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KORTE SAMENVATTING
Dit rapport start met een contextbeschrijving (hoofdstuk 3) en een duiding van de gevolgde
methodologie in dit PIO-onderzoektraject (hoofdstuk 4). Na de behoeftebepaling (hoofdstuk
5) werden potentiële innovatieve oplossingen beschreven, die in een online marktconsultatie
werden besproken en gevalideerd qua toegevoegde waarde van de verschillende
bouwblokken voor zowel burgers als leveranciers van renovatie(-advies)1. Ten slotte leveren
we enkele aanbevelingen voor de verdere stappen in de ontwikkeling van het platform ERenoZone.
Uit de behoeftebepaling werd duidelijk dat burgers, aannemers en facilitators zoals Stad
Mechelen, IGEMO of bouwfederaties uiteenlopende behoeften hebben voor ‘het ideale
renovatieplatform’. Zo wil een burger snel geholpen worden met weinig details als input,
terwijl een aannemer pas accuraat een offerte kan aanbieden met voldoende informatie.
Zodoende wordt er soms tijd verloren door een inefficiënt proces richting offerte. Burgers en
betrokken partijen2 zoals IGEMO en Stad Mechelen willen de kwaliteit van de uitgevoerde
werken (controleren en) verhogen, maar het ontbreekt bij de aannemers aan een heldere
incentive om hierop te verbeteren binnen de huidige context.
Verder werd uit de studie van de stand van zaken (hoofdstuk 6) duidelijk dat er momenteel
een versnipperd landschap van suboptimale (platform)oplossingen bestaat, die ontstaan zijn
vanuit de behoefte van een steeds verschillende fractie van alle belanghebbenden. Er lijkt dus
nog ruimte én nood voor een platform met meer focus op zelfredzaamheid van en
vertrouwen tussen de gebruikers, dat als compromis de juiste balans vormt tussen de
verschillende behoeften.
Zodoende werden conceptrichtingen (use cases) verkend (hoofdstuk 7), die werden
geconsolideerd tot 2 deelconcepten (hoofdstuk 8). Het is belangrijk om hierbij te noteren dat
de voorgestelde concepten enerzijds rekening houden met de verwachtingen van gebruikers
en betrokken partijen, maar ook een opschalingsmodel voor ogen houden. Een platform wordt
immers pas relevant en accuraat wanneer het door velen gebruikt wordt.
Er werd een online marktconsultatie opgezet, om deze concepten te valideren (hoofdstuk 9)
en daaruit conclusies te trekken (hoofdstuk 10). Daaruit bleek dat bepaalde elementen minder
of net erg wenselijk waren voor verschillende doelgroepen. De elementen die het meest
geapprecieerd zouden worden waren ‘het aanraden van aanbieders met passende ervaring’ en
de kostindicator ‘wat kost mijn renovatie?’ Het meegeven van een (suggestieve)
marktconforme prijsvork kreeg genuanceerde feedback. Deze functionaliteit lijkt erg
1

Doorheen dit document worden verschillende termen gebruikt voor verschillende betrokken partijen. Hoewel
aannemers duidelijk een primaire doelgroep betreffen, spreken we regelmatig in een ruimere context over
aanbieders of leveranciers om hiermee ook leveranciers van renovatie-advies mee te vatten.
2
Onder betrokken partijen omvatten we alle organisaties die niet rechtstreeks deel uitmaken van een transactie
tussen aanbieder en ontvanger van diensten, maar wél handelen in het belang van een van beide zijden. In dit
geval spreken we over overheidsorganisaties, belangenverenigingen of bij uitbreiding mogelijks zelfs leveranciers
van renovatiematerialen.

aantrekkelijk voor burgers, maar aannemers vragen zich af in hoeverre een online platform
met beperkte informatie een accurate inschatting zou kunnen maken. We dienen te
nuanceren dat dit slechts om een beperkte omvang van bevraging ging, en dat de resultaten
aldus voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.
We sluiten het rapport af met een aanbeveling van een te ontwikkelen platform, met enkele
sleutelfunctionaliteiten die toegevoegde waarde voor gebruikers en differentiatie in het
landschap verzekert. Naast de bovenvermelde sleutelfunctionaliteiten raden we de
projectpartners aan om zich als aggregator van bestaande deeloplossingen zoals een
subsidiecalculator, een aannemersgids, een kostindicator etc. te positioneren. Daarmee kan
een hoge ontwikkel- en onderhoudskost voor verschillende onderdelen vermeden worden.
Qua verdienmodellen voor het platform werden enkele pistes verkend, waarbij in een eerste
fase wordt aangeraden om te opereren met middelen uit werkingsmiddelen van de
initiatiefnemende instanties. Daarna kan eventueel overgegaan worden tot een freemium
model voor bepaalde diensten en/of een systeem van afgeroomde transacties van facturen
(en indien mogelijk een deelname op verkregen subsidies in het kader van de renovatie).
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EXECUTIVE SUMMARY
This report starts with a context description (chapter 3) and an interpretation of the
methodology used in this PIO-research project (chapter 4). After the identification of needs
(chapter 5), potential innovative solutions were described, which were discussed and
validated in an online market consultation in terms of the added value of the various building
blocks for both citizens and suppliers of renovation(-advice). Finally, we provide some
recommendations for the further steps in the development of the E-RenoZone platform.
It became clear from the needs assessment that citizens, contractors and facilitators such as
the City of Mechelen, IGEMO or building federations have different needs for 'the ideal
renovation platform'. For example, a citizen wants to be helped quickly with few details as
input, while a contractor can only offer an accurate quote with sufficient information. As a
result, time is sometimes lost due to an inefficient process towards quotation. Citizens and
parties involved such as IGEMO and the City of Mechelen want to (monitor and) increase the
quality of the work carried out, but contractors lack a clear incentive to improve if necessary.
Furthermore, it became clear from the state of affairs study (chapter 6) that there is currently
a fragmented landscape of sub-optimal (platform) solutions, all of which have arisen from the
needs of a fraction of all stakeholders. It therefore seems that there is still room and need for
a platform with a greater focus on self-reliance and trust between users, which, as a
compromise, strikes the right balance between the various needs.
Thus, concept directions were explored (chapter 7), which were further consolidated into 2
sub-concepts (chapter 8). It is important to note that, on the one hand, the proposed concepts
take into account the expectations of users and stakeholders, but also envisage an upscaling
model. After all, a platform only becomes relevant and accurate when it is used by many
people.
Despite the strict corona measures, a market consultation was set up (online), in order to
validate these concepts (chapter 9) and draw conclusions from them (chapter 10). This
showed that certain elements were less or just very desirable for different target groups. The
elements that would be most appreciated were 'recommending providers with appropriate
experience' and the cost indicator 'what does my renovation cost?’ Providing a (suggestive)
market-based price range received nuanced feedback. This functionality seems very attractive
to citizens, but contractors are wondering to what extent an online platform with limited
information could make an accurate estimate. We have to nuance that this was only a limited
survey and that the results should be interpreted with caution.
We conclude the report with a recommendation for a platform to be developed, with some
key functionalities that ensure added value for users and differentiation in the landscape. In
addition to the above-mentioned key functionalities, we advise the project partners to position
themselves as aggregators of existing partial solutions such as a subsidy calculator, a
contractor's guide, a cost indicator, etc. In this way a high development and maintenance
cost for different parts can be avoided.

In terms of earning models for the platform, a number of avenues were explored in which, in a
first phase, it is recommended to operate with resources from the initiating bodies.
Subsequently, a freemium model for certain services and/or a system of skimmed-off
transactions of invoices (and, if possible, a percentage on subsidies obtained in the context of
renovation) may be adopted.
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CONTEXTBESCHRIJVING

3.1

INTRODUCTIE E-RENOZONE
Om de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te halen moet de renovatiegraad omhoog. Uit
de grote vraag naar renovatie-adviezen blijkt dat de intentie tot renoveren bij particulieren
hoog is.
De renovatiegraad stijgt echter niet in gelijke tred met de intentie, onder andere omdat de stap
naar een aannemer voor de particulier soms nog te groot is en omdat verbouwingen vaak een
zekere investering vergen. Dit blijkt uit de vele vragen die lokale overheden krijgen over
betrouwbaarheid van aannemers, standaard offertes, kostprijzen ... Momenteel is hier dus
sprake van marktfalen/frictie: vraag en aanbod vinden elkaar niet of maar gedeeltelijk.
Het project E-RenoZone, wenst hierop in te spelen door een digitaal platform te creëren waar
vraag (burger) en aanbod (aannemer) elkaar makkelijk kunnen vinden.

3.2

DOELSTELLING PROJECT
IGEMO en de Stad Mechelen wensen een zelfsturend (digitaal) dynamisch platform waarop
particulier en aannemer elkaar makkelijk kunnen vinden, voor energetische renovaties. Dit
platform moet bijdragen aan het verhogen van het aantal woningrenovaties door de drempels
hiervoor te verlagen of weg te nemen: Voor de burgers dient het platform de stap naar de
aannemer te vergemakkelijken. Door ondersteuning te bieden bij het aan de aannemer, bijv.
via een checklist, een beslissingsboom of standaard offertetemplates.
In tweede orde kan het platform de overheid inzichten geven over de renovatiegraad op hun
grondgebied. In een latere fase is het ook de bedoeling om architecten mee op te nemen in
het platform.
Na lancering en een initiële opstartfase is het de bedoeling dat het platform zelfstandig kan
functioneren waardoor de sturing en financiering vanuit overheden beperkt of volledig
afwezig is. Er wordt naar gestreefd dat ook de gebruikers (burgers, aannemers, architecten ...)
van het platform geen registratie- of lidmaatschapskosten hoeven te betalen.

3.3

BESCHRIJVING OPDRACHT
Het resultaat van deze opdracht moet IGEMO en de stad Mechelen begeleiden, ondersteunen
en faciliteren in het voortraject richting aankoop. Dit omvat volgende taken:
1. Samen met IGEMO, Stad Mechelen en het Departement EWI (PIO) de scope en aanpak
van het project bepalen en aflijnen (tijdens een eerste overleg);
2. In eerste instantie is het de bedoeling om het digitaal platform uit te werken voor de
Stad Mechelen en 8 andere gemeenten in de IGEMO-regio.
3. Bij uitbreiding moet onderzocht worden of en hoe het digitaal platform kan uitgerold
worden in andere regio’s in Vlaanderen.

