
Duurzaam Gebouwd 

Seminarreeks Zorgvastgoed 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Programma 
 

 

09.30 uur Opening door dagvoorzitter Tim van Dorsten 

 

09.40 uur Business Opportunities in  de care in 2025     

   Marco Sotthewes– Draaijer + Partners 

 

10.10 uur Verlagen van de kosten van uw vastgoed met een energie prestatie contract    

   Richard Schoonderbeek en Rene Simons, Adviseurs – Honeywell 

    

10.40 uur Zorg voor Duurzaam Comfort     

   Rudy Grevers, Adviseur – Alklima 

 

11.10 uur Pauze  

 

11.30 uur Hoe kan ik door vastgoedonderhoud een bijdrage leveren aan de ‘healing environment’  

   Bart Eissens, Strategisch vastgoed adviseur – Sigma 

 

12.00 uur Lichtmanagement voor de kwetsbare doelgroep     

   Michel Vastenhoud, Projectadviseur – Verosol 

 

12.30 uur T-Huis vol Energie; transformatie van zorgvastgoed    

   Harmke Bekkema, Manager Zorgvastgoed Platform 31  

  

13.00 uur Lunchtafels 

14.00 uur  Einde 
 



Welkom 

Wietse Walinga 



Top 100 klanten en relaties van 

onze partners 



Meer dan 80.000 bezoekers per 

maand! 



± 60 evenementen op 

jaarbasis 



Jaarlijks! 

3 dagen! 

± 8.000 beslissers! 
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Business Opportunities in  

de care in 2025 

Marco Sotthewes 

 

 Mede mogelijk gemaakt door: 



Welkom 

 
Marco Sotthewes  

Arnout Siegelaar 
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Marktwerking  





19 

Ouderen zijn steeds hoger opgeleid 
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Ouderen hadden in 2010 (gecorrigeerd voor inflatie) in doorsnee 26% 

meer inkomen dan de ouderen in 1990. Tussen 1993 en 2010 is het netto 

vermogen van ouderen in doorsnee meer dan verviervoudigd 

(gecorrigeerd voor inflatie), terwijl het doorsnee netto vermogen van 

jongere huishoudens (met een kostwinner jonger dan 45 jaar) is 

afgenomen. 

 

Uit onderzoek blijk dat onder een groot deel van de samenleving nog 

steeds het stereotype beeld bestaat dat de armoede onder ouderen 

groter is dan de armoede onder jongere generaties. ” 

 

Bron: IBO, 2013  

Ouderen zijn niet arm… 
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Tweedeling ouderen: huurders met een bescheiden pensioen 

en huiseigenaren met pensioen. Over 10 tot 15 jaar komt hier 

een derde groep bij: ouderen met weliswaar een eigen huis, 

maar met een restschuld. In 1986 had 70% van de ouderen 

een eigen woning vrij van restschuld; in 2012 was dit nog 34% 

en de aankomende groep heeft vaker een (gedeeltelijk) 

aflossingsvrije hypotheek.  

 

Men wil wel verhuizen, veelal kleiner gaan wonen. Als men 

verhuist is dit binnen de eigen wijk/woonomgeving.  

 

80% van verhuizingen van 65+verhuizingen gaan naar een 

huurwoning.  
 

Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en Ruimte, Den Haag, 2013 

…maar ook niet allemaal rijk 



“Ongeveer de helft van 65+ers maakt nog een verhuisbeweging 

(5% per jaar). Er zijn onvoldoende geschikte woningen om naartoe 

te verhuizen.”  

 

Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en Ruimte, Den 

Haag, 2013 
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ABF research monitort de bouwbehoefte 

Er is tot 2021 een bouwopgave voor verzorgd wonen in 

de minimumvariant 8700 woningen per jaar en in de 

maximumvariant 10.900 woningen per jaar (dat is 

74.000 tot 92.000 over de hele periode). 

Abf Research, Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst, 

30 maart 2014 



• Er komt een groep senioren aan die beschikt over een redelijk 

pensioen en vermogen; 

• Deze groep wil huren in de vrije sector, indien geschikte 

woningen beschikbaar zijn in de eigen omgeving; 

• “Het nieuwe verzorgingshuis”: appartementen, woningen voor 

senioren in beschermde omgeving. 

