
• automatische huurpunten,

• automatisch andere cruciale data

(m2, materialen, installaties, toestand),

• efficiënte ontwikkeling van renovatie-

scenario’s,

• lagere renovatiekosten door efficiency en

hergebruik renovatieconcepten,

• transparante prijsvorming (afgeprijsde opties),

• snel communiceren met groepen bewoners,

of één op één met specifieke huurders,

• draagvlak creëren voor renovatieplannen,

• oplevering ter plaatse met tablet gekoppeld

aan 3D model,

• enorme besparing op adviseurs en proces-

kosten (automatisch tekenwerk, rekenwerk en

formulieren).

BRABANTSTAD
PROJECT WOONCONNECT-SPARK
GROOTSCHALIGE DIGITALISERING VAN
BRABANTS WONINGBESTAND VOOR
INNOVATIEVE DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN
EN WOON- EN ZORGDIENSTEN
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ling plaatsvindt, zodat het wiel niet in elke stad 

opnieuw uitgevonden gaat worden. SPARK wordt  

vanaf medio 2016 voorzien van open data die we 

uit de gedigitaliseerde woningen hebben verkre-

gen. Ook zal ik er voor zorg dragen dat de goede 

connectie tussen WoonConnect en SPARK blijft 

voortbestaan. Voortgang en ontwikkelingen 

rapporteer ik periodiek aan de stuurgroep 

BrabantStad en ik organiseer verschillende 

bijeenkomsten van de Taskforce WoonConnect/

SPARK en werkbesprekingen voor de kartrekkers 

van de gemeenten en de Provincie.

Omdat er zowel bestuurlijk als ambtelijk inmid-

dels vertrouwen is uitgesproken over het project 

WoonConnect/SPARK, verwacht ik dat we geza-

menlijk de uitgesproken ambities gaan waarma-

ken. Ik zie uit naar de succesvolle uitrol!

Kartrekkers

Elke deelnemende stad, alsmede de Provincie, 

heeft een ambtenaar aangesteld die als kartrek-

ker binnen de gemeente  en de  Provincie ver-

antwoordelijk is voor de implementatie van het 

project WoonConnect/SPARK . De aangewezen 

ambtenaar werkt  minstens twee dagen per week 

aan het project. 

Om de kans van slagen van WoonConnect/SPARK 

te verhogen is de juiste samenstelling van een 

team binnen elke gemeente een zeer belangrij-

ke voorwaarde.  Een team moet onder anderen 

bestaan uit:

• ambtelijke vertegenwoordigers van diverse

sectoren van de gemeente

• lokale stakeholders zoals energiebedrijven,

zorgdienstverleners, woningcorporaties en

VvE’s

De kartrekker vormt en coördineert dit interdis-

ciplinaire team, eventueel met ondersteuning van 

de kwartiermaker. Binnen de Provincie kan onder 

meer  worden aangehaakt op de beleidsterreinen 

Wonen, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Zorg, Ge-

zondheid en Veiligheid.
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Stuurgroep BrabantStad

Kwartiermaker WoonConnect/SPARK

Taskforce WoonConnect/SPARK

Bestuurlijk verantwoordelijken:
M.A. Schreurs – E. Logister

Eindhoven ’s-Hertogenbosch Helmond TilburgBreda Provincie Brabant

WoonConnect SPARK

Organisatiestructuur Project WoonConnect/SPARK BrabantStad werkt aan een Aantrekkelijk, 

Bereikbaar en Concurrerend (ABC) Brabant. 

Dit doen wij  heel praktisch, vanuit de inhoud. 

Met innovatieve projecten en slimme verbindingen, 

waardoor klein groot wordt en betekenis krijgt. 

Eén van de BrabantStad-projecten die bijdraagt 

aan het ABC van Brabant, is het project Woon-

Connect/SPARK. Met dit project heeft Brabant-

Stad de ambitie uitgesproken om te komen tot 

grootschalige digitalisering van de bestaande 

woningvoorraad en de bestaande woonomgeving 

als basisbouwblok in haar Smart Society stra-

tegie. Alle BrabantStad-partners hebben zich 

gecommitteerd aan dit project. De gemeenten 

Eindhoven en ’s-Hertogenbosch trekken in dit 

project samen de kar.

Een belangrijk doel is het tot stand brengen van 

een doorbraak in de bouwsector, door op een 

baanbrekende manier samen te werken met alle 

betrokken partijen uit de bouw, het maatschappe-

lijk middenveld, de overheid, vastgoedeigenaren en 

last but certainly not least de burger. Die hiermee 

in staat wordt gesteld, veel meer dan voorheen, 

de regie te nemen over de toekomst van zijn eigen 

woon- en leefomgeving. Kort samengevat: ‘de 

Bewoners zitten aan de knoppen’. 

Om dit doel te bereiken kan er gebruik gemaakt 

worden van een systeem genaamd WoonConnect. 

WoonConnect is een digitaal platform dat door 

softwareontwikkelaar en ontwerpbureau De Twee 

Snoeken in samenwerking met KPN is ontwik-

keld, en is onder gebracht in WoonConnect BV. 

Via een flexibele digitale 3D vastgoed-databank, 

Mary-Ann Schreurs 
& Eric Logister
Voorwoord



worden alle data van de gebouwde woonomgeving 

opgenomen en beschreven.

De ambitie is om door middel van grootschalige 

digitalisering van de gebouwde woonomgeving 

kosteneffectieve ontwikkeling van innovatieve 

woon- en zorgdiensten mogelijk te maken en bij 

te dragen aan sociale cohesie en leefbare steden. 

WoonConnect speelt in op de maatschappelijke 

veranderingen en technologische innovaties die 

de overheid voor nieuwe uitdagingen stelt, onder 

andere door: 

1)  Burgers eigenaar te maken van hun eigen

woon- en leefomgeving.

2)  Zoveel mogelijk woningen energiezuinig

te maken.

3)  Levensloopbestendig wonen mogelijk te

maken.

4)  Massa te creëren middels big data en hiermee

de innovatie in de industrie aan te jagen.

De kracht van WoonConnect zit in het digitale 

platform dat alle stakeholders met elkaar ver-

bindt: overheden, bedrijven, burgers en ken-

nisinstellingen. Het gaat om de integraliteit van 

het systeem zowel op de inhoud (energie, zorg, 

onderhoud, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid 

etc.), als op de mogelijkheid dat iedereen met 

het systeem kan werken. Van architect en 

bouwer tot aan burger. 

In de relatief traditionele woon- en bouwsector 

zal een dergelijke vergaande toepassing van ICT 

en internet disruptief werken. 

Er zullen nieuwe kansen, businessmodellen, 

producten en processen ontstaan die de sector 

veranderen. Hoe dan ook zijn innovaties in de 

bouwsector noodzakelijk, om überhaupt invulling 

te kunnen geven aan het door de bewoners en 

vastgoedeigenaren gewenste individuele maat-

werk. Er liggen kansen voor de bouwsector om 

hier snel en adequaat op in te spelen, maar dat 

zal wel georganiseerd moeten worden. Daarom 

wordt ook de verbinding gemaakt met de Spark 

Campus in ‘s-Hertogenbosch. Spark Campus is 

namelijk een netwerk van creativiteit en kennis

die technologie en vernieuwing in de gebouwde 

omgeving bij elkaar brengt.