4. In functie van de scope de behoefte definiëren (analyse vraagzijde).
5. Marktconsultatie (analyse aanbodzijde).
6. Opmaak van een duidelijk gestructureerd en vlot geschreven en vlot leesbaar publiek
verslag.
7. Opmaak van een gemotiveerd advies aan IGEMO, Stad Mechelen en het PIO over het
verder te volgen aankooptraject, op te leveren binnen de maand na afloop van de
marktconsultatie.

4

METHODOLOGIE
De werkpakketten werden opgesteld in overeenkomst met Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie en IGEMO. Het onderzoek is opgedeeld in volgende fases:

4.1

BEHOEFTEBEPALING
In deze fase van het traject wensten we antwoorden te zoeken op vragen zoals: Welke
bestaande digitale tools/functies kunnen we integreren (van Stad Mechelen, IGEMO,
anderen)? Welke functionaliteiten stellen de opdrachtgevers (Stad Mechelen en IGEMO)
voorop en welke beschouwen we als ‘must haves’, welke als ‘outperformers’? Hoe zien de
stakeholders de uitrol en het beheer van het platform?
We hebben de marktpartijen op een aantal manieren betrokken;
•

•
•

4.2

d.m.v. de organisatie van individuele interviews met de sleutelspelers bv. aannemers,
installateurs en koepelfederaties die een helder zicht hebben op de verwachtingen van
deze marktpartijen; een exacte toelichting volgt verder in het rapport
d.m.v. de ontwikkeling van voorontwerpen die we voorlegden aan burgers, aannemers
en betrokken organisaties tijdens een open workshop ter co-creatie van het platform.
d.m.v. een 1-op-1 sessie waarbij marktpartijen een forum geboden werd om zichzelf
en hun (deel)oplossing voor te stellen aan het de opdrachtgevers en feedback te
geven over de voorgestelde concepten.

STAND VAN ZAKEN
Een onderzoek werd uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de alternatieve platformen
die bestaan op de markt. We analyseerden in welke mate de huidige digitale platformen niet
of onvoldoende aan de behoeften voldoen. In welke mate leveren ze bijvoorbeeld functioneel
onvoldoende waarde, of gaat het om meer impliciete eigenschappen zoals een gebrek aan
vertrouwen, communicatiegemak of andere elementen. Hierin probeerden we verder ook zicht
te krijgen op de doorslaggevende (vaktechnische &) economische uitdagingen per
platformtype. Wat zijn de onderliggende businessmodellen en op welke manier zouden
bestaande dan wel nieuwe platformen en functionaliteiten geïntegreerd kunnen worden
binnen de nieuwe oplossing?

4.3

ADVIES
Ten slotte verwerkten we de inzichten van deze analysefase en behoeftebepaling tot
verschillende conceptuele strategieën (hoofdstuk 7). Deze concepten met bijhorende use
cases werden gevalideerd tijdens een marktconsultatie. De uitkomst van de marktconsultatie
leidde tot een finaal advies in overleg met de projectpartners.
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BEHOEFTEBEPALING
Het succes van een platform als E-RenoZone is afhankelijk van hoe goed het inspeelt op de
behoeften van de platformgebruikers. Om de behoeften van beide zijden (vraag- en
aanbodszijde) alsmede van andere belanghebbende partijen in kaart te brengen zijn de
volgende personen ondervraagd. Namen en contacten van deze respondenten worden niet
meegegeven omwille van privacyredenen.
• Consumentenbehoeften
o 3 respondenten die recent hebben verbouwd of offerteproces hebben
doorlopen.
o 3 respondenten die een Thermoscan hebben gehad in het laatste
kwartaal van december 2019
o 2 respondenten die een verbouwing overwegen
o 2 renovatie-adviseurs:(IGEMO en H2H vastgoedcoaching)3
• Aannemersbehoeften
o 3 aannemers, geselecteerd via platformen aangehaald in hoofdstuk 6.
Bij het selecteren van aannemers werd rekening gehouden met hun
activiteiten. (ie. particulierenmarkt, renovatiewerken). Het ging hierbij
om 2 grotere aannemers met een breed aanbod, en 1 eenmansbedrijf.
o Steekproef via platformen voor contactopname met 4 bijkomende
aannemers. Hier spreken we over 1 eenmansbedrijf, 2 bedrijven met
gemiddelde grootte (enkele medewerkers) en 1 groter bedrijf.
• Belanghebbende partijen
o Confederatie Bouw
o Bouwunie
Voor de bepaling van de consumentenbehoeften werd ook een gebruikersonderzoek van
IGEMO geraadpleegd. Hier werd gevraagd naar motivaties en ervaringen omtrent
thermoscans en renovatieadvies.

5.1

CONSUMENTENBEHOEFTEN
Geschikte aannemers vinden blijft, zoals gesteld in de opdracht, een obstakel voor
consumenten. Er zijn tal van websites/platformen beschikbaar die consumenten toegang
geven tot een netwerk van aannemers. Uit gesprekken met 8 respondenten bleek dat zij over
het algemeen begrijpen wat deze oplossingen bieden, en hoe deze oplossingen hen kunnen
helpen met het vinden van een aannemer. Uit de gesprekken bleek dat consumenten veelal op
zoek zijn naar de volgende onderwerpen:

5.1.1 EEN BETROUWBARE AANNEMER IS BELANGRIJK
Vertrouwen speelt een enorme rol wanneer een consument zoekt naar een aannemer. Er blijkt
een vertrouwenskloof te zijn tussen de consumenten en de aannemers. Een respondent gaf

Oorspronkelijk werd ook een plaatsbezoek voorzien, dat uiteindelijk omwille van praktische planning
niet is kunnen doorgaan
3

aan dat deze kloof komt door ‘het imago van de bouwsector’. Er lijkt een beeld te heersen dat
aannemers zich in de positie bevinden om consumenten ‘uit te buiten’. Het zoeken van een
aannemer verloopt dan ook veelal via betrouwbare referenties. Zeven op acht respondenten
gaf aan eerder een aannemer te vertrouwen wanneer hij/zij werd aanbevolen door een
bekende.

5.1.2 TE WEINIG KENNIS VAN ZAKEN
Onder de respondenten heerst het gevoel dat zij niet genoeg kennis van zaken hebben om
inhoudelijke beslissingen te maken over hun renovatie. Zij weten vaak wel wat ze willen qua
visueel of praktisch resultaat zoals bij een keuken, of de afwerking van een muur, maar zijn
onzeker over de bijkomende beslissingen zoals materiaalkeuze. Wanneer het over renovaties
of beslissingen gaat met betrekking tot isolatie en energie, geven zij collectief aan zeer
onzeker te zijn en te moeten vertrouwen op de informatie die zij krijgen.
Wanneer gevraagd naar ‘eigen onderzoek’ geven alle respondenten aan dit wel te doen, tot op
bepaalde hoogte, zodat zij in gesprek kunnen gaan met een aannemer maar dat dit
tijdintensief is en daarbij nog altijd niet zo sterk in hun schoenen staan als ze zouden willen.

5.1.3 OFFERTES VERGELIJKEN IS MOEILIJK
Vijf op acht respondenten geven aan dat zij het vergelijken van offertes een van de moeilijkste
stappen in het proces vonden. De informatie die zij verkregen van door hen geselecteerde
aannemers verschilde enorm. Hierdoor werd het keuzeproces bemoeilijkt.

5.1.4 FINANCIËLE KENNIS ONTBREEKT VAAK
Uit eerder onderzoek van IGEMO blijkt dat een groot aantal aanvragen voor ‘renovatie-advies’
en ‘warmtescans’ voortkomen uit een behoefte om informatie te winnen. De informatie waar
naar gezocht wordt blijkt, uit gesprekken met renovatie-adviseurs, niet louter te bestaan uit
praktische informatie maar ook informatie over budget, proces en kosten. Uit IGEMO’s
onderzoek geeft aan dat men vaak ‘financieel advies’ expliciet als reden noemt.
De ondervraagde consumenten en adviseurs geven aan dat financieel advies zelfs
doorslaggevend kan zijn bij het kiezen voor het al dan niet renoveren.
Budgetimpact speelt natuurlijk ook een rol bij het maken van inhoudelijke keuzes. Informatie
over prijzen, en de prijs van materialen lopen veelal uiteen. Consumenten die een renovatie
hebben laten uitvoeren, zeggen zich niet comfortabel te voelen over hun kennisniveau bij deze
cruciale (budgettaire) beslissingen.

De renovatie-adviseurs gaven aan dat de consumenten die zij in het verleden hebben
geholpen vaak maar beperkt op de hoogte zijn van de impact en consequenties van bepaalde

renovatiebeslissingen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de stijging van de woningwaarde na
renovatie.4
Een ander financieel facet zijn subsidies en vergoedingen. Informatie hierover blijkt voor
consumenten slecht vindbaar, en niet overzichtelijk. De adviseurs geven aan dat begeleiding
hier een kritieke rol speelt, zeker wanneer financiën een grotere rol spelen bij beslissingen.

5.1.5 KLIMAAT VS. GEMAK VS. FINANCIËN
Wanneer de respondenten gevraagd werd naar meewegende factoren in hun beslissing viel
op dat enkel ‘klimaataspecten’ een kleine rol spelen in het beslissingsproces van de
ondervraagde consumenten. Op een enkele respondent na gaf ieder aan een online
energietest te hebben afgenomen met de bedoeling om na te gaan hoeveel energie een
renovatie zou besparen. Een financiële besparing was hierbij de kernmotivatie. Klimaat werd
niet genoemd tenzij er door de onderzoeker specifiek naar gevraagd werd.