• Clustering maakt een redelijk aanbod beter mogelijk. 

 

 

• Propositie voor Belegger  

Propositie voor Zorgaanbieder 

Propositie voor Gebruiker 

Marktkansen 



Eigendom/ 

belegging 

Technisch, Commercieel, 

Functioneel 

Beheer 

Service-

arrangement 

Zorg en begeleiding 



Eigendom/ 

belegging 

Technisch, Commercieel, 

Functioneel 

Beheer 

Service-

arrangement 

Zorg en begeleiding 



Ontwikkelaar 

 

Belegger 

 

Belegger 

 

draaijer+partners 

 

Flexibiliteit 

 

 

Kansen voor 

zorginstelling 

Ontwikkelrisico 

 

Leegstandsrisico 

 

Financieel risico belegging 

 

Kwaliteitsrisico  

 

Markrisico 

 

Focus op primair proces zorg / begeleiding 

 



Betrouwbare huurder 

 

Kansrijke markt; kansrijk product  

 

Zorg en diensten zijn bonus in plaats van kopzorg 

 

Prestatie-afspraken over technisch en functioneel beheer  

 

Commercieel beheer door exploitant 

 

Kansen voor 

belegger 



Het beste voor de 

gebruiker 
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Bedankt voor uw aandacht 

 
Vragen uit de zaal ? 

 

 
 

Marco Sotthewes                                                                            Arnout Siegelaar 

m.sotthewes@draaijerpartners.nl a.siegelaar@draaijerpartners.nl 

(06) 29 60 88 53 (06) 52046 130 

mailto:m.sotthewes@draaijerpartners.nl
mailto:a.siegelaar@draaijerpartners.nl


Verlagen van de kosten van uw vastgoed 

met een energie prestatie contract  
    

Richard Schoonderbeek en Rene Simons 

Adviseurs – Honeywell 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Verlagen van de kosten van uw zorgvastgoed 

met een energie prestatie contract 



Honeywell Proprietary 

Honeywell.com  
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Tackling the World's Toughest Challenges (Oct 2013).wmv
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Honeywell Building Solutions 

HBS houdt zich actief bezig met: 

• Ontwikkelen van innovatieve systemen voor gebouwen automatisering  

• Energie efficiënte producten en energiediensten 

 

Oplossingen en diensten voor 

• HVAC klimaatregelingen 

• Beveiliging en Brandmeld oplossingen 

• Onderhoud en beheer 

• Energiemanagement  

– Energie monitoring 

– Energie prestatie contract 



Honeywell Proprietary 
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Verlagen kosten zorg vastgoed 

• Verlagen exploitatiekosten, 

– Organisatie kosten 

– Energie kosten 

– Instandhoudingskosten installatie 

– Onderhoudskosten 

• Financieringsmogelijkheiden 

– Voor investering in energie-efficiënte 

• Invulling Wet & milieu regelgeving 

– MJA3 

– EEP/EED 

• Renoveren upgrade verouderde installaties 

• Energie Prestatie Contract  

Mogelijkheden 



Honeywell Proprietary 

Honeywell.com  
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• Verlagen van uw operationele kosten via gegarandeerde besparingen 

 

 
 

 

 

 

EEN PARTNERSHIP MET ALS PIJLERS: 

Energie prestatie Contract 

Aanspreekbaar voor de resultaten 

•  Verbeteren van de energie-efficiënte, gefinancierd door besparingen 

•  Verbeteren van de kapitaalspositie 

•  Het ondersteunen van uw energie en milieudoelstellingen 

•  Verlagen instandhoudingskosten (technische installaties) 

•  Risico dragend voor de besparingen 

•  Een volledig verzorgde turn-key oplossing 



Honeywell Proprietary 

Honeywell.com  
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Energie en operationele kosten Gegarandeerde besparing Uw  besparingen

Investering gefinancierd door besparingen 
E
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Contract periode 