 Spark zorgt in dit project voor het stimuleren van 

de interactie tussen genoemde stakeholders, 

gericht op het aanjagen van innovaties. Spark 

vormt zo de motor voor creativiteit en levert 

daarmee verbindend vermogen en 

acceleratiekracht. De transitie van de bouwsector 

naar een vraaggestuurde Smart Industry, waarbij 

optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en 

waarbij technologie een belangrijk thema is, 

krijgt zo een belangrijke impuls.

In het kader van het project AgendaStad is Woon-

Connect op initiatief van de gemeente Eindhoven 

ingebracht als project om te komen tot een zoge-

naamde CityDeal. Bij deze CityDeal zijn thans een 

drietal Ministeries betrokken, te weten: 

•  Het Ministerie van Economische Zaken - met 

als doel een versnelling aan te brengen in de 

innovatie in de bouw.

•  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties - zij ziet een aantal moge-

lijkheden om haar beleidsdoelen op het gebied 

van de huisvestingswet sneller en efficiënter te 

realiseren. Bijvoorbeeld duurzaamheid, 

levensloopbestendig woning, optimaliseren van 

de leefbaarheid in de wijk, kwaliteitsbor-ging 

etc.

•  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - zij 

ziet een relatie met de nieuwe omgevingswet. 

Het Rijk kan bijdragen aan mogelijke oplossingen 

in het kader van het borgen van de privacy van 

betrokken partijen (met name eigenaren van 

gebouwen) en de governance rondom de data 

en toegankelijkheid van het systeem voor alle 

betrokken partijen. Daarnaast is de toepassing van 

het systeem relevant voor verschillende stakehol-

ders uit het netwerk van de Rijksoverheid.

Laten we samen aan de slag gaan om de 

uitgesproken ambitie voor het jaar 2020 te 

realiseren: 100.000 woningen in de Provincie 

Noord-Brabant digitaliseren binnen het project 

WoonConnect/SPARK. Hiermee leggen we een 

goede basis om samen verder te werken aan een 

toekomstbestendige woon- en leefomgeving in 

Brabant!

De Stuurgroep BrabantStad heeft mij op 12 april 

2016 aangesteld als kwartiermaker WoonConnect/

SPARK.  Binnenkort presenteer ik u een plan van 

aanpak en een implementatieplan. Verder zal ik 

het komend jaar vijf tot zeven bezoeken brengen 

aan alle deelnemende steden.  Mijn doel is uiter-

aard de afzonderlijke steden te enthousiasmeren, 

te informeren en (praktische) ondersteuning  te 

bieden met betrekking tot het project WoonCon-

nect/SPARK. 

Ons beoogde eindresultaat:  100.000 woningen 

digitaliseren op basis van WoonConnect, vóór 

eind 2020. 

Volgens onze prognose digitaliseren we in het 

eerste jaar 7.500 woningen. Daarvoor initieert 

elke stad een of meerdere projecten voor de 

uitrol van het project WoonConnect/SPARK .  

Als kwartiermaker zal ik de gemeenten die ‘ja’ 

hebben gezegd tegen dit project, helpen bij het 

samenstellen van een interdisciplinair team per 

stad. Graag ondersteun ik de Brabantse steden 

verder bij het samenstellen van een draaiboek, 

voor de daadwerkelijke uitvoering van de door 

hen geïnitieerde projecten. 

Natuurlijk zal ik daar waar mogelijk ook onder-

linge verbindingen leggen tussen de steden. En 

erop toezien dat er voldoende kennisuitwisse-

Kwartiermaker
Henri Smits



Winst voor de bewoner

Door de inzet van WoonConnect/SPARK kunnen 

bewoners: 

• hun behoeften en wensen formuleren,

• meepraten over renovatieplannen,

•  zelf snel inzichtelijke keuzes maken bij

renovatieplannen,

•  eigen energieverbruik inventariseren en

reduceren met behulp van de Energiebuddy,

•  alle gegevens van de woning raadplegen

(3D model, plattegronden, energieprestatie,

huurpunten) en indien nodig aanpassen,

•  aangebrachte veranderingen zelf invoeren in

de digitale woning,

•  zien wat er allemaal gebeurt in de wijk, buurt-

projecten aanvragen en deelnemen aan leuke

initiatieven,

•  online reparatieverzoeken indienen en in de

digitale woning aangeven waar het probleem

precies zit,

•  aan de keukentafel bekijken welke aanpassing

aan hun huis het beste past, bijvoorbeeld een

uitbouw of een dakkapel,

•  nieuw interieur visualiseren en digitaal uitpro-

beren,

•  se prestaties en kosten van verschillende

installaties en isolatiepakketten vergelijken,

•  virtueel met hun eigen huis experimenteren

op gebied van zorg, veiligheid, comfort en

energie,

• opties kiezen voor langer thuiswonen.

Winst voor de gemeente

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

steuning bij de realisatie van de beleidsdoelen op 

het gebied van:

•  verduurzaming en energiebesparende

maatregelen,

• leefbaarheid in de wijken,

• gezondheid en veiligheid,

•  integratie van zorg en andere maatschappelij-

ke aandachtsgebieden,

•  verbeteren van dienstverlening richting de

burger (e-diensten),

•  verlichten van regeldruk (vooraf digitaal

vergunnen van opties),

•  bevorderen innovatieve decentralisatie en

sociale samenhang,

•  faciliteren burgerparticipatie en activeren

de wijk,

•  betere samenwerking met andere stakehol-

ders,

• WMO (faciliteren langer thuiswonen).

Winst  voor de provincie Brabant

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

steuning bij de realisatie van de beleidsdoelen 

op het gebied van:

• verduurzamen,

• leefbaarheid in de wijken,

• gezondheid en veiligheid,

• langer zelfstandig thuis wonen,

•  transsectoraal innoveren, onder andere in

de bouw, zorg, bestuur,

• werkgelegenheid in de regio,

•  inwoners meer invloed geven op hun woon- 

en leefomgeving,

•  de samenwerking tussen burger, overheid,

bedrijfsleven en wetenschap (de quadruple

helix) stimuleren.

Winst voor woningcorporaties

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

staande voordelen

•  volledig geautomatiseerde 3D woningcarto-

theek van de woningvoorraad,

•  actueel en gedetailleerd inzicht in het

woningbezit,

•  één centrale database voor planningen,

controles en storingsafhandeling,

•  meer zeggenschap voor de huurder zonder

extra werk voor corporatie,

•  energiebuddy helpt huurders met ontdekken

en toepassen van besparingsmogelijkheden,

•  automatisch energieprestatie van de woningen

en gecertificeerde Energielabels,



worden alle data van de gebouwde woonomgeving 

opgenomen en beschreven.

De ambitie is om door middel van grootschalige 

digitalisering van de gebouwde woonomgeving 

kosteneffectieve ontwikkeling van innovatieve 

woon- en zorgdiensten mogelijk te maken en bij 

te dragen aan sociale cohesie en leefbare steden. 

WoonConnect speelt in op de maatschappelijke 

veranderingen en technologische innovaties die 

de overheid voor nieuwe uitdagingen stelt, onder 

andere door: 

1)  Burgers eigenaar te maken van hun eigen 

woon- en leefomgeving.