5.2

AANNEMERSBEHOEFTEN – EEN OVERZICHT VAN AANDACHTSPUNTEN
Bij het zoeken naar respondenten werd gezocht naar aannemers die werkten met grote en
kleine renovaties, dit werd gedaan door in de platformen onderworpen aan desk research
verschillende opdrachten in te geven en de aanbevolen aannemers te contacteren, en door
het online zoeken naar aannemers in de buurt. Elk van de aannemers opgenomen in dit
onderzoek had ervaring met het isoleren van huizen.
Aannemers werden gevraagd naar hun ervaringen bij het acquireren van klanten met en
zonder gebruik van de onderzochte platformen. Dit resulteerde in de volgende
aandachtspunten;

5.2.1 KLANTWERVING VAAK NIET VIA PLATFORM
Bij eerste gesprekken met aannemers bleek al snel dat de huidige platformen niet bij eenieder
voor een betere klantwerving zorgden. Twee van de benaderde aannemers gaven zelfs aan
geen gebruik te maken van het platform waar zij gevonden werden en hun lidmaatschap als
niet-relevant zagen. Een aannemer gaf zelfs aan zijn lidmaatschap direct op te willen zeggen.
Het gros van de opdrachten kwam bij de gesproken aannemers niet binnen via de platformen.
Rechtstreekse aanbevelingen brengen volgens de aannemers het meeste werk binnen. Twee
kleinere aannemers gaven aan dat verbale reclame eigenlijk het enige waardevolle kanaal was
voor hen. Zij gaven aan hun opdrachten te krijgen via aanbevelingen van ex-klanten (vooral
consumenten) en zo via-via veel werkopdrachten te krijgen. Grotere aannemers gaven aan

4

We beschouwen bijvoorbeeld een keuze tussen materiaal A en B, waarbij materiaal B minder kwalitatief

en goedkoper is dan materiaal A. Deze keuze heeft een effect op het budget voor de renovatie maar kan
op lange termijn ook effect hebben op de verkoopwaarde van de woning. Als enkel renovatiebudget
meegenomen wordt in de kortetermijnkeuze, en de consument voor B kiest, heeft dit impact op de
verkoopwaarde van het huis waardoor de consument op lange termijn geen duurzame financiële keuze
maakt.

dat bekendheid en een goede relatie met bedrijven uit de sector een grote rol speelt. Zo
worden zij vaak aanbevolen door bijvoorbeeld architecten en gebruiken ze vaak
onderaannemers uit een poule van werkrelaties, die eveneens werk kunnen verschaffen uit
hun eigen netwerk.

5.2.2 AANVRAGEN NIET KWALITATIEF
Aannemers die gebruik maken van een platform geven aan dat de kwaliteit van de aanvragen
die zij krijgen niet consistent is. Factoren die de kwaliteit van een aanvraag bepalen zijn
bijvoorbeeld:
de relevantie en detaillering van de bijgevoegde informatie,
onwetendheid van de potentiële klant,
of de potentiële klant al beslist heeft te renoveren en actief zoekt of juist exploratief
een aanvraag indient,
• hoeveelheid voorwerk die een aanvraag vereist en kan verschillen per type opdracht
De laatste twee voorbeelden zorgen vaak voor frustratie. Een aanvraag van lage kwaliteit kan
•
•
•

in eerste instantie interessant lijken voor een aannemer maar de uiteindelijke inschatting van
de uit te voeren werken kunnen verderop in het proces enorm uiteenlopen. De aannemers
geven aan moeilijk te kunnen beoordelen of de aanvraag voor hen interessant is.

5.2.3 LOCATIEBEZOEK
Uit de bevragingen en een steekproef bleek dat de aannemers het liefst zelf op de ‘werflocatie’
polshoogte nemen vooraleer zij een offerte opmaken. Zij zien dit als een kans om kennis op te
doen, een relatie te creëren met de potentiële klant, hun expertise te tonen en zo de kans op
het winnen van de aanvraag te vergroten.
Het bezoek dient enerzijds om de doorgestuurde informatie van de burger te controleren of
aan te vullen, maar aannemers gaven ook aan om in deze fase uit gewoonte te handelen.
Vier aannemers gaven tijdens het onderzoek aan dat zij het bezoek ook eventueel in een later
stadium kunnen doen maar dan een minder gedetailleerde eerste offerte moeten opmaken,
wat de kans op een foute inschatting van de kosten aanzienlijk vergroot.

5.2.4 LEVEL-PLAYING FIELD PRIJSINDICATIE
Toch lijkt er een mate van standaardisatie mogelijk, alhoewel een kostprijs merkbaar verschilt
per type opdracht. Zo wordt, wanneer er gevraagd wordt naar het isoleren van een woning,
aangegeven dat er een vrij accurate prijs opgegeven kan worden voor het isoleren zelf, maar
dat vooral de afwerking het vooraf berekenen van een prijs bemoeilijkt.
Een reden voor het heersend ongeloof in standaardisatie onder de aannemers lijkt het gevolg
te zijn van de gewoonte een enkel bedrag te noemen in plaats van een range waarin zij
schatten dat de kosten vallen. Aannemers geven het liefst de laagst mogelijke prijs om de
kans op het winnen van de aanvraag te vergroten en geven aan te geloven dat het noemen
van een range daarin averechts kan werken.

Deze commerciële strategie lijkt alomtegenwoordig en als onderzoekers beschouwen we hier
vooral de behoefte aan een ‘level-playing field’, een kader waarbinnen iedere speler zich
gedraagt.

5.2.5 INKORTEN (INSPANNING) WERVINGSPERIODE
Aannemers geven aan dat de wervingsperiode vaak relatief lang is. Dit kan het gevolg zijn van
de kwaliteit van de initiële aanvraag. Een fysiek contact met de aanvrager verkort volgens de
aannemers inderdaad de wervingsperiode maar uiteindelijk lijkt de doorlooptijd inherent aan
het klassieke offerteproces. Potentiële klanten willen immers graag vergelijken en een
onderbouwde keuze maken -wat op zich zelf al tijd kost- en vragen meestal bij meerdere
partijen offertes aan om dan op basis van die informatie andere offertes aan te vragen en te
vergelijken.
De duur van dit proces leidt tot frustraties maar wordt ook door alle ondervraagde aannemers
geaccepteerd, het is ‘zoals het altijd gaat’. Aannemers hebben anderzijds wel interesse in een
oplossing die enerzijds deze periode kan inkorten en/of hierin minder opvolging van hun kant
vergt. De huidige online oplossingen en platformen lijken deze wervingsperiode niet te
verkorten.

5.3

BRANCHEORGANISATIES
De brancheorganisaties van de bouwsector (Bouwunie, Confederatie Bouw …) hebben een
belangrijke rol binnen de sector. Zij adviseren, informeren, verdedigen en vertegenwoordigen
een groot deel van de aannemers op de Belgische markt. De brancheorganisaties staan
rechtstreeks in contact met de aannemers en hebben dus toegang tot de meeste spelers op
de markt.

5.3.1 EIGEN PLATFORM
Beide bevraagde organisaties bieden een online platform (hoofdzakelijk een filterbare lijst)
aan als dienst naar hun leden. Deze platformen worden behandeld in het hoofdstuk 6 ‘Stand
van zaken’. Bouwunie bezit de website www.vinduwaannemer.be, Confederatie Bouw heeft de
website www.buildyourhome.be. We beschikken niet over gebruikersdata om de tevredenheid
en gebruikersdetails van burgers in te schatten.
De platformen worden aan leden van de organisaties aangeboden zodat zij gemakkelijker
ontsluiting vinden naar consumenten. Bij Confederatie Bouw worden de aannemers gratis
opgenomen in de databank. Consumenten kunnen hierdoor alleen al bij ‘Build your home’
meer dan 16.000 aannemers vinden. Deze schaalgrootte creëert een enorm voordeel ten
opzichte van kleinere platformen. Net als de Confederatie Bouw adviseert en informeert
Bouwunie aannemers en consumenten via haar website. De organisaties geven tips waarop
de consument moet letten maar geven geen diepgaand advies.

5.3.2 OVERLAP IN DOEL & BEHOEFTEN
Beide organisaties beschouwen hun eigen platformen in combinatie met een E-RenoZone
platform als een potentiële meerwaarde voor hun leden (nl. aannemers). Door deze
complementariteit van platformen en de gedeelde missie (om meer kwalitatieve renovaties te
realiseren) ontstaat de kans voor een positief netwerkeffect bij een goede samenwerking. De
overlap van bepaalde diensten zou echter ook kunnen leiden tot negatieve effecten.
Aangezien de brancheorganisaties zelf een website hebben waar consumenten en
aannemers elkaar kunnen vinden, geven zij echter ook aan om niet direct behoefte te hebben
aan een geheel gelijkaardige oplossing in dit veld, indien deze zich louter zou focussen op
deze matchmaking.

5.3.3 PARTNERSCHAP NIET UITGESLOTEN INDIEN MEERWAARDE GEBODEN WORDT
Als grote spelers en eventuele belanghebbende partijen zijn de brancheorganisaties zeer
geschikt als potentiële partner voor het E-RenoZone platform.
De meeste leden van de brancheorganisaties zijn vaak fabrikanten en leveranciers van
bouwmateriaal en leveren een vorm van sponsoring voor de platformwerking in ruil voor
visibiliteit op het platform. Daarnaast zijn er ook partnerschappen met onafhankelijke
organisaties zoals het WTCB, sociaal fonds, enzovoort.
In relatie tot een partnerschap tussen een brancheorganisatie en een platform als ERenoZone werd het volgende genoemd:
Bouwunie gaat geen participatie aan als er het platform een commercieel doeleinde
nastreeft. Zij krijgen vaak aanvragen om data te delen maar gaan hier niet op in vanwege
het commerciële (partijdige) karakter. De organisatie staat wel open voor een nietcommerciële samenwerking als de belangen van de organisatie en haar leden hierin ook
behartigd worden. Elk potentieel partnerschap wordt apart geëvalueerd. Een platform als ERenoZone zal moeten werken met complementaire diensten bovenop de huidige
matchmaking om als aantrekkelijk beschouwd te worden voor een partnerschap.
– interview met bevoegde werknemer bij Bouwunie
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STAND VAN ZAKEN

6.1

SPELERS IN HET PLATFORMECOSYSTEEM
Aanbod

Doel

Voorbeeld

Aannemer

Offerte & Uitvoering

nvt

Energieleveranciers

Advies over besparen kosten

Engie

dmv renovatie en isolatie +
betaalde adviesdienst
Renovatie-adviseurs

Kennis & advies

IGEMO, Stad Mechelen

Architect

Ontwerp & advies over

nvt

uitvoering

Tussenspeler

Doel

Voorbeeld

Keurmerken (vooral in

Leveren kwaliteitsgarantie en

Bouw-garant

Nederland actief)

zekerheid aan consument
(soms letterlijk)

Brancheorganisaties

Leveren ‘exposure’ aan

Bouwunie, Confederatie

aannemers via eigen website

Bouw

of platform
Offerte-aanvraagplatformen

Leveren communicatie &

Offrea, werkspot

exposure voor aannemers

Vraag

Doel

Consument

Vraag naar advies, informatie

Voorbeeld

of prijs (offerte)
Woningcorporaties

Vraag naar grote
werkzaamheden

Betrokken partijen

Doel

Voorbeeld

Brancheorganisaties

Leveren ‘exposure’ aan

Bouwunie, Confederatie

aannemers via eigen website

Bouw

of platform

Overheids-gesponsorde

Advies over

websites

klimaatverantwoorde
renovaties

Offerte (intern) platform

Offerte /
klantmanagementsysteem

Bank

Eventueel financiële

Belfius, BNP Paribas,

ondersteuning

ING

Tabel 1: Platformspelers & Stakeholders

6.2

VERZADIGD LANDSCHAP
Zowel in binnen- als buitenland is een grote hoeveelheid websites of platformen te vinden
waarop consumenten door middel van zoekfuncties een aannemer kunnen vinden in de regio.
De gevonden platformen werken veelal op identieke wijze maar variëren in aanbod. Zo
bestaat het aanbod van de éne uit aannemers binnen een specifieke sector of branche, terwijl
de ander aannemers heeft uit verschillende sectoren. Een andere maakt helemaal geen
onderscheid. In de bijlage kan een lijst van 20+ onderzochte platformen en websites
teruggevonden worden. Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over het succes van
deze platformen qua tevredenheid van burgers of grootte van het aanbod aan aannemers.
Er is verder ook een groot aantal websites dat een basisadvies verstrekt aan consumenten
aangaande hun renovatie. Deze advieswebsites snoepen mogelijke toegevoegde waarde weg
van de bestaande platformen. Het advies behandelt vooral ‘te renoveren items’, ‘mogelijke
kostenbesparingen’, en ‘mogelijke kosten’.