  Een instrument met een zichzelf financierende oplossing om de    

   investering te bekostigen 



Honeywell Proprietary 

Honeywell.com  

40 

Document control number 

Evaluatiegebieden techniek 

Service& 

Support 

Klimaat 

Systemen 

Verlichting 

Energie 

efficiëntie 

Duurzame 

Energie 

Energie 

Management 
Bouwkundige 

Isolatie 

 

Prestatie 

Contract 
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EPC Implementatie proces 

•  Interesse  

 

•  Schriftelijke    

   authorisatie voor   

   voortgang 

 

•  Gezamelijke eisen    

   en wensen    

   inventariseren  

 

•  Haalbaarheids 

 studie 

  

•  Tijdspad   

   vastleggen 

•  Verificatie 

 

•  Intentie verklaring 

 

• Tijdpad bevestigen 

•  Gedetailleerde    

 studie en analyse 

 

• Besparingsgarantie 

 

• Financiering 

 

•  Definitief ontwerp  

 

•  Definitieve  

 aanbieding 

•  Contract  

 presentatie 

 

• Contract  

 tekenen 

 

• Implementatie 

 

Introductie 

Vaststellen 

eisen en 

wensen 

Intentie 

verklaring Contract 

• Voorlopige          

 evaluatie en 

 survey 

• Vaststellen  

 voorwaarden 

 -- Technisch 

 -- Financieel 

 -- Contractueel 

• Presenteren van    

 eisen en  

 voorwaarden 

Detail 

engineering 

Start T + 3 maand T+5 maanden T+ 6 maanden T +1 maand 
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Een cashflow neutrale financiering 

Kosten-baten 

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

€ 160.000,00

€ 180.000,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparing

Kosten

cumulatief
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EPC Zuyderland Ziekenhuis 

• Besparingen financieren de investering 

• EPC geeft bijdrage aan het EEP/MJA3 doelstelling 

• Verlaging energiekosten 

• Vervangen verouderde inefficiënte apparatuur 

• Garantie op energiebesparingen 

• Gunstige NCW, terugverdientijd 6 jaar 

• Business case voor presentatie aan Raad van Bestuur 

• Garanties volgens de richtlijnen van het IPMVP  

– (http://www.evo-world.org). 
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Het EPC onderzoek 
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Voorgestelde maatregelen 

Voorgestelde matregelen in het EPC: 

 

• Aanwezigheidsdetectie automatische besturing hoog/laag volume OK‘s 
 

• Optimaliseren regelingen LBK's 
 

• Optimalisatie koelcentrale en nieuwe koelmachine 
 

• Variabele CV temp + nieuwe boilers 
 

• Optimalisatie stoomopwekking 
 

• Isolatie appendages 
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Voordelen EPC voor het Zuyderland Ziekenhuis 

EPC 

Zelf financierend 

Concept 

Nieuwe 

apparatuur 

€ 530 K 

 

Energie 

Subsidie 

nieuwbouw 

CO2 emissiereductie 

1080 ton/jaar 

€ 130.000 

6 jaar TvT 

•Opstellen van businesscase 

•Gegarandeerde   besparingen 

•Turnkey uitgevoerd 

•Het ondersteunen van milieudoelstellingen 

•Vervanging defecte 

  koelmachine 

•Nieuwe boilers 

•Upgrade energie monitoring 
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Conclusie 

 Investering en besparing in lijn met intentieverklaring 

EPC geeft bijdrage aan de MJA3 doelstelling 

Verlaging energiekosten  

Budget voor vervanging verouderde apparatuur 

Garantie op energiebesparingen 

Gunstige NCW – financiering door Zuyderland MC 

Garanties volgens de richtlijnen van het IPMVP  
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Ervaring met Energie Prestatie Contracten 
• Eerste Energie Prestatie Contract 

met garanties in 1982 

in Noord-Amerika 

 

• Momenteel in meer dan 100 landen 

actief 

 

• Meer dan 30 jaar ervaring bij: 

– Overheden 

– Gemeenten 

– Gezondheidszorg 

– Onderwijs 

– Bedrijfsleven 

 

• Meer dan 5.000 projecten met  

€ 3.500.000.000 aan gegarandeerde 

besparingen 



Energie Prestatie Contract 
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Energie 

Prestatie 

Contracten 

(EPC) 

Energy 

Retrofit 

(ER) 

Energie 

Management 

(EM) 

Honeywell Energie Diensten 



 

  

Rudy Grevers, Adviseur - Alklima 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Zorg voor Duurzaam Comfort  



Zorg voor duurzaam 

comfort 

Martijn van Leerdam 



Het Doolhof Duurzaamheid 



Duurzaamheidsvisie Europa 



Fossiele brandstoffen 



Hoe duurzaam is Nederland? 