2)  Zoveel mogelijk woningen energiezuinig 

te maken. 

3)  Levensloopbestendig wonen mogelijk te 

maken.

4)  Massa te creëren middels big data en hiermee 

de innovatie in de industrie aan te jagen.

De kracht van WoonConnect zit in het digitale 

platform dat alle stakeholders met elkaar ver-

bindt: overheden, bedrijven, burgers en ken-

nisinstellingen. Het gaat om de integraliteit van 

het systeem zowel op de inhoud (energie, zorg, 

onderhoud, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid 

etc.), als op de mogelijkheid dat iedereen met het 

systeem kan werken. Van architect en bouwer tot 

aan burger. 

In de relatief traditionele woon- en bouwsector 

zal een dergelijke vergaande toepassing van ICT 

en internet disruptief werken. 

Er zullen nieuwe kansen, businessmodellen, 

producten en processen ontstaan die de sector 

veranderen. Hoe dan ook zijn innovaties in de 

bouwsector noodzakelijk, om überhaupt invulling 

te kunnen geven aan het door de bewoners en 

vastgoedeigenaren gewenste individuele maat-

werk. Er liggen kansen voor de bouwsector om 

hier snel en adequaat op in te spelen, maar dat 

zal wel georganiseerd moeten worden. Daarom 

wordt ook de verbinding gemaakt met de Spark 

Campus in ‘s-Hertogenbosch. Spark Campus is 

namelijk een netwerk van creativiteit en kennis 

die technologie en vernieuwing in de gebouwde 

omgeving bij elkaar brengt. Spark zorgt in dit 

project voor het stimuleren van de interactie 

tussen genoemde stakeholders, gericht op het 

aanjagen van innovaties. Spark vormt zo de motor 

voor creativiteit en levert daarmee verbindend 

vermogen en acceleratiekracht. De transitie van 

de bouwsector naar een vraaggestuurde Smart 

Industry, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 

van ICT en waarbij technologie een belangrijk 

thema is, krijgt zo een belangrijke impuls.

In het kader van het project AgendaStad is Woon-

Connect op initiatief van de gemeente Eindhoven 

ingebracht als project om te komen tot een zoge-

naamde CityDeal. Bij deze CityDeal zijn thans een 

drietal Ministeries betrokken, te weten: 

•  Het Ministerie van Economische Zaken - met 

als doel een versnelling aan te brengen in de 

innovatie in de bouw.

•  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties - zij ziet een aantal moge-

lijkheden om haar beleidsdoelen op het gebied 

van de huisvestingswet sneller en efficiënter 

te realiseren. Bijvoorbeeld duurzaamheid, 

levensloopbestendig woning, optimaliseren 

van de leefbaarheid in de wijk, kwaliteitsbor-

ging etc.

•  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu - zij 

ziet een relatie met de nieuwe omgevingswet.

Het Rijk kan bijdragen aan mogelijke oplossingen 

in het kader van het borgen van de privacy van 

betrokken partijen (met name eigenaren van 

gebouwen) en de governance rondom de data 

en toegankelijkheid van het systeem voor alle 

betrokken partijen. Daarnaast is de toepassing van 

het systeem relevant voor verschillende stakehol-

ders uit het netwerk van de Rijksoverheid.

Laten we met zijn allen aan de slag gaan om 

de uitgesproken ambitie om in 2020 minimaal 

100.000 woningen in de Provincie Noord Brabant 

te hebben gedigitaliseerd binnen het project 

WoonConnect/Spark.

De Stuurgroep BrabantStad heeft mij op 12 april 

2016 aangesteld als kwartiermaker WoonConnect/

SPARK.  Binnenkort presenteer ik u een plan van 

aanpak en een implementatieplan. Verder zal ik 

het komend jaar vijf tot zeven bezoeken brengen 

aan alle deelnemende steden.  Mijn doel is uiter-

aard de afzonderlijke steden te enthousiasmeren, 

te informeren en (praktische) ondersteuning  te 

bieden met betrekking tot het project WoonCon-

nect/SPARK. 

Ons beoogde eindresultaat:  100.000 woningen 

digitaliseren op basis van WoonConnect, vóór 

eind 2020. 

Volgens onze prognose digitaliseren we in het 

eerste jaar 7.500 woningen. Daarvoor initieert 

elke stad een of meerdere projecten voor de 

uitrol van het project WoonConnect/SPARK .  

Als kwartiermaker zal ik de gemeenten die ‘ja’ 

hebben gezegd tegen dit project, helpen bij het 

samenstellen van een interdisciplinair team per 

stad. Graag ondersteun ik de Brabantse steden 

verder bij het samenstellen van een draaiboek, 

voor de daadwerkelijke uitvoering van de door 

hen geïnitieerde projecten. 

Natuurlijk zal ik daar waar mogelijk ook onder-

linge verbindingen leggen tussen de steden. En 

erop toezien dat er voldoende kennisuitwisse-

Kwartiermaker
Henri Smits



ling plaatsvindt, zodat het wiel niet in elke stad 

opnieuw uitgevonden gaat worden. SPARK wordt  

vanaf medio 2016 voorzien van open data die we 

uit de gedigitaliseerde woningen hebben verkre-

gen. Ook zal ik er voor zorg dragen dat de goede 

connectie tussen WoonConnect en SPARK blijft 

voortbestaan. Voortgang en ontwikkelingen 

rapporteer ik periodiek aan de stuurgroep 

BrabantStad en ik organiseer verschillende 

bijeenkomsten van de Taskforce WoonConnect/

SPARK en werkbesprekingen voor de kartrekkers 

van de gemeenten en de Provincie.

Omdat er zowel bestuurlijk als ambtelijk inmid-

dels vertrouwen is uitgesproken over het project 

WoonConnect/SPARK, verwacht ik dat we geza-

menlijk de uitgesproken ambities gaan waarma-

ken. Ik zie uit naar de succesvolle uitrol!

Kartrekkers

Elke deelnemende stad, alsmede de Provincie, 

heeft een ambtenaar aangesteld die als kartrek-

ker binnen de gemeente  en de  Provincie ver-

antwoordelijk is voor de implementatie van het 

project WoonConnect/SPARK . De aangewezen 

ambtenaar werkt  minstens twee dagen per week 

aan het project. 

Om de kans van slagen van WoonConnect/SPARK 

te verhogen is de juiste samenstelling van een 

team binnen elke gemeente een zeer belangrij-

ke voorwaarde.  Een team moet onder anderen 

bestaan uit:

•  ambtelijke vertegenwoordigers van diverse

sectoren van de gemeente

•  lokale stakeholders zoals energiebedrijven,

zorgdienstverleners, woningcorporaties en

VvE’s

De kartrekker vormt en coördineert dit interdis-

ciplinaire team, eventueel met ondersteuning van 

de kwartiermaker. Binnen de Provincie kan onder 

meer  worden aangehaakt op de beleidsterreinen 

Wonen, Duurzaamheid, Leefbaarheid, Zorg, Ge-

zondheid en Veiligheid.
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Stuurgroep BrabantStad

Kwartiermaker WoonConnect/SPARK

Taskforce WoonConnect/SPARK

Bestuurlijk verantwoordelijken:
M.A. Schreurs – E. Logister

Eindhoven ’s-Hertogenbosch Helmond TilburgBreda Provincie Brabant

WoonConnect SPARK

Organisatiestructuur Project WoonConnect/SPARK BrabantStad werkt aan een Aantrekkelijk, 

Bereikbaar en Concurrerend (ABC) Brabant. 