6.3

GELIJKAARDIGE PRINCIPES
Alle gevonden platformen hanteren soortgelijke
werkingsprincipes. Een consument voert bijvoorbeeld een
beschrijving in waarna hij/zij aanduidt wat er precies moet
gebeuren (de grootte van de renovatie, specifieke items,
zoals deuren, muren en ramen, de locatie, etc.)
Hierbij valt op dat de informatie soms in vaktermen of heel
specifiek gevraagd wordt. Het kan voorkomen dat
consumenten hier geen antwoord op weten of een
verkeerde beschrijving geven wat mogelijk tot verwarring of
extra werk kan zorgen voor de aannemer.

6.3.1 TWEE MANIEREN VAN INFORMATIE VRAGEN

Figuur 1: werkindicatie, Werkspot.nl

Er is een tweedeling te maken in hoe de platformen naar de
informatie over de opdracht vragen. Veelal laten de platformen de consument erg vrij in hoe
hij/zij de opdracht beschrijft. Er wordt een tekstvak voorzien en verder wordt er weinig
gevraagd. De gevraagde informatie is de minimaal benodigde informatie om een aanbieder te

vinden. Dit komt vooral voor bij platformen die focussen op het vinden van een vakman, niet
op het genereren van een offerte. Zie bijlage 12.1
De tweede manier is te beschrijven als een vragenlijst met daarbij telkens verschillende
keuzeopties of open vragen. Jaimy en Offrea zijn hier voorbeelden van. Op deze manier stuurt
het platform aan op het verschaffen van relevante informatie voor de aannemer in plaats van
enkel een generieke beschrijving door de consument. Dit kan echter tot problemen leiden
wanneer de vragenlijst te specifiek is. De consument kan dan vaak niet antwoorden of

6.3.2 GEEN DUIDELIJKE PRIJSINDICATIES
Enkele advieswebsites laten prijsindicaties zien voor verschillende opdrachten. In
tegenstelling tot deze advieswebsites doen de meeste contactplatformen dat niet. Deze
platformen dienen vaak louter om aannemers te vinden. In het geval dat zij wel een
prijsindicatie geven, staat deze vaak op een andere pagina en betreft dit eerder algemene
informatie, niet specifiek gerelateerd aan de aanvraag.

6.3.3 EEN DIGITALE LEAD GENERATOR
Na het overlopen van meer dan 20 platformen en websites, en een diepere analyse bij 4 van
de platformen, kan geconcludeerd worden dat zij (louter) gebruikt worden als een digitale
versie van een lead-generator. Dit betekent dat het platform de opgegeven gegevens van de
potentiële klant aan de vraagzijde doorspeelt naar de aanbodzijde.

6.3.4 AFSPRAAK OP LOCATIE
Het overgrote deel van de platformen beloven een offerte gebaseerd op de omschrijving die
de consument geeft bij het aanvragen van de offertes. Tijdens de behoeftebepaling werd
duidelijk dat aannemers zich doorgaans niet zeker genoeg voelden bij de omschrijving in de
aanvraag om op basis van de omschrijving een offerte op te maken.

6.4

ABONNEMENT OF PAY PER LEAD
De platformen hanteren veelal hetzelfde betaalmodel. Het ‘abonnement’, ook wel subscriptie
genoemd, is het meest voorkomende model binnen de gescoute platformen. De periode
waarvoor betaald wordt verschilt, net als de voorwaarden, per platform. Wat opvalt is dat in
elk van de gevallen de aannemer betaalt voor het abonnement en de consument het platform
gratis gebruikt.
De platformen Solvari en Jaimy zijn een uitzondering op deze regel. Ook hier betaalt de
aannemer de kosten voor het gebruik volledig, maar de manier waarop is verschillend. Bij
Solvari en Jaimy betalen aannemers voor het opvolgen van een offerte-aanvraag. Zoals
hiervoor besproken is, genereren de meeste platformen leads waarna aannemers deze
opvolgen. Bij Solvari en Jaimy worden een ‘pay per lead’-model gehanteerd waarbij aannemers
pas betalen wanneer zij een lead willen opvolgen. De prijzen van deze leads variëren van 5150 euro, afhankelijk van de grootte van een opdracht.

6.4.1 LID VAN STAKEHOLDERORGANISATIES
Er bestaan een aantal koepelorganisaties waarbij aannemers zich kunnen aansluiten. Daar
kunnen aannemers genieten van ondersteunende diensten zoals bij Bouwunie en
Confederatie Bouw. Als lid van zo’n organisatie, betaalt men onrechtstreeks mee voor
toegang tot het platform. Er wordt vaak een groot aantal services aangeboden voor leden, de
kern van de organisatie draait om het helpen van aannemers en bouwbedrijven met het up-todate houden van hun kennis, door middel van opleidingen of praktische informatie, het
vormen van een netwerk, het gebruik van online tools en collectieve kortingen bij leveranciers.
Ook klantwerving via een platform van de koepelorganisatie is deel van de aangeboden
diensten. Bouwunie wordt als één organisatie geleid over Vlaanderen, als onderdeel van
Unizo. De Confederatie Bouw daarentegen wordt per gewest georganiseerd. Inschrijving bij
Confederatie Bouw en Bouwunie zijn vrijblijvend.

6.5

GOVERNANCE
Platformen zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen vragende en aanbiedende
partijen. Het platform -de bemiddelaar- heeft als taak het vertrouwen in balans te houden. De
regels, regelingen en acties die de organisatie hanteert om het platform in balans te houden
worden ook wel ‘governance’ genoemd.

6.5.1 AANBOD SELECTIE
De platformen stellen de informatie beschikbaar aan een beperkt aantal aannemers. Deze
kunnen op verschillende manier worden geselecteerd.
➔ Wie het eerst komt, het eerst maalt
➔ Match tussen vraag en aanbod
➔ Locatie-gebaseerd
Het doel van deze selectie is een beperkte blootstelling van consumenten aan benadering van
aannemers. Wanneer een onbeperkt aantal aannemers met dezelfde consument contact kan
opnemen zal dit hoogstwaarschijnlijk snel tot een negatieve consumentenervaring leiden.
Daarnaast zijn de selecties een manier om werk te verdelen en de inkomsten voor het
platform te maximaliseren.
Een andere manier om de bovengenoemde blootstelling te minimaliseren is het opgeven van
‘contacteerbare’ periodes. Ofwel; wanneer bent u als consument wel/niet bereikbaar voor de
aannemers.

6.5.2 RISICO & RISICOBEPERKING
Een groot aspect van governance betreft de risicotoewijzing en -beperking.
Bij alle onderzochte platformen wordt het risico eenzijdig aan de aannemer toegewezen.
Eerdergenoemde abonnementen illustreren dit risico; de aannemer neemt de kosten op zich
zonder dat de platformen garanderen dat de aannemer werk krijgt toegewezen. Om de
drempel voor consumenten laag te houden wordt hen niets aangerekend, ook niet wanneer
hij/zij een onrealistische aanvraag doet, of op het laatste moment van gedachte verandert.

Om dit risico te beperken geven een aantal platformen aan een ‘klantenevaluatie’ uit te voeren
voordat de aanvraag publiek wordt gemaakt aan de aanbodzijde van het platform. Deze
evaluaties bestaan veelal uit telefonische contactmomenten waarbij de contactgegevens
worden gecontroleerd en waarbij nagevraagd wordt of de potentiële klant op de hoogte is van
de manier waarop hij/zij gecontacteerd zal worden door de aanbodzijde van het platform.
Enkele platformorganisaties geven aan ook te controleren of de potentiële klant een besef
heeft van het benodigde budget voor zijn/haar aanvraag. De organisaties geven aan details
van de aanvraag te bespreken met de potentiële klant. De mate waarin dit laatste
risicobeperkend werkt hangt af van drie elementen;
-

de kennis van de onderzoekende partij binnen de organisatie,
de informatie opgegeven in de aanvraag, en
de kennis van de potentiële klant.

Gebaseerd op de volgende lijst kan geconcludeerd worden dat de platformen slechts beperkt
gebruik maken van ‘digitale governance’-maatregelen waardoor menselijk optreden een
vereiste wordt om het vertrouwen in balans te houden. Dit drijft de kosten van het platform
omhoog.
Risicobeperking voor de vraagzijde van het platform is algemeen geaccepteerd. De meeste
platformen vragen bijvoorbeeld om een vorm van controleerbare identificatie wanneer een
aanbieder zich inschrijft (vaak een BTW-nummer). Dit laat de platformen toe te controleren of
de aanbieder daadwerkelijk een bedrijf betreft. Ook kan de platformorganisatie zo eventueel
nagaan wat de financiële status is van de aanbieders, al wordt dit niet gecommuniceerd naar
de vraagzijde.

6.5.3 BEMIDDELING & GARANTIE
Het overgrote deel van de platformen geven op geen enkele manier garantie of treden op als
bemiddelaar wanneer een van de twee partijen zich niet aan de afspraken houdt. BouwGarant vormt hier de uitzondering. Bouw-Garant treedt op als keurmerk en verzekeraar voor
de renovatie mits de potentiële klant een Bouw-Garant-gecertificeerde aannemer gebruikt.