Hoe duurzaam is Nederland? 



Hoe duurzaam is Nederland 



Hoe duurzaam is Nederland 



Hoe duurzaam is Nederland 

Onderzoek doelstellingen RES per EU lid – 10 maart 2015 

4,5% 

RES 



Nederlands dilemma 



Duurzaamheid in de branche 

Scholen 

+ Frisse scholen  

+ Green Deal verduurzaming 

scholen 

 

 

 

 

 

Kantoren 

+ EIA regeling  

+ Duurzaamheidscertificaten 

 

 

 

 

 Woningen 

+ Stroomversnelling  

+ Nul op de meter 

 

 

 

 

 

Zorg 

+ … 

 

 

 

 

 



Energiegebruik in de zorg 

+ Het jaarlijkse energieverbruik van de totale zorgsector: 

 

+ 900 miljoen m3 gas 

 

+ 2,3 miljoen MWh elektriciteit 

 

+ Gelijk aan verbruik 600.000 huishoudens 

 

+ 21 van de 47 zorggroepen heeft duurzaamheid niet in MVO opgenomen 



Goed binnenklimaat 

Temperatuur 

Geluid 

Luchtsnelheid 

Luchtvochtigheid 

Zonlicht 

CO2 



Binnenklimaat 

combinatie van thermisch binnenklimaat en luchtkwaliteit  

 

Belangrijk voor kwetsbare groepen! 



Wetgeving zorg 

Er is wetgeving op het gebied van: 

 

+ Vallen 

+ Ventilatie-eisen / CO2 

+ Uitglijden 

+ Geluid 

+ Schadelijke stoffen 

+ Drinkwaterkwaliteit 

+ Voedsel 

+ Brand 

+ Enz. 

 

+ Richtlijnen t.a.v. temperatuur en vochtigheid ? 

 

 



Wereld natuurrampen 2006 

Bron: UN International Strategy for Disaster Reduction. 

Land Oorzaak Maand Aantal doden 

1 Indonesië Aardbeving mei  5778 

2 Filipijnen Tyfoon Durian december 1399 

3 Filipijnen Aardverschuiving februari 1112 

4 Nederland Hittegolf juli 1000 

5 België Hittegolf juli 940 

6 China Tyfoon Bilis juli 820 

7 Indonesië Tsunami juli 802 

8 Oekraïne Koudegolf januari 801 

9 Ethiopië Overstroming augustus 498 

10 China Typhoon Samoai augustus 373 



 

10/19/20

15 

68 



Hitteplan 2007 

+ Drink voldoende 

+ Houdt uzelf koel 

+ Houdt uw woonruimte koel 

+ Zorg voor elkaar 



Hitteplan 2007 – wat hebben we tot nu toe bereikt 

41%  
is voorzien van zonwering 

 

 

 

6%  
is voorzien van koeling 

 

Bron: onderzoek AMC 



Hitteplan 2007 – wat hebben we tot nu toe bereikt 

 

Bron ANP/CBS: 31 juli 2015 

http://www.anp.nl/wp-content/uploads/2014/05/anp-logo.png


Conclusie huidige status zorg 

HOGE EXPLOITATIEKOSTEN! 

NOODZAAK DUURZAAMHEID! 

NOODZAAK VERBETERING COMFORT! 