Dit doen wij  heel praktisch, vanuit de inhoud. 

Met innovatieve projecten en slimme verbindingen, 

waardoor klein groot wordt en betekenis krijgt. 

Eén van de BrabantStad-projecten die bijdraagt 

aan het ABC van Brabant, is het project Woon-

Connect/SPARK. Met dit project heeft Brabant-

Stad de ambitie uitgesproken om te komen tot 

grootschalige digitalisering van de bestaande 

woningvoorraad en de bestaande woonomgeving 

als basisbouwblok in haar Smart Society stra-

tegie. Alle BrabantStad-partners hebben zich 

gecommitteerd aan dit project. De gemeenten 

Eindhoven en ’s-Hertogenbosch trekken in dit 

project samen de kar.

Een belangrijk doel is het tot stand brengen van 

een doorbraak in de bouwsector, door op een 

baanbrekende manier samen te werken met alle 

betrokken partijen uit de bouw, het maatschappe-

lijk middenveld, de overheid, vastgoedeigenaren en 

last but certainly not least de burger. Die hiermee 

in staat wordt gesteld, veel meer dan voorheen, 

de regie te nemen over de toekomst van zijn eigen 

woon- en leefomgeving. Kort samengevat: ‘de 

Bewoners zitten aan de knoppen’. 

Om dit doel te bereiken kan er gebruik gemaakt 

worden van een systeem genaamd WoonConnect. 

WoonConnect is een digitaal platform dat door 

softwareontwikkelaar en ontwerpbureau De Twee 

Snoeken in samenwerking met KPN is ontwik-

keld, en is onder gebracht in WoonConnect BV. 

Via een flexibele digitale 3D vastgoed-databank, 

Mary-Ann Schreurs 
& Eric Logister
Voorwoord



Winst voor de bewoner

Door de inzet van WoonConnect/SPARK kunnen 

bewoners: 

• hun behoeften en wensen formuleren,

• meepraten over renovatieplannen,

•  zelf snel inzichtelijke keuzes maken bij

renovatieplannen,

•  eigen energieverbruik inventariseren en

reduceren met behulp van de Energiebuddy,

•  alle gegevens van de woning raadplegen

(3D model, plattegronden, energieprestatie,

huurpunten) en indien nodig aanpassen,

•  aangebrachte veranderingen zelf invoeren in

de digitale woning,

•  zien wat er allemaal gebeurt in de wijk, buurt-

projecten aanvragen en deelnemen aan leuke

initiatieven,

•  online reparatieverzoeken indienen en in de

digitale woning aangeven waar het probleem

precies zit,

•  aan de keukentafel bekijken welke aanpassing

aan hun huis het beste past, bijvoorbeeld een

uitbouw of een dakkapel,

•  nieuw interieur visualiseren en digitaal uitpro-

beren,

•  se prestaties en kosten van verschillende

installaties en isolatiepakketten vergelijken,

•  virtueel met hun eigen huis experimenteren

op gebied van zorg, veiligheid, comfort en

energie,

• opties kiezen voor langer thuiswonen.

Winst voor de gemeente

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

steuning bij de realisatie van de beleidsdoelen op 

het gebied van:

•  verduurzaming en energiebesparende

maatregelen,

• leefbaarheid in de wijken,

• gezondheid en veiligheid,

•  integratie van zorg en andere maatschappelij-

ke aandachtsgebieden,

•  verbeteren van dienstverlening richting de

burger (e-diensten),

•  verlichten van regeldruk (vooraf digitaal

vergunnen van opties),

•  bevorderen innovatieve decentralisatie en

sociale samenhang,

•  faciliteren burgerparticipatie en activeren

de wijk,

•  betere samenwerking met andere stakehol-

ders,

• WMO (faciliteren langer thuiswonen).

Winst  voor de provincie Brabant

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

steuning bij de realisatie van de beleidsdoelen 

op het gebied van:

• verduurzamen,

• leefbaarheid in de wijken,

• gezondheid en veiligheid,

• langer zelfstandig thuis wonen,

•  transsectoraal innoveren, onder andere in

de bouw, zorg, bestuur,

• werkgelegenheid in de regio,

•  inwoners meer invloed geven op hun woon- 

en leefomgeving,

•  de samenwerking tussen burger, overheid,

bedrijfsleven en wetenschap (de quadruple

helix) stimuleren.

Winst voor woningcorporaties

De inzet van WoonConnect/SPARK biedt onder-

staande voordelen

•  volledig geautomatiseerde 3D woningcarto-

theek van de woningvoorraad,

•  actueel en gedetailleerd inzicht in het

woningbezit,

•  één centrale database voor planningen,

controles en storingsafhandeling,

•  meer zeggenschap voor de huurder zonder

extra werk voor corporatie,

•  energiebuddy helpt huurders met ontdekken

en toepassen van besparingsmogelijkheden,

•  automatisch energieprestatie van de woningen

en gecertificeerde Energielabels,



• automatische huurpunten,

•  automatisch andere cruciale data

(m2, materialen, installaties, toestand),

•  efficiënte ontwikkeling van renovatie-

scenario’s,

•  lagere renovatiekosten door efficiency en

hergebruik renovatieconcepten,

•  transparante prijsvorming (afgeprijsde opties),

•  snel communiceren met groepen bewoners, of

één op één met specifieke huurders,

• draagvlak creëren voor renovatieplannen,

•  oplevering ter plaatse met tablet gekoppeld aan

3D model,

•  enorme besparing op adviseurs en proces-kosten

(automatisch tekenen, rekenen,  formulieren).



BrabantStad: Samen werken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend 

Brabant 

BESTUURLIJK NETWERK  

BrabantStad is het bestuurlijk netwerk van de provincie Noord-Brabant en de 5 grootste steden Breda, 

Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg. Het netwerk kenmerkt zich door zijn informele karakter en 

is gericht op ontmoeting, kennisdeling, afstemmen en verbinden van bestuurlijke opgaven en het aanjagen 

van nieuwe ontwikkelingen. Een strategische agenda vormt de inhoudelijke onderlegger voor de 

samenwerking. 

Sinds de formele oprichting in 2001 is BrabantStad een veelzijdig en flexibel samenwerkingsverband 

geworden. Het netwerk is in de loop der jaren gegroeid van een lobby-instrument naar een echt 

samenwerkingsinstrument in de modernste zin van het woord met een lichte en slagvaardige structuur. 

HET ABC VAN BRABANTSTAD 

In de komende periode ligt de focus voor BrabantStad – passend binnen de lijn van een Aantrekkelijk, 

Bereikbaar en Concurrerend Brabant - op het versterken van de functionele relaties tussen de steden en 

van het stedelijk netwerk met andere netwerken en (inter)nationale partners met als doel meer massa te 

kunnen maken en innovaties op te schalen, alsook om de connectiviteit en complementariteit in het netwerk 

te versterken. Op deze wijze kan de agglomeratie- en netwerkkracht van Brabant optimaal benut en 

versterkt worden. 