6.5.4 COMMUNICATIE
Bij geen van de onderzochte platformen loopt de communicatie tussen vraag- en aanbodzijde
via het platform zelf. De gegevens worden doorgegeven zoals eerder besproken werd. Dit
heeft als gevolg dat er geen controle is op de communicatie, de kwaliteit van dienst, en dat
het platform belet wordt op te treden als bemiddelaar.
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POTENTIËLE USE CASES VOOR HET PLATFORM

7.1

USE CASE 1: UITGEBREIDE INPUT VOOR OFFERTE DOOR BURGER

7.1.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE
Op dit moment doen consumenten op de onderzochte platformen een aanvraag voor een
offerte gebaseerd op zeer beperkte informatie. Bij het invullen van contactformulieren vragen
deze platformen immers een minimale hoeveelheid informatie van de consument. Uit de
behoeftebepaling blijkt dat platformen zo handelen omwille van twee redenen; consumenten
bezitten de voor aannemers benodigde informatie regelmatig niet of beschrijven deze
onzorgvuldig, en de platformen willen de instapdrempel voor consumenten verlagen. Dit heeft
een onnodige verlenging van het proces en zorgt voor extra voorwerk voor elke mogelijke
aannemer tot gevolg. Uit de gesprekken met aannemers bleek ook dat deze informatie te
beperkt is voor een accurate offerte, waardoor een plaatsbezoek erg gangbaar is geworden.

7.1.2 DOEL & UITDAGINGEN
Het doel van deze use case is het verbeteren van de informatiestroom tijdens het ‘aankoop’proces en zo het voorwerk van de aannemers te verminderen. Door de consument
onderbouwde keuzes te laten maken kan een aannemer een meer gedetailleerde offerte
opstellen. Daarnaast kan deze use case ook leiden tot een toenemend volume aan
platformaanvragen.
Deze case loopt tegen de volgende uitdagingen aan:
•
•
•

7.2

Het correct leiden van de consument bij verschillende keuzes.
Een verhoogde instapdrempel door de hoeveelheid keuzes die de consument moet
maken vooraleer hij/zij in contact komt met een aannemer.
Zowel voor de consument als de aannemer de juiste informatie verschaffen.

USE CASE 2: CENTRAAL COMMUNICEREN MET AANNEMERS

7.2.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE
De huidige platformen fungeren vooral als leadgenerators voor aannemers. Dit zorgt voor een
omslachtige situatie voor consumenten. De platformen geven namelijk contactgegevens door
aan aannemers maar hebben geen controle over hoe de consumenten gecontacteerd
worden. De platformen hebben dus geen ‘governance’ over de communicatie tussen
aannemers en consumenten. Naast mogelijke frustraties heeft het gebrek aan controle ook
als gevolg dat het platform geen relatie opbouwt met de consument.

7.2.2 DOEL & UITDAGINGEN
Het primaire doel van deze case is het verbeteren van de klantervaring en het bouwen van een
relatie met de consument. Het communicatiekanaal integreren kan voor veel voordelen
zorgen, zo wordt de communicatie gestroomlijnd voor de consument terwijl de aanbieder zijn
contacten centraliseert en gemakkelijker kan managen.

Deze case loopt tegen de volgende uitdagingen aan:
•
•

7.3

Communicatie in de huidige manier van werken loop compleet om de platformen heen
Fysiek bezoek is gewenst door aanbieders

USE CASE 3: FINANCIEEL INZICHT & ADVIES

7.3.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE
Een groot deel van de respondenten die deel namen aan de interne survey van IGEMO gaven
aan dat financieel advies de reden was waarom zij zich inschreven voor renovatieadvies.
Tijdens de behoeftebepaling gaven zowel adviseurs als consumenten aan dat financiën een
grote rol spelen bij de beslissing voor een renovatie. Op dit moment wordt financiële
begeleiding gegeven door renovatieadviseurs. Enkele platformen geven prijsschattingen aan
maar consumenten geven aan dat deze schattingen te specifieke info vragen, te ruim
genomen worden, of niet meegenomen worden door de aannemer bij het opstellen van de
offerte.

7.3.2 DOEL & UITDAGINGEN
Het doel van deze use case is het gemakkelijker en accurater inzicht geven in de financiële
gevolgen van een renovatie en zo de keuze voor renovatie gemakkelijker te maken. Het
toegankelijk maken en uitlichten van vaak achterwege gelaten aspecten, zoals de postrenovatie verkoopwaarde van een pand en eventuele verkregen premies, is een belangrijk
onderdeel van het financieel advies wat de huidige adviseurs geven.
Deze case loopt tegen de volgende uitdagingen aan:
•
•
•

7.4

Het aanvragen van privé-informatie uit verschillende overheidsbronnen
Samenwerking met energieleveranciers
De benodigde informatie verkrijgen van consumenten voor een accurate(re)
berekening

USE CASE 4: VERTROUWEN & GARANTIE

7.4.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE
Uit de behoeftebepaling blijkt dat er een (al dan niet terechte) vertrouwenskloof is tussen
consumenten en aannemers. Het leidt echter wel tot frictie en het teruggrijpen naar de meest
gekende betrouwbare bronnen (bv. kennissen en buren). Aannemers geven ook aan veel
contacten op deze manier te verwerven. Het vertrouwen tussen aannemer en consument is
essentieel, en op dit moment wordt de relatie tussen aannemer en consument buiten de
huidige online platformen georganiseerd. Via deze platformen lijkt namelijk nauwelijks of geen
vertrouwen te worden opgebouwd.

7.4.2 DOEL & UITDAGINGEN
Het doel van deze use case is het versterken van vertrouwen tussen consument en aannemer
via het platform. Er zijn meerdere manieren om dit te bekomen, bijvoorbeeld door middel van
reviews, informatie over de aanbieder, en platformfuncties, zoals direct contact. Naast het
ontwikkelen van vertrouwen in de aannemer kan de platformorganisatie ook gebruik maken
van de eigen vertrouwensband met de consument om meer vertrouwen te creëren. Een
belangrijke uitdaging voor deze case is dit op te bouwen vertrouwen realiseren. Vertrouwen
opbouwen is immers complex en betekent vaak dat het platform ook zelf een deel van het
risico op zich moet nemen.

7.5

USE CASE 5: PRIJSBEPALING VIA PLATFORM

7.5.1 PROBLEEMSTELLING & HUIDIGE SITUATIE
Renovatie is maatwerk, en vraagt een investering voor consumenten. Prijs speelt daardoor
een grote rol. Uit de behoeftebepaling blijkt dat er niet enkel een kenniskloof zit tussen vraagen aanbodzijde op inhoudelijk vlak, maar ook op het vlak van financiële consequenties. Het
blijkt voor consumenten moeilijk om in te schatten hoeveel zij zullen moeten uitgeven aan de
renovatie en wat zij daar precies voor terug krijgen. Dit leidt tot het aanvragen van offertes om
een beeld te krijgen van potentiële kosten, en dus tot een lage kwaliteit van opdrachten voor
aannemers. Daarnaast speelt wantrouwen ook hier een rol. Doordat de prijsbepaling een
relatief troebel proces is, draagt dit bij aan de vertrouwenskloof en kost het de aannemers
meer moeite om deze kosten te verklaren aan de consument.

7.5.2 DOEL & UITDAGINGEN
Het doel van deze use case is om transparantie te bieden op financieel vlak van het
aanvraagproces. De uitdaging hierin komt voort uit de maatwerkeigen-eigenschappen van
renovatie. Volgens aannemers zijn kosten niet te standaardiseren omdat elke situatie anders
is. Aan de andere kant worden er wel degelijk schattingen meegegeven op bepaalde
platformen. Uit gesprekken met consumenten bleek echter dat deze vaak niet accuraat zijn.
Transparantie bieden kan zowel door middel van inzicht bieden en de consument een grotere
rol geven in de prijsbepaling. Voor elk van deze opties geldt als uitdaging dat er enerzijds een
databank moet opgebouwd worden om accurate inschattingen te suggereren, maar dat er
anderzijds ook zowel bij de aannemer als bij de burger vertrouwen moet zijn in de geldende
accuraatheid van de voorgestelde prijsvork.
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GECONSOLIDEERDE PLATFORMCONCEPTEN

8.1

INTEGRATIE VAN VERSCHILLENDE BELANGEN
De conceptrichtingen of use cases zoals voorgesteld in hoofdstuk 7, brengen ieder elementen
naar voren waarmee het E-RenoZone platform een onderscheidend vermogen kan uitbouwen
tegenover gelijkaardige platformen. Deze richtingen vormen echter nog geen volledig
geïntegreerd platformconcept. Een platformconcept bestaat uit de volgende essentiële
elementen:
•
•
•
•

Diensten met toegevoegde waarde voor zowel aanbieder als consument
Inkomstenstromen
Sleutelactiviteiten / service-elementen (activiteiten die toegevoegde waarde
creëren)
Mogelijke samenwerkingen en partnerschappen

Het succes van een platform wordt echter niet enkel bepaald door de externe
belanghebbenden (aanbieders, consumenten of partners). Het concept moet ook binnen de
strategie en visie van de opdrachtgevers passen (IGEMO en Stad Mechelen). Om
platformconcepten te creëren die passen bij de visies van deze partijen werden twee aparte
selectieworkshops gehouden waarbij Verhaert in gesprek ging met de projectpartners om te
toetsen welke elementen van verschillende concepten pasten bij de visies en strategieën van
de partners en deze gezamenlijk te prioriteren.
Stad Mechelen en IGEMO hebben vanuit hun maatschappelijke rol en doelstelling soms
andere verwachtingen van een geschikt platform. Door deze verschillen en mogelijke
overeenkomsten uit te lichten kunnen (meer) volledige platformconcepten gecreëerd worden
die passen bij de visies van beide projectpartners.
Algemene visie & kernwerking
IGEMO
Stad Mechelen
• Platform kan een vorm van one-stop
• Energiehuis is one-stop-shop, platform
shop zijn, andere tools (nu al gebruikt)
is een van de tools
kunnen geïntegreerd worden
• Hoofddoel is het uitvoerende deel van
• Vertrouwen en transparantie is een
de klantreis van Stad Mechelen5 (stap 4,
focuspunt
eventueel extentie naar 5)
• Focus op facilitatie interactie (veel via
• Focus op matchen van aannemers en
het platform laten lopen); Een
burgers – specifieke rol van platform
aggregator-rol is wenselijk
➔ Opschaalbaar platform – focus op faciliteren van interactie & matches
➔ Tandwiel binnen een One-Stop-Shop vs Vlaamse Aggregrator

Hier wordt verwezen naar een klantreis (user journey), zie bijlage 12.3
(https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/infographic-klantreis-in-energiebesparing)
5