Huidige markt 

 

F
O
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U
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Huidige markt 

 

FOCUS 

25% 75% 

Bron: TVVL 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EJt4jRm6lWTlyM&tbnid=8F-BEpaMa7eNdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetkoninkrijkderhemelen.info/dagboek/zakgeld/&ei=EzZqUvWBGaSt0QWTzYDgDw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNFmZh1baZwyvPNJDutMC3oS2LiNjQ&ust=1382778752839806
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EJt4jRm6lWTlyM&tbnid=8F-BEpaMa7eNdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hetkoninkrijkderhemelen.info/dagboek/zakgeld/&ei=EzZqUvWBGaSt0QWTzYDgDw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNFmZh1baZwyvPNJDutMC3oS2LiNjQ&ust=1382778752839806


Wilt u… 

 

 Een energiebesparing van  42% 

 Eén Rendement op meerinvestering van  223% 

 Over 10 jaar een bedrag van € 40.170,- ontvangen? 

 Eén Terugverdientijd meerinvestering  4,5 jaar 
 

 

   



Slim ontwerpen 

+ Koelen en Verwarmen 

+ Voordelig in de exploitatie 

+ Duurzaam 

+ Eenvoudig 

 

 

 

 

 

 

 

Huiskamer Kantoor Restaurant Huisvestin

g 

Patiënt 

 

Huisvesting 

patiënt 



Conventioneel ontwerp 

E G E 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJ42OPpjkZldM&tbnid=5yO2wpLW7_ctwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gea-happel.be/nl/producten/koudwatermachines/buitenopstelling/luchtgekoelde-koelmachines-compact/glac.aspx&ei=LhvdUsvmEo2W0QWzo4HwBg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNGdLbKRaTrQ-igYn9QUXn8MEfzplQ&ust=1390308508909443


Warmtepomp 

4 kW 
3/4 

1/4 



City Multi VRF R2 systeem 

E 



Totaalconcept koelen en verwarmen 

+ Koelen en Verwarmen 

+ Eenvoudig 

+ Laag verbruik / energie 

uitwisseling   

+ Duurzaam / All Electric 

+ Totaalconcept (plug & play) 

+ Lokaal en centraal regelbaar 

 

 

 

 

 

 



Referenties 1e lijns zorg 

Zorgpark Scharn te Maastricht SHG te Den Haag 



Referenties Woon zorg complex 

Woonzorgcentrum Schipluiden Acaciapark Bergen op Zoom 



Referenties Zorgboerderij 

Torenhoeve te Hellevoetsluis De Bollaarshoeve te Oostvoorne 



Referenties Zorghotel 

Bernhoven te Uden De Palatijn te Alkmaar 



Referenties Hospice 

Het Vliethuys te Voorburg Hospice Alkmaar 





www.mitsubishi-climatecare.nl 

Bedankt voor uw aandacht! 



PAUZE 

Mede mogelijk gemaakt door: 

Over 20 minuten zijn we weer terug 



Hoe kan ik door vastgoedonderhoud een bijdrage 

leveren aan de ‘healing environment’  

Bart Eissens, Strategisch Vastgoed Adviseur Sigma Care 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Verduurzaming  

van onderhoud  
 
 

 



Wie is Bart Eissens? 

 Strategisch Adviseur  

 Ruim 10 jaar ervaring in het vastgoed waaronder 

projectontwikkeling, vastgoed(beleggingen) en makelaardij in 

de breedste zin van het woord 

Optimaliseren van rendement 

 



Actualiteit 

 

 



Ontwikkelingen zorgsector 

Nieuwsbrief 

Participatie 

Groene daken Groot onderhoud 

Woningmarkt 

Leefstijlen 

Website 

Klachten 

Nieuwe huurders 

Aanbodmodel 

Energie 

Interim 

Woonwensen 

Duurzaamheid 

Bewonersblad 

Nieuwbouw 

Trends 

Procesmeting 

Identiteit 

Zelfredzaamheid 

Klantenpanels 

Brochure 

Short Stay 

Scheiden van Wonen en Zorg 

(Her)Huisvesting Zorgconcepten 

Domotica 

Medewerkers- en klanttevredenheid 

Zorgdiensten 

Imago Reparaties 

Potentie nieuwbouw 

Welzijnsdiensten 

Wijkgericht 

Communicatie 

Vertrekkende huurders 

Vergrijzing 

Huismeesters 

Woningzoekenden 

Serviceabonement 

Geen gebruikers, geen bestaansrecht 

Mens centraal stellen in de zorg 

Huisvesting als marketingtool 

Senioren 

Herstructurering 

Leegstand 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Zorgzwaartepakket 

Woonruimteverdeling 

VvE’s 

Persoons gebonden Budget 

Krimp 

Nieuwe huurders 

Intramuraal/ extramuraal 

Leefbaarheid 

Klantprofielen 

Online rapportages 



Marktschets Zorgsector 

 