SCHAALSPRONG 

In een wereld waar de (internationale) concurrentie tussen regio’s alsmaar toeneemt, staat onze positie als 

internationaal erkende kennis- en innovatieregio en de tweede economische motor van Nederland onder 

druk. Een schaalsprong is noodzakelijk om de agglomeratiekracht en internationale concurrentiekracht van 

Brabant te versterken. Deze schaalsprong maken we in gezamenlijkheid door op verschillende schalen slim 

te verbinden. BrabantStad is hiervoor het vehikel. We ambiëren niet om één stad of één ruimtelijke entiteit 

te worden, maar door op een aantal thema’s onderlinge verbindingen te leggen, willen we wel als een ‘open 

metropool’ functioneren. Met andere woorden: BrabantStad als strategisch speelveld waarin steden via 

slimme verbindingen (mensen, kennis) tot economische verdiencapaciteit en innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken komen.  

WERK EN LOBBY-AGENDA 

Ten behoeve van het voorgaande hebben we een concrete werk- en lobbyagenda opgesteld. Een 

werkagenda met zowel ‘doe-projecten’ en ‘verkenningen’ die gericht zijn op het opschalen van innovaties 

en het versterken van de connectiviteit en complementariteit in het netwerk met overloop effecten naar de 

rest van de regio. De projecten beginnen relatief klein, maar kunnen een high impact hebben. Ze beginnen 

in BrabantStad, maar kunnen in potentie opgeschaald worden naar andere partners en steden.  

Onze lobbyagenda bestaat uit die projecten die wij graag samen onder de aandacht van het Den Haag en 

Brussel brengen. 



ONZE PROJECTEN, WAARONDER HET PROJECT WOONCONNECT/SPARK 

MEER INFORMATIE 

Wilt u meer informatie over BrabantStad, de werk-en lobbyagenda  BrabantStad, of de onderliggende 

projecten, neem dan contact met ons op: 

Programmabureau BrabantStad 

Natasja Wijnen, programmamanager 

Brabantlaan 1 

5216 TV ‘s-HertogeNbosch 

Telelefoon:  073 – 680 8310  

E-mail:         brabantstad@brabant.nl 

Website       www.brabantstad.nl  

Meer informatie over onze activiteiten in 2016, zie: 

www.brabantstad.nl en klik op Jaaragenda BrabantStad

http://www.brabantstad.nl/digitaal/Agenda_BS/index.html#juni


Overzichtskaart functionaliteit

Met WoonConnect kunnen woningeigenaren en huurders hun eigen 
huis virtueel (ver)bouwen of renoveren. 

Bekijk het overzicht van de uitgebreide functionaliteit van dit platform.



Nieuwe woningen samenstellen  
en bestaande woningen aanpassen 

aan individuele wensen. Keuzemoge-
lijkheden kunnen doorgezet worden 

naar bewoners. Zij kunnen dan kiezen 
uit bijvoorbeeld keukens, voordeuren, 

indelingsaanpassingen, energie- en 
zorgmaatregelen, of stemmen over 

collectieve keuzen met betrekking tot 
het renovatieniveau of esthetische 

aspecten.

nieuw- en verbouwnieuw en verbouw
Via het digitale model kunnen  

domotica en andere hulpmiddelen  
op maat worden geleverd. Daarbij 

kunnen woningaanpassingen die in  
de toekomst eventueel nodig zijn, 
worden uitgeprobeerd (traplift, rol- 

stoeltoegankelijkheid, aanbouw etc). 

levensloopbestendig
Op basis van het informatiemodel 

worden allerlei gegevens automatisch 
berekend, zoals koopprijs of huurpun-
ten en maximale huur, aantal kamers, 

gebruiksoppervlakte, enzovoort.

waardebepalingwaardebepaling
Gegenereerde ontwerptekeningen en 

berekeningen (ramingen) kunnen 
dienen als basis voor de stukken voor 

de omgevingsvergunning, 
aanbesteding en uitvoering.

vergunningen

Met de geïntegreerde enquêtemodule 
kunnen ervaringen en wensen van 

bewoners worden geïnventariseerd. 
Op basis van deze gegevens kunnen 

verschillende scenario’s worden 
ontwikkeld. Buiten positieve en 

negatieve punten van de woning 
kunnen aspecten als de beleving in de 

buurt, het leefmilieu, zorgbehoefte, 
sociale interactie en vrijwilligerswerk 

in de enquête worden opgenomen.

sociale enquêtesoc nq ê
Bij inspectie van de woningen  

kunnen gebreken, storingen, zelf 
aangebrachte voorzieningen en  

andere afwijkingen van de werkelijke 
woning direct in het model worden 
doorgevoerd. Ook kunnen foto’s en 

rapporten gekoppeld worden aan het 
model.

warme opname
Op basis van het informatiemodel 
worden energie-index, EPC en het 

energielabel automatisch berekend. 
Als bewoners hun gezinssamenstel-

ling en energiegebruik invullen, 
krijgen zij een nauwkeurige inschat-
ting van de kosten in hun specifieke 

situatie, voor huidig verbruik en 
verbruik na een eventuele renovatie. 

energieverbruik
Op de website is allerlei informatie 
over eventuele buurtprojecten en 

renovatieplannen te vinden. Via het 
platform kunnen alle partijen, van 
bewoners tot productleveranciers,  

op een transparante manier bij 
nieuwbouw- of renovatieprocessen 

betrokken worden.

projectcommunicatieprojectcommunicatie
Bewoners hebben beschikking over 

alle informatie van hun woning:  
3D-model, 2D-plattegronden,  

aanzichten, energielabel, kosten etc. 

woninginformatie
Elke woning wordt individueel in kaart 

gebracht en vastgelegd in een 3D- 
informatiemodel. Hiermee kan een 

interactieve woningcartotheek 
worden opgebouwd van de bestaande 

woningvoorraad.

woningcartotheekwoningcartotheek

Over de buurt is allerlei informatie te 
vinden en buurtbewoners kunnen via 

de digitale kaart van hun wijk met 
elkaar in contact komen.

buurtplatform

sociale interactie en vrijwilligerswe
in de enquête worden opgenomen

b r p or
Gebouwmodellen worden integraal 
getoetst aan Bouwbesluit 2012 en 

andere regelgeving, daarbij wordt een 
EPA berekening gemaakt.

toetsen
Ter ondersteuning bij het maken van 

strategische keuzes bij het beheer van 
vastgoed, kunnen verschillende 

toekomstscenario’s worden samenge-
steld en geëvalueerd. De kosten en de 

exploitatieconsequenties van die 
scenario’s worden automatisch 
doorgerekend en kunnen in één 

oogopslag met elkaar worden  
vergeleken. 

toekomstscenario's

verbruik na een eventuele renovatie. 

toekomstscenario's
In het model kunnen storingen en 

klachten worden aangegeven, vervol-
gens kan direct online een afspraak 
worden ingepland voor reparatie of 

een gesprek.

storing en onderhoud
De intelligente woningcartotheek 

is een uitstekende basis voor beheer 
en meerjarenonderhoudsplanning van 
de woningvoorraad. Als er voldoende 
gegevens worden gekoppeld aan de 
virtuele woningen kan de planning 
worden bijgestuurd op individueel 

woningniveau.