Rol van de Overheid binnen het platform
IGEMO
Stad Mechelen
• Uitvoerende rol – ontwikkeling
• Minimale rol (anderen ontwikkelen /
uitbesteden, leidend bij exploitatie
exploiteren)
• Gemeenten moeten een rol hebben.
• Binnen overheid runnen/exploiteren is
Uitvoering kan evt aanbesteed worden
een hinderlijke factor door beperkingen
maar uitvoering moet in zelfde
in selectie
juridische structuur als IGEMO zitten.
• Een juridische structuur buiten de
overheid is goed mogelijk, non-profit is
wel belangrijk
➔ Non-profit waarbij de exploitatie geleid wordt door een niet-overheidsgebonden partij of
gelijkaardige juridische structuur als IGEMO.
Tabel 2: Vergelijking en impact visies IGEMO & Stad Mechelen

Inclusiviteit van aanbieders en toegankelijkheid
IGEMO
Stad Mechelen
• Inclusief karakter voor iedere aannemer
• “Goede” aanbieders is essentieel.
en vraagzijde.
Platform moet inclusief zijn maar enkel
• Aanbieders mogen niet uitgesloten
voor geschikte aannemers die hoge
worden op basis van nietkwaliteit leveren
administratieve vereisten.
➔ Controlefunctie van het platform is kritiek. Meerwaarde wordt gecreëerd door kwaliteit. Het
platform moet kwaliteit waarborgen zonder deelnemers uit te sluiten

Inkomstenstromen, verdienmodellen en onafhankelijkheid
IGEMO
Stad Mechelen
• Verdienmodellen zijn niet wenselijk
• Financiering vanuit burgers enkel
binnen de directe werking van het
acceptabel wanneer (minimale)
platform (enkel bij
inkomensgrens gebruikt wordt.
randfunctionaliteiten)
• Burgerbijdrage voor advies is gewenst;
• Freemium-modellen6 zijn binnen scope.
professioneel advies is duur en
Een “premium” vragen wanneer er een
acceptabel om voor te laten betalen
renovatie uitgevoerd wordt is
• Campagnegebaseerd werken /
interessant.
reclamegelden vanuit de industrie
• Kosten voor adviesverlening worden
vormen geen obstakel.
niet geaccepteerd en kunnen dus geen
• Samenwerking met financiële
inkomstenstroom vormen.
instellingen moet voorzichtig gebeuren,
• Partners zijn interessant maar mogen
een enkele financiële partner is niet
geen beïnvloedende rol hebben
optimaal
• Als er reclame wordt gemaakt dan zal
dit compleet open en transparante

Freemium is een samenvoeging van de termen ‘free’ en ‘premium’. Het freemium-verdienmodel houdt
in dat een product of dienst gratis wordt aangeboden, maar dat een klant moet betalen indien hij voor
een uitgebreide dienstverlening of verbeterde kwaliteit zou opteren.
6

informatie worden – reclameinkomsten voor een gefocuste
campagne is op/over het randje
➔ Inkomsten uit consumentenbronnen zijn minder gewenst, maar worden niet uitgesloten.
Inkomstenstromen vanuit de aanbodzijde en industrie zijn eerder gewenst.
➔ Onafhankelijkheid en inclusiviteit moet hierbij voorop blijven staan. Het platform zal
transparant moeten zijn op vlak van financiën.

8.2

TWEE PLATFORMCONCEPTEN
Ter consolidatie van de vijf beschreven cases in hoofdstuk 7 en te integreren visies in 8.1
worden twee geïntegreerde platformconcepten voorgesteld in de marktconsultatie (die
eventueel ook nog geïntegreerd zouden kunnen worden). Dit vereenvoudigt het gesprek ter
validatie van de meerwaarde van alle mogelijke functies. We beschreven beide concepten
hieronder kort.

8.2.1 CONCEPT 1: VERBETEREN VAN OFFERTEFLOW
In dit grafisch overzicht beschrijven we de interactie tussen een burger met renovatieplannen
en een aanbieder van deze diensten. De groene pijlen beschrijven het informeringsproces; de
rode beschrijven de financiële transacties. In de omkaderde witte blokjes zien we de
verschillende elementen die het platform aanbiedt aan beide partijen.

Figuur 2: Concept 1: Flow-diagram

Dit concept focust op het verbeteren van de offerteflow door burgers enerzijds vroegtijdig te
informeren in verband met potentiële subsidies, prijsindicaties voor het type verbouwing en
een (gescoorde) lijst van potentiële aanbieders van de gevraagde werken. Anderzijds biedt het
platform aan de aanbieder enkele modules om een beperkte standaardwebsite aan te maken,
en een gestandaardiseerde offertebouwer. Deze zal de burger ook in staat stellen om offertes
van meerdere aanbieders makkelijk te vergelijken.

Doordat de burger een meer gedetailleerd proces heeft doorlopen voor de indicatie van zijn
verbouwplannen, krijgt deze ook zicht op zijn verwachtingen versus de kostprijs. Hierdoor
krijgt de aanbieder ook vaker meer realistische aanvragen en is hij in staat om een meer
accurate offerte aan te bieden.
De Stap-voor-stap keuzehulp helpt de burger zijn/haar aanvraag te verscherpen en de juiste
materialen of uitvoeringen te selecteren. Op basis van deze keuzes faciliteert het platform
reeds vroegtijdig een vergelijking tussen verschillende prijzen van aanbieders op basis van
een stelselmatig opgebouwde databank van eerdere offertes. Aanbieders wordt een
offertebouwer geboden zodat zij gemakkelijk en snel een te vergelijken offerte kunnen
opstellen.
Wanneer de burger een verzoek indient ontvangt de aanbieder een prijsvork waarbinnen de
kosten van de renovatie/project vermoedelijk liggen op basis van vergelijkbare projecten.
Om niet, of slechts gedeeltelijk, afhankelijk te zijn van overheidssubsidies of partnerschappen
wordt bij de betaling een percentage ingehouden door het platform (in bovenstaand
voorbeeld 4%: - 2% aan vraagzijde en -2% aan aanbodzijde). Daarnaast is het mogelijk voor
aannemers om met premium functies meer zichtbaarheid, of betere toegang tot aanvragen
aan te schaffen. Op basis van een Freemium abonnementmodel.
De toegevoegde waarde van dit concept voor beide partijen wordt hieronder nog eens
schematisch samengevat. Als dusdanig vormt dit platformconcept een antwoord op de
belangrijkste behoeften van zowel burgers (zie hoofdstuk 5.1) als aannemers (5.2).

Figuur 3: Concept 1: Waardepropositie

8.2.2 CONCEPT 2: KWALITEIT VAN UITGEVOERDE WERKEN VERHOGEN
Een tweede platformconcept focust zich op een ander belangrijk aspect dat momenteel als
pijnpunt werd opgegeven: het verhogen van de kwaliteit van de uitgevoerde werken. Beide
concepten zijn complementair en kunnen geïntegreerd worden in één totaaloplossing. Dit
concept focust op het verlagen van drempels bij het vinden van erkende aannemers met
keurmerk en het gebruik van een verzekering. Opnieuw vormen de groene pijlen de
informatiestroom en de rode de financiële acties.

Figuur 4: Concept 2: Flow-diagram

Enerzijds zien we opnieuw de pijl van ‘aanvraag’ en van ‘flow van offertes’ zoals hiervoor
beschreven. Daarnaast creëren we een extra categorie van aanbieder, namelijk de premium
renovatieleveranciers. Dit zijn ofwel aannemers ofwel specialisten die een extra activiteit
uitbouwen door controles uit te voeren op uitgevoerde renovaties en/of vooraf (betalend)
advies verschaffen.
Om deze functie te mogen uitoefenen en dus inkomsten te genereren via het platform,
voorziet het platform een betalend lidmaatschap. Burgers kunnen zich zodoende verzekeren
voor een kwalitatieve renovatie binnen de afgesproken doorlooptijd en een controle laten
uitvoeren op de uitgevoerde werken door deze premium aanbieders die zich houden aan de
kwaliteitseisen van het platform. Ter vergoeding van deze controlediensten worden enerzijds
inkomsten gegenereerd door de verzekeringen van burgers, door potentiële financiële
partnerschappen met overheden en door materiaalleveranciers en groothandels te betrekken
aan de hand van vouchers voor bijvoorbeeld bepaalde opleidingen, de aankoop van bepaalde
energiezuinige oplossingen of duurzame materialen. In ruil voor deze vouchers ontvangen
deze groothandels visibiliteit op het platform (bv. reclame) en kunnen ze mee wegen op de
keuzes van aannemers in het aankopen van hun materialen en toestellen.
Ten slotte voorzien we ook een betrokkenheid van een financiële instelling om deze
afgesloten verzekeringen op een correcte wijze te contracteren en uit te voeren.
De toegevoegde waarde van dit concept voor beide partijen wordt hieronder nog eens
schematisch samengevat. Als dusdanig vormt ook dit platformconcept een antwoord op de
belangrijke behoeften van belanghebbende partijen zoals burgers, intermediaire organisaties
en de projectpartners IGEMO en Stad Mechelen.

Figuur 5: Concept 2: Waardepropositie
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ONLINE MARKTCONSULTATIE
De marktconsultatie werd opgezet als interactieve online consultatie, ter vervanging van een
fysiek congres, dat door de corona-maatregelen niet mogelijk was. Dit houdt in dat het
projectteam, bestaande uit Verhaert, IGEMO, Stad Mechelen en PIO, deelnemers van zowel
vraag- en aanbodzijde online om feedback gevraagd hebben. Dit gebeurde in drie vormen:
1. Een live online event (presentatie, directe interactie & feedback)
2. Een enquête, verspreid via websites van PIO, IGEMO & Stad Mechelen met
dezelfde mogelijkheid voor feedback
3. Een-op-eengesprekken ter opvolging voor het vergaren van extra feedback

9.1

VERLOOP VAN CONSULTATIE EN DEELNEMERS
Introductie: Inleiding over team en ambitie E-Renozone, eerste interactie met deelnemers.
Hierbij kregen de deelnemers de mogelijkheid om zich te identificeren met
deelnemersgroepen en zich te introduceren. Ook werd er gevraagd naar de mogelijke
voorkennis van soortgelijke platformen.

