De Nieuwe
Blauwdruk
Een visie op standaardisatie en industrialisatie
voor de grondgebonden woning

Een gestandaardiseerde blauwdruk
voor unieke en circulaire woningen
Er is in Nederland een enorm én groeiend tekort aan woningen.

Met De Nieuwe Blauwdruk voor grondgebonden
woningen verwoorden we onze visie op de vaak nog onbenutte

Daarnaast stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit en

kansen die de kanaalplaatvloer ons nog biedt. We kunnen verder in

prestaties van woningen. Wanneer we elke woningbouw vervolgens

standaardisatie, industrialisatie en duurzaamheid maar met behoud van

steeds als uniek project benaderen, is dat niet alleen complex, maar

keuzes die echt waarde toevoegen voor de opdrachtgever en bewoner.

ook prijsverhogend. Standaardisatie en industrialisatie zijn daarom
noodzakelijk om de versnelling én de verduurzaming in de woningbouw

Met dank aan

mogelijk te maken. Daar is iedereen in de bouwsector het inmiddels wel

Onze visie is tot stand gekomen in zorgvuldige consultatie met een

over eens. Toch wenst iedereen een huis dat aan de persoonlijke wensen

aantal van onze partners. We hebben hen gevraagd naar hun mening en

voldoet, zowel in de uitstraling als afwerking. En dit alles gaat naar ons

ervaring. Wij bedanken daarvoor Leander Jonker (Volker Wessels), Rob

idee heel goed samen!

Jans (de KlokGroep), Marjet Rutten (Innovatie expert), Jan-Peter van Mil
(Van Wanrooij) en Joop Jansen (Roosdom Tijhuis) voor hun bijdrage.

Kansen voor de kanaalplaat
VBI staat voor duurzame en industriële oplossingen. De kanaalplaat
heeft op dit vlak natuurlijk al een lange betrouwbare reputatie. De
kanaalplaatvloer biedt door zijn specifieke eigenschappen, zoals
groot overspanningsbereik, het lage grondstoffenverbruik, de snelle
assemblage en de lage kosten een uitstekende oplossing om sneller,
duurzamer én betaalbaar te bouwen. Daarnaast heeft VBI recent de
VBI Integraalvloer geïntroduceerd. Een allround prefab vloer voor
conceptmatige woningbouwers met geïntegreerde E- en W-installaties
waardoor het bouwproces nog sneller gaat.

2

3

Standaardisatie en
industrialisatie

Prefabricage in een fabriekshal alleen is niet
voldoende om schaalbaarheid en efficiency
te vergroten. Pas wanneer we deze productie
ook procesmatig, geautomatiseerd en/
of gerobotiseerd uitvoeren bereiken we
industrialisatie. Industriële prefab dus. Daar
ligt wel een noodzaak voor standaardisatie aan

“I

ten grondslag. Met standaardisatie bedoelen

s industrialisatie een doel
of een middel? Wij denken
een middel of een proces. En
standaardisatie is een direct
gevolg van industrialisatie.”

Er zijn veel thema’s belangrijk in de bouw. Het woning
tekort, de krappe arbeidsmarkt, verduurzaming, digitalisering,
standaardisatie en industrialisatie. Tegelijkertijd mag bouwen niet
onbetaalbaar worden. Deze thema’s spelen ook bij De Nieuwe
Blauwdruk een belangrijke rol. Maar wat is standaardisatie en
industrialisatie nu precies?

Peter van Mil (Van Wanrooij)

Er is geen uniforme definitie van deze begrippen.