Grote uitdagingen toekomst 

1. Rendementsoptimalisatie  

• Scheiden van Wonen en Zorg 

• Lostrekken zorgplicht en vastgoedbeheer 

• Optimaliseren productiviteit 

• Bevorderen genezingsproces 

2. Zoeken kennis, kunde en garanties bij externe partij(-en) 

3. (Energetische) verduurzaming  

4. Doel is optimaal huisvestingsbeleid en gebruikerstevredenheid 

• Huisvesting als marketing tool 

• Prestatie en representativiteit belangrijker 

 

 

 



130 jaar innovatie 

Winst door Samenwerking - Sigma Coatings,  



Waardepropositie 

Wij kunnen garanderen dat uw onderhoudskosten tot 20% 

verlaagd kunnen worden, met behoud van waarde alsmede 

het verhogen van gebruikerstevredenheid en het bevorderen 

van het genezingsproces.  

 

 Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze partners en u als 

opdrachtgever.  

 



Bestuurder: hoe doet u dit dan? 

 Eerst een vraag  

 3 ingrediënten 

 Welke van de drie heeft het meeste invloed op het reduceren 

van de onderhoudslasten ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid 

Cyclus Materiaal 



P = P + P 

 

 

 

 

P = P + P  

Prestatie =      Proces      +       Product 
 

 
• Intern 

• Markt 



BR = TR + FR + MR 

BR = TR+FR+MR 

MR FR 

BR 

TR 
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TCO & RGS 

De positieve 
impact van 
ketensamen- 
werking. 
 



Levensduurindicator 

• Voorspelt de levensduurverwachting van een verfsysteem  

• Op maat gesneden oplossing op basis van beïnvloedingsfactoren 

• Berekent een netto contante waarde over een bepaalde 

exploitatietermijn 



Levensduurindicator 
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Colours of Life 

• Semi-wetenschappelijk onderbouwd 
 

• Kleur als communicatiemiddel 
 

• Invloed van kleur op de gebruikerstevredenheid en gedrag 
 

• Belevingsconcept op basis van KLIKA 

 

 

 



Praktijkvoorbeeld 

’s Heeren Loo – Apeldoorn 

Woningen voor verstandelijk gehandicapten   
  

Bewoonster 

‘Met de gekozen 

kleuren voel ik mij 

hier echt thuis’ 

Directeur 

Opdrachtgever 

‘Integrale 

benadering  

waarbij niet  
alleen geld  

een rol speelt’ 
 

Directeur 

Onderhoudsbedrijf 

‘Sigma faciliteert en 

ondersteunt in meer 

dan het technisch 
rendement’ 
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Duurzaamheid en verduurzaming 

 

 

• Nederlands objectief mileu 

keurmerk 

• Levensduur staat centraal (LCA) 

 

Clean Matt Supermatt Superlatex Matt

Milieu
Gebruik van Grondstoffen en energie, Impact 

op Milieu en effect van Afval (Gemeten d.m.v. 

LCA)
3 4 3

Gezondheid
Impact op gezondheid van gebruiker en in de 

ruimte van toepassing 5 5 4

(Technische)

Performance

Levensduur, schrobvastheid, reinigbaarheid 

(afhankelijk van producttype) 5 4 4

Product Sustainability 

Indicator:
Uitleg:

Sigma Pearl Sigmatex

Score: 1 = slechtste;  5 = beste

http://www.dubokeur.nl/index.html
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Innovatie 

“Als we wisten waar we mee bezig waren, 

zouden we het geen innovatie noemen!!” 
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Kennis & procesbeheersing fundament 

Bron: Dekker Kozijnprojecten b.v. 