mjop
Op basis van het aangegeven budget 
en de duurzaamheidsdoelstellingen 

kan de optimale aanpak berekend 
worden. Ook EPC en energie-index 

worden berekend.

verduurzaming



WoonConnect

Postelstraat 49 

5211 DX  ’S-HERTOGENBOSCH

 

Telefoon (073) 750 63 65

E-mail info@woonconnect.nl

Website www.woonconnect.nl   

Twitter @WoonConnect                



De kracht van WoonConnect is dat van ieder individueel 
woonadres een intelligent interactief 3D-model online 
beschikbaar is. Woningeigenaren en huurders geven in 
de online configurator zelf aan wat hun behoeften zijn, 
bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing of 
comfort. Het systeem selecteert en berekent een pakket 
aan opties en concepten die de woning op maat aanpas-
sen. Vervolgens wordt automatisch een nieuw 3D model 

met 2D tekeningen gegenereerd. Ook worden de model-
len direct doorgerekend ten aanzien van (onder andere) 
bouwkosten, energiebesparing, CO2 reductie, energiela-
bel, huurpunten, etc. De effecten van de gekozen aan-
passingen zijn volledig inzichtelijk.

Enkele mogelijkheden van WoonConnect worden hier 
verder toegelicht.

WoonConnect is een internetplatform met dynamische 3D-modellen van 
bestaande en nieuwe woningen. In deze digitale stad, met digitale versies  
van onze woningen en wijken, kunnen we integraal vormgeven aan een  
duurzame, gezonde en comfortabele leefomgeving.

Modules en toepassingen



BEWONERS AAN DE KNOPPEN

WoonConnect is ontwikkeld om woningeigenaren en 

huurders direct interactief te betrekken bij de renovatie 

of nieuwbouw van hun woning. Woningbezitters kunnen 

via een op maat gemaakte website hun woning in 2D en 

3D, zowel van binnen en buiten en aan alle kanten 

bekijken én aanpassen.  

Door verschillende toekomstscenario’s te simuleren in 

de 3D modellen zien zij direct wat de resultaten zijn van 

mogelijke ingegrepen, zoals het vernieuwen van installa-

ties, vervangen van apparatuur, aanbrengen van isolatie 

en het veranderen van gedrag (bijv. korter douchen, 

of lager zetten van de thermostaat). WoonConnect 

maakt direct transparant wat de consequenties zijn, 

visueel (3D model en 2D tekeningen) en in cijfers (kWh, 

m3 gas, euro’s). 

Maar WoonConnect doet meer! Aan de woningmodellen 

koppelen we technologie die ingezet kan worden voor 

o.a. het verduurzamen van de woningvoorraad, het 

versnellen van processen, het verbeteren van communi-

catie tussen bewoners en gemeenten/woningcorporaties 

en het verbeteren van sociale cohesie en bewonersparti-

cipatie in wijken.

Aanbieden van diverse
individuele opties en direct
inzicht in de kosten.

WoonConnect is toepas-
baar bij bestaande bouw 
maar ook bij nieuwbouw-
projecten.

Informeren en betrekken van bewoners 
bij renovatieprojecten door middel van 
een speciale (project)website.

BEWONERSENQUÊTE

De bewonersenquête is een uitstekende manier om de 

gegevens en wensen van woningeigenaren en huurders 

in beeld te brengen. Inwoners kunnen op hun beurt 

bijdragen aan toekomstige verbeterplannen.

Een aantal pagina’s uit een 
bewonersenquête waarbij 
ook de beleving van de 
woning en buurt in kaart
wordt gebracht.

Een voorbeeld van een 
enquête om de huidige staat 
van de woning vast te stellen.

COMMUNICATIE MET BEWONERS 

Via een projectwebsite kunt u bewoners en omwonen-

den op de hoogte houden van de plannen en vorderingen 

van een renovatieproject. Bewoners kunnen ook inlog-

gen om de voortgang rond hun eigen woning te volgen. 

De website kan eventueel worden uitgebreid met 

bijvoorbeeld verhalen over de geschiedenis van de plek 

of met een platform waar bewoners elkaar beter kunnen 

leren kennen.

Voorbeeld van een  
projectwebsite op maat



DoorsnedenKavelnummer   Schaal  

PlattegrondenKavelnummer   Schaal  

CONFIGUREREN VAN DE WONING
 

Op hun computer, laptop of tablet kunnen woningeige-

naren en huurders online hun woning samenstellen  

en/of aanpassen. Ze selecteren hun voorkeuren en zien 

in één oogopslag wat de gevolgen zijn.

Hun toekomstige woning is direct zichtbaar als interac-

tief 3D-model, op woningniveau, maar ook op straat-  

en buurtniveau. Deze visualisaties maken de keuzeop-

ties inzichtelijker en leuker voor particuliere woningei-

genaren. Eigenlijk zijn ze zelf al aan het bouwen! 

3D ImpressieKavelnummer  

‘t Koeland
ontwikkelingscombinatie

HOGEKAMP
5 RUIME EENGEZINSWONINGEN
OLDEBROEK-WEST

Een voorbeeld van het configureren van
een woning door de eigenaar en de automatisch 
gegenereerde documenten en tekeningen.

Via de configuator kunnen 
collectieve keuzes gemaakt 
worden...

...en op woningniveau
aanpassingen gedaan
worden.

ENERGIEBEWUSTZIJN 

In de speciale energiemodule worden bewoners aan de 

hand genomen bij het invullen van informatie over hun 

gezinssamenstelling en hun woongedrag. Zo helpt 

WoonConnect bij het nauwkeurig inschatten van het 

energieverbruik en de daarmee samenhangende 

energiekosten. Ondertussen worden tips gegeven die 

bijdragen tot energiezuinig gedrag.

Wat is de gezinssamen-
stelling?

Hoe vaak bent u thuis, en 
op welke delen van de 
dag?

Welke apparaten worden 
gebruikt in huis? En hoe 
vaak en hoe lang wordt er 
gedoucht?

Tips om het energiever-
bruik terug te dringen.

Een overzicht van de 
energiekosten op basis 
van de ingevulde 
gegevens.

Na de eerste paar vragen kan 
al een globale inschatting 
worden gemaakt van het 
energieverbruik en de hieraan 
verbonden kosten. Hier 
volgen nog enkele vragen 
waardoor het verbruik en de 
kosten nog nauwkeuriger 
kunnen worden ingeschat.

vervolg van de pagina



 
Woningcorporaties, VvE’s en vastgoedbeheerders 

kunnen met WoonConnect een geautomatiseerde 3D 

woningcartotheek van hun woningvoorraad opbouwen. 

Elke medewerker binnen de organisatie heeft toegang 

tot de gegevens die voor hem of haar relevant zijn.  

De software biedt ondersteuning bij het maken van 

strategische keuzes, bijvoorbeeld voor onderhoud en 

renovatie. 

Op basis van alle technische informatie in WoonConnect 

kunnen verschillende renovatiescenario’s worden 

samengesteld en geëvalueerd. De kosten en de exploita-

tieconsequenties van die scenario’s worden automa-

tisch doorgerekend en kunnen in één oogopslag met 

elkaar worden vergeleken. 

