Duurzaamheid/
nieuwbouw 

Circulair bouwen Flexwonen

Biobased 
(waaronder 
houtbouw)

Professioneel 
opdracht-

geverschap

aanjagers van opschaling

Aedes Netwerk  
Conceptueel 

Bouwen (NCB)

De Bouwkampus 
(DBC)

Ministerie van 
BZK

gesloten akkoorden/overeenkomsten waarin cb/iw 
als oplossing voor woningtekort wordt genoemd

Zuid-Hollandse 
Woningbouw- 

agenda 2.0

MRA green deal 
houtbouw

Citydeal circulair 
en conceptueel 

bouwen

Actieagenda 
Wonen  

(34 partijen)

Greendeal

Prestatieafspraken

Programma 
1Mhomes en 

aanvraag bijdrage 
NWA bij NWO  

van TU Delft

Woondeal(s)

Lokaal

Regionaal

Nationaal

 
BOUWSTROMEN; PROJECT 

OVERSTIJGEND SAMENWERKEN 
AAN BETAALBARE EN DUURZAME 

NIEUWBOUW.

proces- en aanjaagcoaches

Kwartiermakers 
in de bouw

Brink Trevian
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Hulpmiddelen

Bieden stimulans/ 
mogelijkheden

aanbieders

Concept 
aanbieders 

en toeleverende 
industrie

Stakeholders

Bouwstromen;
 � beschouw nieuwbouw projecten niet 

als unieke projecten maar kies voor 
conceptueel bouwen.

 � overleg met andere opdrachtgevers en 
ga een vorm van vraagbundeling aan.

 � organiseer in samenwerking met 
marktpartijen een continue stroom van 
de gezamenlijke nieuwbouwopgave die 
voorspelbaar is.

 � betrek daarbij aan de voorkant 
overheden en andere stakeholders. 

 � creëer draagvlak op alle fronten en ga 
vooral doen. 

Aedes

https://www.conceptenboulevard.nl/
https://www.conceptenboulevard.nl/
https://www.conceptueelbouwen.nl/dewoonstandaard
https://www.youtube.com/watch?v=Cva834RqyFw
https://www.youtube.com/watch?v=Cva834RqyFw
https://www.youtube.com/watch?v=Cva834RqyFw
https://www.youtube.com/watch?v=Cva834RqyFw
https://www.esti.site/soyouthinkyoucanbuild/
https://www.esti.site/soyouthinkyoucanbuild/
https://www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank
https://www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank
https://www.brickton.nl/de-bouwstroom/
https://www.brickton.nl/de-bouwstroom/
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/bouwstroom/samen-1000-woningen-inkopen-als-drentse-bouwstroom.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/bouwstroom/1.000-nieuwe-sociale-huurwoningen-dankzij-samenwerkende-gemeenten-en-corporaties.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/bouwstroom/1.000-nieuwe-sociale-huurwoningen-dankzij-samenwerkende-gemeenten-en-corporaties.html
http://www.nhbouwstroom.nl/
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/
https://www.vtw.nl/
https://www.vtw.nl/
https://vng.nl/
https://www.aedes.nl/
https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/afdelingen/management-in-the-built-environment/organisatie/leerstoelen/publiek-opdrachtgeverschap-in-de-bouw
https://www.brickton.nl/
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woningbouwimpuls
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woningbouwimpuls
https://www.lente-akkoord.nl/
https://www.lente-akkoord.nl/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/circulair-bouwen
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/flexwonen
https://www.biobasedbouwen.nl/
https://www.biobasedbouwen.nl/
https://www.biobasedbouwen.nl/
https://www.aedes.nl/dossiers/opdrachtgeverschap.html
https://www.aedes.nl/dossiers/opdrachtgeverschap.html
https://www.aedes.nl/dossiers/opdrachtgeverschap.html
https://www.aedes.nl/dossiers/bouwstroom.html
https://www.conceptueelbouwen.nl/
https://www.conceptueelbouwen.nl/
https://www.conceptueelbouwen.nl/
https://debouwcampus.nl/trajecten/industrialisatie-woningbouw
https://debouwcampus.nl/trajecten/industrialisatie-woningbouw
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/wonen/bouw-mee/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/wonen/bouw-mee/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/wonen/bouw-mee/
https://amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2020/12/Green-Deal-Houtbouw.pdf
https://amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2020/12/Green-Deal-Houtbouw.pdf
https://agendastad.nl/citydeal/circulair-en-conceptueel-bouwen/
https://agendastad.nl/citydeal/circulair-en-conceptueel-bouwen/
https://agendastad.nl/citydeal/circulair-en-conceptueel-bouwen/
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://www.aedes.nl/dossiers/regionale-woningmarkten.html#item-3?
https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoek-bij-bouwkunde/1m-homes
https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoek-bij-bouwkunde/1m-homes
https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoek-bij-bouwkunde/1m-homes
https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoek-bij-bouwkunde/1m-homes
https://www.tudelft.nl/bk/onderzoek/onderzoek-bij-bouwkunde/1m-homes
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woondeals