Kritische succesfactoren  

Helder en duidelijk huisvestingsbeleid 

 

Competenties en vaardigheden 

 

Samenwerking partners 

 

Acceptatie/draagvlak 

 

Implementatie 

 

Lock-in 

 

 

 

 

    



Conclusie 

 

Op deze wijze kunnen wij garanderen dat uw 

onderhoudskosten tot 20% verlaagd kunnen worden, 

met behoud van waarde alsmede het verhogen van 

gebruikerstevredenheid en het bevorderen van het 

genezingsproces 

 
• Meetbare en positieve impact op het maatschappelijke en het 

financiële rendement van vastgoed.  

 

 

 

 

 

 



Bedankt voor uw aandacht 



Lichtmanagement voor de kwetsbare doelgroep  
    

 

Michel Vastenhoud, Projectadviseur – Verosol 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Duurzaamgebouwd Seminar Zorg 

Woensdag 14 oktober 2015 

Michel Vastenhoud  



Inhoud. 

• Introductie Verosol 

 

• Hoe draagt gemetalliseerde binnenzonwering bij 

aan duurzame gebouwen? 

 

• Klant Case : Lichtmanagement voor de kwetsbare 

doelgroep 



Cornelis Verolme 

 

Scheepsbouwer….. 

en uitvinder 



New York City 

1963 



Duurzaamheid is meer dan 

energiebesparing! 

 

“It feels like sitting in 

the shadow of a tree” 

 



Veel voorkomende traditionele 

oplossingen…. 

 



Standaard zonwering 

 

Lichte kleur 

+ Reflectie van licht (en dus energie) naar 

buiten = minder koellast 

 

-  Te veel binnenkomend licht – diffuus 

licht 

-  Contrast met TV/PC te groot 

-  Minder of geen zicht naar buiten 

 



Standaard zonwering 

 

Donkere kleur 

+ Absorptie van licht  Goede lichtwering 

 

-  Enorme warmteontwikkeling op het doek 

-  Hoge koellasten 

-  Lagere productiviteit 

 



Standaard zonwering 

 

Blackout 

+ Geen lichtprobleem én  

geen warmteprobleem 

 

-  Geen doorzicht naar buiten 

-  Noodzaak kunstlicht 

-  Geen natuurlijk en gezond daglicht 

 



Het dilemma 

Hoe creëer ik een binnenzonwering oplossing die 

zowel thermisch comfort als visueel comfort 

optimaliseert.  

Én draag ik bij aan energiebesparing, ongeacht de 

gekozen kleur? 



 

 

Oplossing: 
 

Gemetalliseerde  

binnenzonwering 



Verosol Common 

Standaard Gemetalliseerd 

Metallisatie 
 



Standaard Gemetalliseerd 

Metallisatie 
 



Visueel comfort 

Gemetalliseerd doek 

 

• Filtert daglicht tot een prettig niveau en 

voorkomt daarmee een te groot contrast 

 

• Voorkomt gekleurd licht naar binnen 

 

• Behoudt doorzicht naar buiten 

  



Thermisch comfort 

 
Gemetalliseerd doek 

 

• Reflecteert ca. 80% van de energie  

naar buiten 

 

• Verlaagt de koellast met ca. 15% 

 

• Heeft een isolerende (low-E) werking  

die 25% op verwarming kan 

besparen 

 



Verosol Projecten Zorg 

Albert Schweitzer Ziekenhuis,  

Dordrecht  

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, 

Woerden 

VU MC, 

Amsterdam 

Gooijers Erf, Hilversum 

Locaties, vormen, eisen;    functioneel binnen elke situatie 



 

 

Amaris De Veste, 

Naarden 

Lichtmanagement voor de kwetsbare doelgroep 



Aart van der Vlist, architect 

 

 

“Maintenance is de opdrachtgever  

                                               van de toekomst’ 

            

aart@bimfullcircle.com 

• Eigen Architectenbureau 

• Geïnteresseerd in de data-

en comfortvraag 

• Werkt voornamelijk voor 

Corporaties, Schoolbesturen  

en Ziekenhuizen 



Amaris De Veste. 
Achtergrond 

• Oplevering juni 2014 

• BREEAM bestek (geen certificering)  

• Doorlooptijd project 10 jaar 

• Bewoners zijn tevreden en trots!  