B. Binnen standaardisatie blijft er voldoende

Want voor hoeveel procent dient een proces bijvoorbeeld gerobotiseerd

ruimte voor variatie, maar die ruimte is vooraf

en geautomatiseerd te zijn voordat het onder industrialisatie geschaard

gedefinieerd. Het doel van industrialisatie en

mag worden? Toch is het belangrijk om de termen industrialisatie

standaardisatie is het behalen van (kosten)

en standaardisatie voor dit document over de Nieuwe Blauwdruk te

efficiency, schaalbaarheid en snelheid. Het

definiëren.

voordeel zit ten eerste in minder ontwerp- en

we hier dat elementen, zoals bijvoorbeeld
kanaalplaatvloeren, vooraf gedefinieerde
afmetingen en randvoorwaarden hebben vanuit
een parametrisch ontwerp. Dat biedt niet alleen
voordelen voor de fabrikant, maar ook de
bouwer weet dat een element van producent
A dan ook past op een element van producent

engineeringskosten. Het geoptimaliseerde
productieproces leidt vervolgens tot een
duurzaam product en bouwproces.
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“O
“W

e doen veel hetzelfde in de bouw. Dat is
eigenlijk niet zo spannend, maar we doen
er wel spannend over. Wat echt telt is datgene dat
belangrijk is voor de bewoner. Standaard woningen
gaat hem niet worden. Maar er mogen wel standaard
onderdelen in een huis zitten.”

mdat het gepresenteerd wordt
als standaard - rigide - zonder
maatwerk - verzetten mensen zich
ertegen. Maar het gaat over het
proces standaardiseren, dus de ‘hoe’
niet de ‘wat’.”
Marjet Rutten

Joop Jansen (Roosdom Tijhuis)

“S

tandaardiseren daar is op
zich niets mis mee. Het is wel
belangrijk om het ‘legoblokje’ klein
te houden. Ga uit van losse modules
die je kunt combineren. Zo kun je
standaardiseren, maar ook variëren.”
Leander Jonker (Volker Wessels)

6

7

Variatie en waarde

“W
De visie van VBI

Welke variatie heeft echt waarde voor de bewoner? Dat is een
belangrijke vraag bij het standaardiseren en industrialiseren
van grondgebonden woningen. Onze partners zijn het erover
eens; van het gezeur over slechts centimeters verschil in variatie
tussen woningconcepten moeten we af.

In de basis beoogt De Nieuwe Blauwdruk het beperken van variatie die
geen waarde toevoegt, zonder dat je architectonisch eenheidsworsten
produceert. Het beperken van die onnodige variaties kan de bouw
namelijk enorm versnellen.

at je wel sectorbreed kan
standaardiseren zijn bijvoorbeeld
afmetingen voor het trapgat. Dit gebeurt
toch al voor 98% - dus die laatste mm
ook even strak trekken is geen beperking
in je vrijheid.”
Leander Jonker (Volker Wessels)

Uit onze database van tientallen jaren blijkt dat de indelingsvariatie

Je bespaart immers tijd (en geld) door steeds te ontwerpen, tekenen en

van Nederlandse nieuwbouwwoningen (grondgebonden) beperkt

engineeren binnen de parametrische kaders van de fabrikant. Het wiel

is; indelingen lijken vaak sterk op elkaar. Zo wordt de badkamer

hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Deze ‘customized

bijvoorbeeld in 80% van de gevallen aan de voorzijde in de woning

mass production’ helpt om in korte tijd veel nieuwe woningen te

geplaatst.

realiseren.

doel is om variatie die geen waarde toevoegt, te beperken, terwijl
woningbouwers huizen met eigen identiteit kunnen blijven ontwikkelen.

Joop Jansen (Roosdom Tijhuis)

en –plattegronden omvangrijk in getal, zodat bouwers en producenten

VBI levert samen met partners graag een actieve bijdrage om

daar nog enorme efficiencyslagen kunnen maken met elkaar.

standaardisatie en industrialisatie verder te optimaliseren. Die

Het beperken van variaties die geen meerwaarde hebben voor de
bewoner, verhoogt de snelheid waarmee woningen gerealiseerd kunnen
worden. Deze overtuiging ligt ten grondslag aan De Nieuwe Blauwdruk.

“S

oms wijken ontwerpen
slechts enkele centimeters
af van andere projecten. Dit
voegt geen waarde toe, maar
kost wel tijd én geld.”

“W

e kennen in de markt informeel al
best veel standaarden, bijvoorbeeld
in de hoogte van ramen en kozijnen. Dit
formaliseren is geen probleem. Het is
eigenlijk al standaard en doet geen afbreuk
aan de klantbeleving.”