Concept 17: Introductie van het concept?: “Verbeteren van Offerteflow”, peiling naar
wenselijkheid van het concept en eventuele bijkomende opmerkingen vanuit de deelnemers.
Functies: Introductie van bijkomende functies en kernfunctionaliteit van het platform:
Deelnemers werden voorgesteld aan 6 bijkomende functies waaruit zij maximaal 3 favorieten
konden duiden. Daarnaast werden zij gevraagd de aantrekkelijkheid van 3 functionaliteiten die
als basis van het platform gezien worden te beoordelen en opmerkingen te geven of vragen te
stellen. (Hiernaast als overzicht in de staafdiagrammen weergegeven, maar verder in dit
hoofdstuk in detail besproken. De afbeeldingen met output worden ook meegegeven als
bijlage bij dit rapport).
Ook werd hen gevraagd om zogenaamde showstoppers te identificeren. Dit zijn functies of
platformonderdelen die ertoe kunnen leiden dat de deelnemers geen gebruik van het platform
zouden maken, of zelfs zouden stoppen met het gebruik ervan bij een latere introductie van
deze functies.
Concept 2: Introductie van de concept: “Kwaliteit van uitgevoerde werken verhogen” en peiling
naar de wenselijkheid van het concept en eventuele bijkomende opmerkingen vanuit de
deelnemers.
Hierna volgde een korte afsluiting waarbij de resultaten gedeeld werden. De resultaten
worden beschreven in de verdere onderdelen van dit hoofdstuk.
Deelnemers online marktconsultatie (gecombineerd live + online enquête):
Deelnemers groep
Particulieren
Aannemers
Andere renovatieaanbieders
Belangengroepen
Materiaalleverancier
Overheidspartij
Andere deelnemers
Totaal:

Live
deelnemers
0
3

Enquête
deelnemers
4
0

Totaal
voltooid
4
3

Totaal
onvoltooid8
(6)
(4)

2

0

2

(2)

0
0
3
3
11

2
0
2
1
9

2
0
5
4
20

(3)
(0)
(6)
(7)
(28)

Tabel 3: Deelnemers marktconsultatie

In de hiernavolgende analyse worden specifieke inzichten gedeeld per type belanghebbende
(aannemer, burger of de restcategorie met onder andere belangengroepen, overheidspartijen

Niet te verwarren met de ‘deeloplossingen’ waar in Hoofdstuk 10 over wordt gesproken. Deze zijn
eerder ‘bouwblokken’ die reeds bestaan op andere platformen, zoals bv ‘een lijst van lokale aannemers’
of ‘een premie-calculator’. In deze context zijn ‘concepten’ de conceptuele oplossingen die we als
projectteam hebben gedefinieerd en bevraagd.
8
Respondenten die de enquête niet voltooid hebben, worden niet meegenomen in de analyse. Het gaat
in dit geval bv. vaak om projectpartners die tijdens de live-bevraging enkel deelnamen bij de
introductievraag rond de typering van de respondenten.
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etc). In de marktconsultatie was vooral de groep aannemers eerder zwak vertegenwoordigd9
(3 aanwezige aannemers en 2 andere aanbieders van renovatie).
Enkele partijen werden daarnaast ook nog individueel geconsulteerd aan de hand van een-opeengesprekken.

9.2

ACCEPTATIE VAN DE BASISFUNCTIES
In de twee serviceconcepten werden enkele basisfuncties van het platform uitgelicht om
feedback te ontvangen.

9.2.1 OFFERTEFLOW & PRIJSVORK

Bij het voorstellen van het eerste serviceconcept “Verbeteren van offerteflow”, uitten de
respondenten zich via de chat positief. Vanuit alle verschillende belanghebbenden werd
gesteld dat het probleem wat met dit concept verholpen diende te worden herkenbaar was.
Bij de expliciete vraag naar hoe gewenst een oplossing met dit specifieke doel zou zijn
scoorden de respondenten (de combinatie van zowel live als via de enquête) het concept een
3.6/5.
Deelnemende burgers en renovatiecoaches (hier in deelnemersgroep ‘andere renovatieaanbieders’) scoorden deze oplossing erg hoog op vlak van doelmatigheid en de beoogde
impact (4.5/5). Het voorgestelde concept is duidelijk een goede aanpak voor het motiveren
van renovatie-aanvragen door particulieren.
Burgers en renovatiecoaches zijn het er mee eens dat meer informatie vanuit de burger,
waarbij zij zelf meer moeite zullen moeten doen om deze te vergaren, een toegevoegde
waarde heeft die de vertrouwenskloof (besproken in hoofdstuk 5) aanpakt. De
‘marktconforme prijsvork’ wordt op basis van de scoring van deze deelnemersgroepen dan
ook gekwalificeerd als een must have-functie.

De behoeften van aannemers werden echter in een eerdere projectfase ook reeds gecapteerd.
Daarnaast leverden ook de betrokken renovatiecoaches en marktpartijen vanuit hun expertise een
eerste inschatting vanuit de positie van een aannemer.
9

Aannemers zijn duidelijk minder enthousiast over de prijsvork. Zij scoren de prijsvork eerder
onvoldoende acceptabel. Wanneer hier op doorgevraagd werd tijdens de consultatie zelf en
daaropvolgende een-op-eengesprekken, bleek dit vooral voort te komen door twijfels aan de
geschiktheid en bekwaamheid van de platformeigenaren om een juiste inschatting te maken.
Bij het evalueren van de antwoorden van de aanwezige aannemers moet met een aantal
elementen rekening gehouden worden:
1. Het model zoals voorgesteld verandert de dynamiek op de markt. Waar aannemers op
dit moment zelf de prijszetting kunnen bepalen krijgen zij deze mogelijkheid op het
platform slechts in mindere mate. Zij zullen zich moeten schikken naar de prijzen die
daar genoemd, bepaald (of gesuggereerd) worden. Daardoor is terughoudendheid
vanuit aannemers en andere renovatie-aanbieders te verwachten.
2. De manier waarop de prijsvork wordt bepaald is cruciaal. Deze is niet uitvoerig
besproken tijdens de consultatie en is maar beperkt onderdeel van dit onderzoek.
Tijdens de marktconsultatie zelf zijn aannemers en renovatie-aanbieders terughoudend over
de prijsvork maar niet uitgesproken negatief. Het grootste obstakel dat zij zien is de beperkte
kennis van de burger en het, zij het gelimiteerd, standaardiseren van prijzen omwille van de
uniciteit van elk huis. De aanbieders geven aan vaak voor verrassingen te komen staan.

Figuur 6: Resultaten voor de volgende aspecten (vlnr): aanbieders met passende ervaring; wat kost een renovatie; dynamische
offertebouwer; afspraakplanner; generieke websitebouwer en publieke klantenreviews

9.2.2 KWALITEIT VAN UITGEVOERDE WERKEN VERHOGEN

Het concept “Kwaliteit van uitgevoerde werken verhogen” wordt door respondenten van alle
stakeholdergroepen positief ontvangen, maar de reacties zijn gematigder. Het concept scoort
gemiddeld een 3.1/5. De impact op de particulier en het doel worden niet als voldoende
meerwaarde beschouwd om de structuren die het concept met zich mee brengt te
verantwoorden.
Het doel om kwaliteit te behouden en te bevorderen ligt in lijn met de belangen van de
belanghebbenden maar is geen thema waarvan de respondenten uit het bedrijfsleven en de
burgers van wakker lijken te liggen. De score 3.1/5 duidt aan dat het doel van de oplossing
niet ongewenst is maar ook niet erg aantrekkelijk.
Uit opmerkingen via de chat blijkt dat een van de redenen voor deze gematigde reactie de
betrokkenheid van externe partijen is. In het concept wordt immers gekeken naar alternatieve
manieren van cofinanciering met commerciële partijen, zoals distributeurs en banken of
verzekeringsmaatschappijen. Verder werpt ook de manier van uit te voeren controles vragen
op, die voorlopig nog niet werden uitgewerkt.
Renovatiecoaches (‘andere renovatie-aanbieders’) zien in dit concept echter wel een kans. Het
concept is opgebouwd rond het geven van kwaliteitsgaranties en bescherming van de burger
als zwakkere partij. Tijdens een-op-eengesprekken geven twee coaches aan dat dit erg dicht
bij hun activiteiten komt. Zij adviseren op dit moment de burger aan het begin van het traject,
waarbij wordt gefocust op het opzetten van de renovatie en het evalueren van offertes.
Daarnaast voeren zij ook nadien dikwijls een controle uit om er voor te zorgen dat burgers
premies kunnen ontvangen op basis van de renovatie. Door niet enkel “premium aannemers”
te gebruiken als controleurs maar ook met renovatiecoaches te werken kan het platform de
verschillende belanghebbenden gemakkelijker verbinden en voor meer partijen een
meerwaarde bieden.
In de een-op-eengesprekken wordt ‘onafhankelijkheid van controle’ hier zowel als struikelblok
en kans aangewezen.
•

Praktisch gezien kan het onafhankelijk controleren een struikelblok vormen.
Respondenten uit overheidsdiensten en belangengroepen vragen zich af hoe

•

•

9.3

dit te waarborgen is wanneer verschillende concurrenten elkaar zullen
controleren. Controle door aanbieders komend uit andere regio’s dan de
uitvoerder blijkt tijdens gesprekken het meest voor de hand liggend, al neemt
dit natuurlijk de kans op een partijdig oordeel niet volledig weg.
Aannemers kunnen elkaar controleren en een van de respondenten geeft aan
dit als potentiële inkomstenbron te zien. Deze respondent heeft al vaker
controles uitgevoerd maar heeft dit nog niet aangeboden als potentiële dienst.
Doordat het platform voorgesteld werd als een overheidsinitiatief, gaat men er
vanuit dat er onafhankelijk gehandeld wordt bij het aanbevelen van aanbieders
en het aanreiken van informatie. Dit is uiterst belangrijk in het op te bouwen
vertrouwen.

FEEDBACK PLATFORMASPECTEN

9.3.1 PLATFORM GOVERNANCE
Over het algemeen willen platformeigenaars doorgaans de controle behouden over het
correct gebruik van het platform. Daarom loopt er gebruikelijk zo veel mogelijk informatie en
communicatie via het platform en neemt het platform een modererende functie op. Tijdens
de consultatie wordt aangegeven dat de partijen dit element juist als beperkend zien.
•

•

•

Dit komt naar voren tijdens de bevraging wanneer respondenten functies
mochten aanduiden die voor hen niet zouden werken. Functies die de
governance-waarde van het platform kunnen vergroten zoals een generieke
websitebouwer, dynamische offertebouwer en een afspraakplanner worden
gezien als de functies die het minste waarde hebben (zie figuur hieronder).
Bevraging over communicatie tussen partijen via het platform
o Communicatie via het platform wordt minder aantrekkelijk gevonden
door de meeste partijen. De coaches en andere aanbieders geven
echter aan dit wel een positieve ontwikkeling te vinden, aangezien dit
meer flexibiliteit biedt naar tijdstip van antwoord en bereikbaarheid te
allen tijde. Het verschil komt voort vanuit de aard van de huidige
communicatiegewoonten, die veelal telefonisch is. Mensen passen niet
graag hun dagelijkse gewoontes aan, tenzij de nieuwe oplossing
voldoende toegevoegde waarde biedt.
o Ons advies is om toch zo veel mogelijk informatie via het platform te
laten lopen zodat men het format kan controleren en de beoogde
kwaliteit kan bewaken aan de hand van steekproeven.
Betaling via het platform wordt als niet-acceptabel beschouwd door de
professionele belanghebbenden.
o Particulieren en de aanwezige belanghebbenden vanuit de overheid
scoorden hier juist een acceptabele score.
o Uit gesprekken bleek dat de slechtst-scorenden (maw. De
renovatiecoaches en aannemers) vreesden voor een vertragend effect
op de betaling.