Vervolgens kan via het platform met elke individuele 

bewoner gecommuniceerd worden over energiebespa-

ring, storingen, voorgenomen onderhoud, gewenste 

aanpassingen aan de woning, enzovoort.

Inzicht zelfs
achter de voordeur

Gedetailleerde informatie
van iedere woning

Bij inspectie van de woningen  
kunnen gebreken, storingen, zelf 
aangebrachte voorzieningen en  
andere afwijkingen van de werkelijke 
woning direct in het model worden 
doorgevoerd. 

Planning voor storing 
en onderhoud

Individuele
woning

Beheer van complete 
woningvoorraad

Straat

Wijk

BEHEER VAN DE WONINGVOORRAAD - CARTOTHEEKBEHEER VAN DE WONINGVOORRAAD - CARTOTHEEK



SCENARIOPLANNER
 

WoonConnect biedt particuliere woningeigenaren de 

mogelijkheid om virtueel met hun eigen huis te experi-

menteren op terreinen als zorg, veiligheid, comfort en 

energie. Ze kunnen verschillende renovatie-scenario’s 

digitaal simuleren en bekijken wat voor hen de beste 

aanpak is. In de modellen kunnen bijvoorbeeld opties 

worden aangeboden die bewoners in staat stellen om 

langer thuis te blijven wonen.

WoonConnect

Postelstraat 49 

5211 DX  ’S-HERTOGENBOSCH

 

Telefoon (073) 750 63 65

E-mail info@woonconnect.nl

Website www.woonconnect.nl   

Twitter @WoonConnect                

Maak uw huis levensloopbestendig 
door toepassing van domotica, 
zorgaanpassingen.

Keuze uit energiepakketten.

CHH

Scenariopagina voor een flat.
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We accelerate the city

spark



WAAROM
SPARK?

Meer dan ooit wordt de innovatieve kracht van steden bepaald door manier waarop  
we kennis aan elkaar verbinden, ons verplaatsen, omgaan met schaarse grondstoffen 
en energie en ruimte creëren. Met als resultaat een stad waar je je aan wil verbinden.  
Om te wonen, werken, ideeën in te ontwikkelen en te recreëren. Daarvoor is  
vernieuwing en zeker ook versnelling nodig. Want verandering is geen optelsom van  
technieken, maar heeft ‘meer’ nodig. Zodat gebouwen meer dan één functie huis- 
vesten, leegstand verleden tijd is, beweging en gezondheid een logisch onderdeel 
uitmaken van de openbare ruimte, alternatieve materialen toepassing vinden zodat  
schaarse materialen bespaard worden, of energie vanuit industriële restwarmte  
wordt opgewekt. Technieken die op de tekentafel al bestaan, maar pas echt economi-
sche en maatschappelijke waarde krijgen wanneer ze in het echt worden toegepast. 
Hiervoor zullen technologie, kennis en gebruikers elkaar moeten gaan vinden.

Van twee procent in 1800, naar dertig in 1950 tot 
meer dan de helft nu. Dat is het percentage van 
de wereldbevolking dat in stedelijk gebied woont. 
De trek naar de stad is dus onvermijdelijk. Bovendien 
gaat de urbanisatie steeds sneller, wekelijks komen 
er anderhalf miljoen stedelingen in de wereld bij. Dit 
stelt hoge eisen aan de stad, aan de benodigde infra-
structuur en de leefomgeving (veiligheid, gezondheid 
of logistiek van energie, water, data en voedsel).  

Hoewel wereldwijd steden slechts een half procent 
van het landoppervlakte beslaan, consumeren de 
inwoners 75 procent van de natuurlijke middelen. 
Innovatie die in de stad, met dit type uitdagingen en 
hoge eisen, slaagt, zou overal kunnen slagen. Daarom  
richt SPARK zich primair op stedelijke ontwikkeling 
en vernieuwing. SPARK versnelt vernieuwing van de 
stad, of zoals we zeggen “we accelerate the city”. 

Sterk groeiend netwerk 

Verschillende inzichten bij elkaar 
brengen
Energie, mobiliteit, gezondheid en materialenkennis, 
vanuit creatieve, academische, bedrijfsmatige of 
ervaringsdeskundige invalshoek

Kennis ontwikkelen en faciliteren 
voor de gebouwde omgeving 
In 2014: SONOB energieopwekkend geluidsscherm, 
proef riothermie, Avans Minor, SOLAR Tile 

Gebruiker voorop stellen
Het uiteindelijke comfort of de ‘benefit’ voor de 
eindgebruiker is het doel

500+ 
LinkedIn
members

2.000 
studenten

16 
promovendi

30 
bedrijven en 

start-ups

2.000+ 
event-

bezoekers
in 2014

WAT
doen we?

Verandering is geen 
optelsom van technieken

4 5

accelerator

onderzoek
Accelerate 
the city

Living 
labs

talent
pool

SPARK
ECOSYSTEEM

Plaza

events

Services

maker
movement

gave
dingen
doen

partners

partners

partners

start-ups



WAAROM
SPARK?

Meer dan ooit wordt de innovatieve kracht van steden bepaald door manier waarop  
we kennis aan elkaar verbinden, ons verplaatsen, omgaan met schaarse grondstoffen 
en energie en ruimte creëren. Met als resultaat een stad waar je je aan wil verbinden.  
Om te wonen, werken, ideeën in te ontwikkelen en te recreëren. Daarvoor is  
vernieuwing en zeker ook versnelling nodig. Want verandering is geen optelsom van  
technieken, maar heeft ‘meer’ nodig. Zodat gebouwen meer dan één functie huis- 
vesten, leegstand verleden tijd is, beweging en gezondheid een logisch onderdeel 
uitmaken van de openbare ruimte, alternatieve materialen toepassing vinden zodat  
schaarse materialen bespaard worden, of energie vanuit industriële restwarmte  
wordt opgewekt. Technieken die op de tekentafel al bestaan, maar pas echt economi-
sche en maatschappelijke waarde krijgen wanneer ze in het echt worden toegepast. 
Hiervoor zullen technologie, kennis en gebruikers elkaar moeten gaan vinden.

Van twee procent in 1800, naar dertig in 1950 tot 
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Accelerator 
programma 

Dit programma is bedoeld voor 
MKB bedrijven die zelf de schaal, 

tijd, of ruimte niet hebben om hun 
ideeën te implementeren. Toch 

hebben deze bedrijven vaak con-
cepten, ideeën voor new business 
of zelfs nieuwe producten op de 
plank liggen, maar deze zijn niet 

getoetst aan de markt of niet juist 
gepositioneerd. SPARK levert deze 

ondernemers een intensief, 
kortdurend, programma aan 

waarin deze innovaties getest, 
getoetst en gepositioneerd 

worden. Per programma is ruimte 
voor maximaal 15 deelnemende 

bedrijven. De deelnemers betalen 
hiervoor een vergoeding. 

Talent
programma 

Dit programma zoekt en plaatst 
jong talent van academisch niveau 

in een intensieve leeromgeving. 
Doel is de verandering die SPARK 

beoogt, ook concreet te 
implementeren in deelnemende 

bedrijven. Het profiel van de 
deelnemers is sterk gebaseerd 
op de kernwaarden van SPARK. 
Het zijn net afgestudeerden met 
lef, sterke gedrevenheid en ver-
anderingsgezind. Een technische 
achtergrond is geen vereiste, er 
wordt juist gezocht naar een mix 

van achtergronden.