Toch zijn de geringe verschillen in maatvoering tussen woningconcepten

verantwoordelijkheid nemen we.
Het bevordert niet alleen de bouwsnelheid maar levert ook een
belangrijke bijdrage aan duurzaam en kwalitatief beter bouwen. Het

Rob Teirlinck (VBI)
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Uitgangspunten van
De Nieuwe Blauwdruk

HET BEPERKEN VAN
VARIATIES DIE GEEN
MEERWAARDE HEBBEN

3) GESTANDAARDISEERDE
POSITIES VOOR HET TRAPGAT

De Nieuwe Blauwdruk beoogt om woningconcepten ‘herhaalbaar en
opschaalbaar’ te maken door de belangrijkste uitgangspunten voor het
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legplan te rationaliseren met;
1

Modulaire lengtes en breedtes

2

Gestandaardiseerde posities voor leidingsleuven en sparingen

3

Gestandaardiseerde posities voor het trapgat

4

Het beperken van variaties die geen meerwaarde hebben

Om woningen ook écht duurzaam te realiseren worden
kanaalplaatvloeren toegepast. Wanneer we vervolgens ook
droogtijden minimaliseren, wordt de bouwtijd nog eens verder verkort.

1) MODULAIRE LENGTES
EN BREEDTES

1
1

Naast het positieve effect op bouwsnelheid en duurzaamheid heeft

2
1

standaardisatie ook kwaliteitsvoordelen. Zeer relevant voor het beperken
van faalkosten en om goed aan te sluiten op de Wet Kwaliteitsborging.

2) GESTANDAARDISEERDE POSITIES
VOOR LEIDINGSLEUVEN EN SPARINGEN
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“I

edereen doet het kunstje
net weer iets anders.
Met de bouwkolom kun je
slagkracht creëren.. Als je met
meerdere partijen écht weet te
standaardiseren. Over je eigen
grenzen heen stappen en
met concullega’s kijken naar
standaardisatie. Daar loopt
het nu nog op vast.”

De Nieuwe Blauwdruk
biedt voordelen!

Rob Jans (de KlokGroep)

standaardiseren.

Van project naar proces

en een probleemloos tekenproces. Maar ook de hogere bouwsnelheid

De meningen over hoe ver standaardisatie doorgetrokken moet worden,

met minder faalkosten door een voorspelbaar montageproces met

zijn uiteenlopend. Een aantal ontwikkelende bouwers beschikt inmiddels

beproefde ontwerpoplossingen. Dat biedt efficiencyvoordelen en

over een eigen conceptwoning. Soms zelfs met eigen woningfabrieken.

bespaart kosten, zowel voor u als voor ons.

Het leidt tot optimalisatie op het niveau van het betreffende
woningconcept, maar helaas nog niet voor de totale woningbouw.
Dit maakt het voor fabrikanten niet eenvoudig om grootschalig te
Digitalisering beïnvloedt de mate waarin maatwerk toegepast kan
worden en welke esthetische vrijheden er zijn. In parametrische software
kunnen kaders vast gelegd worden. Zoals eisen uit het Bouwbesluit,

“J

constructieberekeningen of de grenzen van de productie. Computers

e kunt ook flexibiliteit
standaardiseren.”

Jan-Peter van Mil (Van Wanrooij)

kunnen op basis van die parameters automatisch scenario’s ontwerpen.

Lagere kosten voor u en voor ons
Keuze- en ontwerpvrijheid behouden, maar toch een hoge mate van
efficiency bereiken door ‘herhaalbaarheid en opschaalbaarheid’. Niet
direct in identieke plattegronden, maar wel in gestandaardiseerde
aansluitingen of bouwen binnen de ontwerprichtlijnen van bijvoorbeeld
de kanaalplaat. Dat biedt veel voordelen. Minder unieke pre-engineering

“F

lexibiliteit is belangrijk. Woningen
zijn een locatiegebonden product.
Soms is een bepaald kavel onhandig
en wil je daarom toch afwijken van
de standaard. Of meer opties binnen
dezelfde standaard.”