• Beleving en uitzicht van binnen naar buiten behouden 

• Lage TCO met binnenzonwering 

• Patienten/bewoners kunnen zelf bedienen (keuze) 



Amaris De Veste. 
Uitdagingen? 

• Van zonwering naar lichtmanager 
… naar privacymanagement 

 

• Duurzaamheid kun je niet zien 
Investeerders willen geen gebouw kopen, maar een businesscase. 

Gedegen  keuzes zullen op lange termijn besparingen in maintenance opleveren. 

Belang om in gesprek te komen met investeerders & gebouwbeheerders. 

 

• Het is niet vanzelfsprekend als het niet duurzaam is! 

 



Amaris De Veste. 
Oplossing: Verosol EnviroScreen 

• Goede referenties in zorgtoepassingen 

• Voldoet aan BREEAM-NL eisen  

• Hoog reflecterende binnenzonwering: Gelijkwaardige 

vervanger van buitenzonwering (Peutz) 

• Weersonafhankelijk toepasbaar  

• Besparing op koellast en stookkosten 

• Behoud van doorzicht naar buiten, visueel comfort 

 



Stelling: 

 

   Maintenance is  

   de opdrachtgever  

   van de toekomst 
 



Dank voor uw aandacht 



T-Huis vol Energie; transformatie  

van zorgvastgoed 
    

 

Harmke Bekkema, Manager Zorgvastgoed Platform 31 

Mede mogelijk gemaakt door: 



T-Huis vol Energie 

Bestaande V&V gebouwen transformeren naar energieke 
woon- zorg- en welzijnsgemeenschappen 



 

 

 

 

 

Missie 
 

 

 

Een fijn, betaalbaar, divers thuis 
voor mevrouw Pieterse 

 



Ouderen veranderen 

Behoefte aan: 
• Keuzevrijheid 
• Zelfregie 
• Volwaardig lid van de samenleving 
• Thuis wonen 
• Veiligheid, zorg- en welzijn 



• Langer thuis wonen 
• Geen geld voor lege tehuisplekken 
• Zoektocht naar nieuwe business 

modellen 

Transformatie zorg 



IMPACT 

Tienduizenden hulpbehoevenden 
ouderen zonder geschikte woonruimte 

Bestuurders:  
‘Niets doen is geen optie’  

 
‘Huizen hebben grote maatschappelijke 

waarde’  



Niks doen... 



Casus: Resultaatontwikkeling locatie   
bij niets doen 



Oplossing: 
Een T-Huis vol Energie 



Mevrouw Pieterse … 

Ik ben Eva Pieterse,  

4 jaar,  woon  samen  

met mijn vader hier  

Ik ben Renske Pieterse,  

22 jaar, studeer en  

woon hier 

Ik ben Toos Pieterse,  

72 jaar en woon hier 

Ik ben Hermien Pieterse, 

87 jaar en woon hier  

Ik Evelien Pieterse,  

ben 28 jaar en  

woon hier 

Ik ben Angela Pieterse, 

20 jaar, woon samen  

met mijn vriend hier  

Meerdere generaties… 



Proces 



De facetten 



Een T-Huis vol Energie 





 



• Meer appartementen door gebruik 
leegstaande ruimte 

• Algemene ruimtes: multifunctioneel 
gebruiken 

• Toekomstbestendig door mogelijkheid 
huisvesten meerdere generaties/doelgroepen 

Winst vastgoed 
 



Winst sociaal kapitaal 

“het modemerk 

Granny’s Finest  

brengen zij breiende 

ouderen en  

jong modetalent bij 

elkaar” 



• Meerdere issues integraal opgelost 
• Verleg geldstromen 
• Benut potentie mens & gebouw 
• Slimmer en sneller samenwerken 

Winst T-Huis vol Energie 



Casus: Na Nul op de Meter & 
mutaties & meer appartementen 



MEVROUW PIETERSE KAN VITAAL 
WONEN IN EEN T-HUIS VOL ENERGIE

• Schot in de roos 

• 1 oplossing voor meerdere 
problemen 

• Generiek uit specifiek 

• Repliceerbaar voor 100-den huizen 



Bedankt voor uw deelname! 

En graag tot ziens op DuurzaamGebouwd.nl 

Mede mogelijk gemaakt door: 


