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BUSINESS MODEL : SLEUTEL-OP-DE-DEUR TOTAALRENOVATIE.
1 WAARDE PROPOSITIE
Diepe renovatie bij woningen
- Opstellen van diepgaande analyse van 1 proefwoning (1 woningpas) als globaal voorbeeld voor de rest
van die wijk
- Omzetten van woningpas proefwoning naar diepgaande renovatie door doorgedreven onderzoek naar
innovatieve goedkopere oplossingen
- Ontwikkelen van globaal plan van aanpak voor alle andere woningen van die wijk
- Ontwikkelen van communicatie om andere bewoners van de wijk te overtuigen om hun woning te
renoveren tot hun hedendaagse wensen inclusief de upgrade naar diepgaande renovatie
- Realiseren van de upgrade van de woning (indeling en/of uitbreiding en/of esthetisch en/of
heropwaardering) met inbegrip van het diepgaande pakket dat werd ontwikkeld op maat van de wijk +
aangepast aan de individuele situatie (reeds gedane verbouwing,…)
- Uitwerken van een business model om de ontwikkelde methodiek en innovatie op grote schaal te kunnen
toepassen en verbeteren
- Kennisdeling van de innovatie met de sector
2 KLANTSEGMENTEN
Sleutel-op-de-deur wijk door 1 firma gebouwd, bvb.
1 Bostoen die SOD benadert
1 Bouwunie die met aparte aannemers een groep maakt
3

KANALEN
- Wijkwerking: via ambassadeurs in de wijk
- “kijk met je buren of je samen iets kan doen”

4 KLANTRELATIES
Ontzorgend je “oud” cliënteel begeleiden tot diepgaande renovaties.
5

KERNPROCESSEN
- Innovatie
- Technische analyse
- Wijkbegeleiding

6 KERNMIDDELEN
Financiële hefboom bij de mensen.
7
-

STRATEGISCHE PARTNERS
Wijkwerking
Banken: gefaseerd uw financiering afbetalen (x€/m) ipv gefaseerd sparen en gefaseerd uitvoeren.
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8

INKOMSTENSTROMEN
In demoproject: financiering/subsidie vinden voor manuren voor analyse, woningpas, innovatie, plan
van aanpak, communicatie en kennisdeling
- Na demoproject: wordt innovatie en bijsturing betaald door de provisie op de nieuwe werven
- = cfr model passief bij bostoen: eerste innovatie naar passief heeft heel veel geld gekost, en werd deels
betaald door de hogere verkoopsprijs die de klant kon betalen owv de belastingvermindering. Dit was
een indirecte financiering. De verfijning en vergoedkoping en innovatie NA die demo-fase is
terugverdienbaar met de klantenomzet omdat dit dan over een groter aantal projecten gaat en de
kostenstructuur beperkter is. Die eerste fase, zoals hier omschreven in demomodel, heeft afzonderlijke
subsidiering nodig om daarna met het resultaat een hefboomeffect te krijgen dat deze specifieke
subsidie niet meer nodig heeft. Door dergelijke demoprojecten te subsidiëren heb je een duidelijk zicht
op hoeveel subsidies je geeft en wat het resultaat zal zijn + weet de ontvanger van de subsidie het juiste
bedrag en de juiste duurtijd (in tegenstelling van de belastingsvermindering die op een niet voorspeld
moment werd afgeschaft met alle gevolgen vandien).
-

9 KOSTENSTRUCTUUR
Veel manuren voor de pioniersfase: uitwerken van het model, van de analysetool, van de innovatie tot een
eerste betaalbare diepe renovatie.
10 RISICO’S
Uitval van wijkbewoners. Hoeveel % gaat volgen na het eerste project in de wijk?
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