Joop Jansen (Roosdom Tijhuis)

“J

e koopt de gestandaardiseerde
legoblokken in die passen bij jouw
concept. Die lego blokken vormen
samen een uniek geheel. Maar er
moeten wel voldoende verschillende
lego blokken zijn om te variëren.”

Joop Jansen (Roosdom Tijhuis)
12

13

Circulariteit
De bouw staat voor een gigantische uitdaging. Er moeten
meer woningen gerealiseerd worden en tegelijkertijd moet
de milieu impact geminimaliseerd worden. De markt moet
versneld verduurzamen. Het doel? Circulair in 2050. Dit is verder
uitgewerkt in het Betonakkoord. VBI is een van de koplopers van
dit akkoord.

4 Circulaire uitgangspunten
Gebruik duurzame (en/of circulaire) materialen
Maak losmaakbare en remontabele verbindingen
t.b.v. hoogwaardig hergebruik
Bouw functie- en indelings-aanpasbare gebouwen
Pas hoogwaardig hergebruik van grondstoffen toe

Het venijn zit in de start
Duurzaamheid en circulariteit beginnen wat VBI betreft bij de

Duurzame Blauwdruk

oorsprong, de oorsprong van de materialen én de oorsprong van het

De Nieuwe Blauwdruk sluit naadloos aan bij de visie die VBI op

ontwerp. Daarbij gaat het om zo min mogelijk materiaal en met een

duurzaamheid heeft. Dankzij industrialisatie en standaardisatie kan op

lage MKI waarde, beton met CSC en hergebruik van betongranulaat.

maat en zonder afval geproduceerd worden. Zero-waste. De prefab

Het ontwerp moet gericht zijn op losmaakbaarheid, functie- en

vloerelementen maken daarnaast remontabel ontwerpen en bouwen

indelingsaanpasbaarheid. Een lange levensduur moet bij aanvang van

mogelijk. De toepassing van een dunne gietdekvloer faciliteert meer dan

het ontwerp centraal staan.

alleen een snelle bouw. Door deze gietdekvloer namelijk losmaakbaar

De kanaalplaat van VBI

aan te brengen, blijft hoogwaardig hergebruik van de kanaalplaten en de
grondstoffen ook na verloop van jaren mogelijk.

VBI is sinds 2017 CSC gecertificeerd en op dit moment op niveau CSC

VBI zet momenteel grote stappen op het gebied van remontabiliteit.

Gold. De kanaalplaat bespaart daarnaast tot 50% beton ten opzichte

Onbeschadigde kanaalplaten hergebruiken, maar dan op een veel hoger

van massieve vloeren. Het lichtere eigengewicht en de voorspanning

niveau dan bij recycling. Daarvoor is het nodig dat de kanaalplaten weer

bespaart ook nog eens zeer fors in de wapening. De vloer is 100%

netjes losgemaakt kunnen worden. VBI focust zich momenteel op het

recyclebaar en bij het industriële productieproces is er geen afval.

doorontwikkelen van de losmaakbare en bereikbare verbindingen aan de
draagconstructie.
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“S

amen sneller en slimmer
bouwen aan duurzame
en betaalbare woon- en
werkomgevingen. Dat is in het
kort de visie en missie van VBI.
Als fabrikant van innovatieve
prefab vloersystemen en
met een team van geweldige
specialisten biedt VBI industrieel
maatwerk om samen met alle
partijen in de keten aan de
toekomst te bouwen. Dit maakt
VBI niet alleen leverancier
maar ook een echte partner.
Zo werken we dagelijks samen
aan veilige, snelle en slimme
oplossingen voor de realisatie
van duurzame, betaalbare en
comfortabele gebouwen.”
Eduard van der Meer,
algemeen directeur VBI
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Drie conclusies over standaardisatie en
industrialisatie in de grondgebonden woning
We hebben vijf experts gevraagd naar hun visie op standaardisatie en industrialisatie. Er zijn verschillen
in opvattingen over de toekomst, maar ook overeenkomsten. Dat we stappen zetten op het gebied van
digitalisering, standaardisatie en industrialisatie staat voor hen vast. De invulling van deze thema’s kent
voor de experts wel verschillen. We zetten de belangrijkste drie conclusies graag op een rij:

1 De bouw moet verder
industrialiseren en standaardiseren

2 Standaardisatie maar
met behoud van keuzevrijheid

3 Digitalisering is een belangrijke
voorwaarde voor versnelling

De bouwsector in Nederland staat voor de enorme uitdaging om tot

Standaardisatie gaat over het proces, niet perse over het product.