Living Labs
Dit zijn proeftuinen in stedelijk 

gebied waarin innovaties worden 
getest. Uitgangspunt voor deze 
living labs is een business case. 

Alle living labs sluiten aan op 
de doelstellingen van SPARK en 
dragen bij tot realisatie hiervan. 

SPARK brengt partijen bijeen 
die deze ‘test’ mogelijk maken, 

de innovator, overheid, gebruikers-
groepen, onderzoekers enzovoorts. 

SPARK beoogt per jaar 3-4 living 
labs te organiseren. De living labs 

worden gefinancierd vanuit 
stimuleringsprogramma’s of het 
resultaat van een business case. 

HOE
doen we dat?

6 7

Verbeterde gezondheid van 
stadsbewoners, door een 
omgeving te stimuleren 
waarin mensen willen zijn. 
Een omgeving waar je je 
prettig voelt, die je verkiest 
boven een andere. 

Toename van duurzame 
energieopwekking door het 
stimuleren van tegelijkertijd 

duurzamere energiesyste-
men -tot zelfs energieop-
wekkende systemen- en 

gedragsverandering waar-
door er minder vraag naar 

energie is. 

Veiliger en comfortabeler 
verplaatsen in de stad 
zonder aanspraak te doen 
op nieuwe infrastructuur, 
maar door de bestaande 
infrastructuur beter te 
gebruiken.

Verminderde productie 
van restafval door gebruik 

te maken van nieuwe 
materiaalsoorten.
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De SPARK-doelen zijn behoorlijk ambitieus en 
daarom is SPARK op zoek naar partners. Dit zijn 
ondernemingen die zich herkennen in de drive 
naar vernieuwing en versnelling. Zij zien de kan-
sen die de stedelijke omgeving biedt, willen hun 
netwerk buiten de eigen branche uitbreiden en 
inzichten herijken. Zij ondernemen met een hart 
voor de leefomgeving, hun producten en diensten 
hebben impact op hoe we wonen, werken, ons 
verplaatsen en recreëren. Van energieleverancier, 
data infrastructuur tot supermarkt. Bedrijven die 
de stad mooier en beter willen maken. 

De partners die we zoeken zijn ook kritisch. Zij 
zoeken een netwerk dat hen uitdaagt en juist vanuit 
ongewone samenwerking verder brengt. Niet omdat 
het leuke PR oplevert, maar omdat het daadwerke-
lijk tot inspiratie en verandering leidt. Zowel via 
de events die medewerkers kunnen bezoeken als 
exclusieve ontmoetingen en previews. Kortom: 
ondernemers die zich herkennen in de waarden 
lef, gedrevenheid en verandering. 

Samen met deze partners ontwikkelen we SPARK ver-
volgens verder. Dat is geen kwestie van jaren, maar 
ook weer niet van maanden. Dus we vragen commit-
ment voor één jaar. Waardoor we met partners het 
fundament bouwen voor een heus icoon. Een icoon 
voor versnelling van vernieuwing in de stad.

SPARK Summit
In 2015 onderzoekt SPARK de impact van Big Data 
op steden. Het voorspellende vermogen van data-
analyse kan van grote invloed zijn op verkeersaf-
wikkeling, logistiek, energie en veiligheid in steden. 
Steeds meer systemen worden hiervoor ontwikkeld, 
maar leidt dit tot daadwerkelijk slimmer stedelijk ge-
bruik zodat het leven in de stad aangenamer wordt? 
Tot welke kansen en dilemma’s leidt de toepassing 
van big data op stedelijke issues?  Het onderzoek 
presenteren we aan de partners in november 2015 
tijdens de exclusieve SPARK Summit. Partners heb-
ben de unieke kans mee te doen aan het onderzoek, 
klanten uit te nodigen en hun eigen visie te pitchen. 
En net als u zijn de andere partners ook op zoek 
naar lef, gedrevenheid en verandering. Dit maakt 
de summit tot een uitgelezen kans om business te 
ontwikkelen en te verbeteren. 

Partners krijgen ook meer dan alleen toegang tot 
de summit. Uw eigen toptalent kan meedoen aan 
het intensieve talentprogramma. U heeft toegang 
tot alle SPARK events en u heeft toegang tot ons 
en kennisontwikkeling. Partners ontmoeten elkaar 
bovendien tijdens een jaarlijks netwerkevent tezamen 
met de SPARK board. 

Historie SPARK 
SPARK is geïnitieerd door de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, 
Provincie Noord-Brabant, TU/e, 
Avans Hogeschool en Heijmans. 
Stichting SPARK Campus wordt verte-
genwoordigd en bestuurd door het 
bestuur bestaande uit Henk Kivits 
(voorzitter), Ton Rombouts, Bert 
Pauli, Elphi Nelissen, Paul Rüpp, 
Johan van Mierlo en Bert van der Els. 
Kwartiermaker en directeur van 
SPARK is onderneemster, schrijfster 
en oud-Deloitte topvrouw Cassandra  
Vugts. Alle bestuurders en de direc-
teur hebben sterke affiniteit met 
vernieuwing en kennisontwikkeling. 
Bovendien zijn zij zeer goed 
ingevoerd in de Brabantse regio. 
De bestuurders hebben naast hun 
sturende rol ook een ambassadeurs-
rol, zij dragen het gedachtegoed en 
de kansen van SPARK actief uit in 
hun eigen netwerk. Voor SPARK zijn 
doelstellingen afgesproken die ver-

vat zijn in een programmaplan. Elk 
kwartaal worden deze op voortgang 
besproken en acties ingezet. De 
initiatiefnemers dragen elk jaar 
ofwel in ‘kind’ ofwel financieel bij 
aan de begroting gekoppeld aan het 
programmaplan. 
SPARK is in februari 2014 gestart. Het 
doel is een positief resultaat vanaf 
2017 via inkomsten uit start-ups, het 
talentprogramma, living labs en het 
accelerator programma. De partner-
bijdrage maakt het jaarlijkse summit 
onderzoek en event als ook het 
talentprogramma mede financieel 
mogelijk. Daarnaast draagt de part-
nervorming bij aan de uitbreiding 
van het netwerk en de realisatie van 
de SPARK doelstellingen.

PARTNERS
van SPARK

1 2 3

4

5

67

1 |  Connect-bijeenkomst over zorg en vastgoed   2 | Workshop Dutch Design Week met ontwerpers   
3 | Plaatsing LOOT woning bij SPARK  4 | Studenten Koning Willem I College bij innovatie Hydrea Thermpipe   

5 | Open Coffee bouw in september   6 | Jeroen Bosch Ziekenhuis tekent overeenkomst met SPARK   
7 | Praktijkcollege bij Avans Hogeschool 
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WWW.SPARKCAMPUS.NL

Stichting SPARK Campus 
Graafsebaan 3
5248 JR Rosmalen

Voor meer informatie:
Cassandra Vugts
cassandra@sparkcampus.nl
Tel: 073 - 54 35 000

Join the conversation

#spark
campus
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