Digitalisering is niet meer weg te denken in een modern productieproces.

De noodzaak tot verdere digitalisering van de bouwsector wordt breed

2030 jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te produceren. Er is namelijk

Je kunt ook flexibiliteit en keuzevrijheid standaardiseren. Kleine

Van ontwerp tot bouw tot en met beheer. Het vormt ook de basis voor

onderkend. In het initiatief DigiGO trekken overheid, opdrachtgevers en

een groot tekort aan woningen maar ook aan vaklieden. Bovendien

bouwkundige conceptvariaties - zeker van enkele centimeters – voegen

het succes van industrialisatie en standaardisatie. Digitalisering is dus

uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector hierin

moet de bouw versneld verduurzamen. Gelukkig gaan industrialisatie,

geen waarde toe voor de eindgebruiker. Keuzevrijheid en flexibiliteit

geen doel op zich, maar een middel om versneld aan te kunnen sluiten

samen op.

standaardisatie en verduurzaming daarbij hand in hand. Zowel in het

die wel waarde toevoegen, zijn echter wel degelijk te standaardiseren.

bij de maatschappelijk vraag naar meer woningen en de vraag naar

productieproces als tijdens het bouwproces. Dit betekent dat alle partijen

Zolang het past binnen de ontwerprichtlijnen van producenten. Dat heeft

energieneutraal en circulair gerealiseerde bouwwerken.

in de bouwkolom zich hierop zullen moeten aanpassen en waarbij zij over

toekomstperspectief. Werken met te grote, voorgedefineerde elementen

de grenzen van de eigen procesoptimalisatie heen moeten kijken.

zien onze experts niet zitten. Het palet aan gestandaardiseerde

Bij De Nieuwe Blauwdruk speelt digitalisering een cruciale rol. In

elementen moet wel voldoende groot zijn.

parametrische software kunnen zowel de ontwerpkaders als de
esthetische vrijheden direct worden gedefineerd. Dit bespaart niet alleen
ontwerp- en engineeringskosten maar vermindert ook de faalkosten
verderop in het bouwproces.
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De Nieuwe Blauwdruk
Standaardisatie en industrialisatie. Variatie die geen waarde
toevoegt elimineren. Met behoud van uniciteit. En tegelijkertijd
verduurzamen. Dat is de basis voor De Nieuwe Blauwdruk voor
grondgebonden woningen.

Verder praten?

Een gestandaardiseerde blauwdruk
voor unieke en circulaire woningen.

+31 (0)26 379 79 79

VBI wil ook met u in gesprek over onze visie op De Nieuwe Blauwdruk.
Of misschien heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar uw vaste
aanspreekpunt bij VBI.

De Nieuwe Blauwdruk is ontwikkeld door in gesprek te gaan met
publiek- en private partners zoals CB23, constructeurs, ontwikkelende
bouwers en - last but not least - vooruitstrevende opdrachtgevers.

Als producent van innovatieve prefab vloersystemen biedt VBI industrieel maatwerk om samen met alle partijen in de keten te bouwen
aan de toekomst. Hierdoor kan worden geanticipeerd op snel veranderende vragen uit de markt. Dit maakt VBI niet alleen leverancier
maar ook echt een partner. Samen met aannemers, constructeurs, architecten en projectontwikkelaars werken we dagelijks aan
veiligere, slimmere en duurzamere oplossingen. Zo biedt VBI een basis waar we letterlijk en figuurlijk samen op kunnen bouwen.
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Basis voor vernieuwing