Alhoewel dit niet expliciet werd gepeild, lijken voor particulieren daarentegen online betalingen
veelal de norm, of zijn ze alleszins gebruikelijk in hun dagelijkse leven. Particulieren lijken zich

bewust van de potentiële voordelen en maken gebruik van services zoals PayPal, Payconiq,
Klarna, iDeal enzovoort. Het gaat daarbij dan natuurlijk ook vaak om betalingen in een andere
prijsrange.

Figuur 7: Resultaten voor de volgende aspecten (vlnr): aanbieders met passende ervaring; wat kost een renovatie; dynamische
offertebouwer; afspraakplanner; generieke websitebouwer en publieke klantenreviews. Deelnemers werd gevraagd om een top
3 aan te geven.

9.3.2 DATAGEBRUIK & SCHAALGROOTTE
•

Bij de marktconsultatie werd aangegeven dat de betrouwbaarheid van de
manier waarop deze prijsvork berekend wordt essentieel is. Daarbij noteren we
de volgende aandachtspunten:
o Data moet van verschillende bronnen gebruikt worden. (in concreto
materiaalprijzen uit catalogussen, gemiddelde uurtarieven voor
bepaalde deelopdrachten etc.)

Duidelijke uitleg over de herkomst en het gebruik van deze data is
daarbij essentieel.
o Daarnaast kan het helpen om data uit overheidsbronnen te gebruiken
om de particulieren te ondersteunen.
Uit onze ervaring blijkt dat schaalgrootte van het platform een belangrijke rol
speelt in de waarde van deze functies. Hoe meer gebruikers, hoe meer inzicht,
hoe accurater de aanbevelingen. Dit lerend karakter moet ingebouwd zitten in
het platformdesign.
In de een-op-eengesprekken werd door meerdere organisaties de intentie geuit
om samen te werken. Het platformdesign moet daarom ook rekening houden
met het opschalen naar een regionaal niveau.
o Uitdagingen hierbij zijn de autonome standaarden binnen Vlaanderen.
Zo zijn er meerdere autonome Energiehuizen en hebben
gemeentes/provincies elk hun eigen initiatieven. Bovendien hebben
renovatie-aanbieders een beperkt werkgebied. Het platformdesign
moet deze zien te verenigen zonder hun individuele waarde te verlagen.
o Particulieren zoeken aannemers vaak in hun eigen regio. Een regionale
aanpak die op Vlaams niveau geïntegreerd wordt zal gewenst zijn.
o

•

•

9.3.3 TOEGEVOEGDE WAARDE DOOR DIFFERENTIËRENDE FUNCTIES
Tijdens de marktconsultatie werden verschillende functies voorgesteld om de toegevoegde
waarde van het platform te verhogen, en het meer onderscheidend te maken tegenover
gelijkaardige initiatieven. De voorgestelde functies kwamen voort uit een creatieve oefening
op basis van de noden onderzocht in de behoeftebepaling en een analyse van andere
platformen.
Als eerste werd de respondenten gevraagd om de functies die in hun ogen de meeste waarde
zouden toevoegen aan het platform aan te duiden als favorieten. In de onderstaande tabel
worden de favorieten van de respondenten weergegeven op basis van keuzevolgorde.
Nieuwe functie

Eerste keuze

Tweede keuze

Derde keuze

Aanbieders met passende
ervaring
Wat kost mijn renovatie?

13

3

2

6

6

2

Dynamische offertebouwer

1

4

4

Generieke websitebouwer

1

2

1

Afspraakplanner

0

4

5

Publieke klantreviews

0

0

0

Tabel 4: functies, geordend op voorkeurskeuzes van deelnemers marktconsultatie

•
•

Van deze bevraagde functies werd het ‘aanbevelen van aanbieders op basis van
voorgaande opdrachten’ het meest gewaardeerd.
Het ontvangen van publieke klantreviews werd op basis van de
behoeftebepaling beschouwd als een van de functies die consumenten zeer
goed zou kunnen helpen om een betrouwbare aanbieder te vinden. Uit de
bovenstaande tabel blijkt echter dat geen van de respondenten de functie als
een van de drie meest waarde toevoegende functies identificeert. Uit verdere

vragen blijkt dat de respondenten klantreviews niet zien als een
onderscheidende functie of als een functie die veel waarde toevoegt. Ons
vermoeden is dat deze functionaliteit eerder wordt beschouwd als een
basisfunctie, zoals deze op zowat elk tweezijdig online platform aanwezig is.
Klantreviews worden niet beschouwd als iets nieuws, iets wat veel
meerwaarde toevoegt. Maar als de functie niet aanwezig is, wordt hij
waarschijnlijk wel degelijk gemist.
Ook werden de respondenten gevraagd naar showstopping- functies, functies waarvan
prominente aanwezigheid op het platform niet acceptabel zou zijn.
•

•

•

Wat kost mijn renovatie, een van de meest populaire functies in bovenstaande
tabel wordt maar door twee deelnemers genoemd als een functie die voor hen
niet acceptabel is (zie figuur 7). De meerwaarde van deze functie wordt
duidelijk erkend door de andere respondenten.
De dynamische offertebouwer blijkt voor aanbieders zelf geen deal breaker te
zijn. Al worden zowel de dynamische offertebouwer en afspraakplanner door
meerdere partijen aangeduid als functies die voor hen niet zouden werken. De
afspraakplanner wordt door 2 van de 9 professionelen10 aangeduid als een
functie die niet voor hen werkt.
Een generieke websitebouwer lijkt echter niet te werken voor 7 van de 9
aanbieders. Het lijkt geen functie te zijn die verwacht wordt in de context van
een renovatieplatform.

Hier gegroepeerd als de aannemers, renovatie-adviseurs en de ‘andere deelnemers’. Deze laatste
categorie kon zich niet identificeren als particulier, belangengroep of overheidspartij en wordt voor deze
specifieke conclusie meegenomen in deze ‘professionele’ groepering.
10

10 CONCLUSIES
Onderstaande conclusies zijn het resultaat van de inzichten uit de marktverkenning en de
marktconsultatie. Alle elementen worden daarna verder toegelicht.
• Zelfredzaamheid en vertrouwen van de burger zijn sleutelwaarden en moeten actief
opgebouwd worden met specifieke functionaliteiten binnen het platform. De
zelfredzaamheid van de burger wordt gecreëerd door een combinatie van
kennisaanbod en het vergelijkbaar maken van aanbieders/offertes. Een prijsvork
creëert vertrouwen en geeft de aanbodszijde een gelijkere uitgangspositie.
• Differentiatie van het platform binnen het huidige landschap van gelijkaardige
platformen is mogelijk door het ter beschikking stellen van bepaalde functionaliteiten.
Het platform moet renovatie-acties versnellen door middel van verschillende functies
zoals een stap-voor-stap keuze/aanvraag-hulp die voor de burger een prijsberekening
bezorgt. Ook het suggereren van aannemers met gepaste ervaring zal een van de
belangrijkste elementen van een succesvol platform worden. Dit is een objectieve
manier om zo een voorselectie te maken en de aanbieders vergelijkbaar te maken.
• Kennisopbouw en kwaliteitsborging: Aanvragen moeten begeleid worden via het
platform zodat kennis wordt vergaard die aanbevelingsfuncties zoals de prijsvorksuggestie accurater doen functioneren. Door een proces aan te bieden ter
begeleiding van een renovatievoorbereiding, kan het platform de kwaliteit van
interactie in zekere mate borgen.
• Connector van deeloplossingen: Het platform zal als combinatie van een rekentool en
aggregrator van aanbieders, adviseurs en informatie van lokale bronnen (zoals
energiehuizen) de grootste kans op succes hebben.
• Verdienmodellen: Er zijn drie manieren voor E-Renozone om als aggregrator
inkomsten te genereren (traffic-, deelname- en succes-gebaseerd). Inkomsten zijn
echter geen winst. Het is kritiek dat het platform een non-profitstructuur blijft waarbij
een maximaal deel van de inkomsten herinvesteerd wordt in het platform.

10.1 ZELFREDZAAMHEID & VERTROUWEN OPBOUWEN
Het landschap van meer dan 20 gelijkaardige platformen voor renovaties/bouwopdrachten is
zeer verzadigd. Terwijl er veel platformen zijn, werken deze veelal op vergelijkbare wijze maar
variëren in aanbod van renovatie-uitvoerders. Zo bestaat het aanbod van het ene platform uit
aannemers binnen een specifieke sector of branche, terwijl de andere aannemers verzamelt
uit verschillende sectoren of helemaal geen onderscheid maakt.
De werking van deze platformen komt echter niet overeen met de grootste gedefinieerde
noden in de behoeftebepaling. Veelal werken zij als lead-generators voor aanbieders waarbij
de vraagzijde (burgers/consumenten) maar beperkt geholpen worden. Zelfredzaamheid en
vertrouwen zijn sleutelwaarden die onvoldoende benut worden binnen het huidige aanbod.
Daarnaast geven aanbieders aan dat de kwaliteit van deze leads te laag is, waardoor ook zij
meestal maar weinig heil zien in de huidige platformen.

10.2 DIFFERENTIATIE VAN HET PLATFORM
Veel van de huidige platformen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën; (1) het
aanbieden van kennis of (2) het aanbieden van contactgegevens. Er is nood aan platformen
die zowel vraag- als aanbodszijde in staat stellen tot het maken van beslissingen of het
ondernemen van actie.
•

•

De kennisverschaffende platformen zijn vooral ingericht als
eenrichtingscommunicatie, met een gelimiteerd aanbod van tools (zoals
bijvoorbeeld voor energieberekeningen).
Contactgegevens en de renovatie-aanvragen bieden vaak niet genoeg
diepgang voor de renovatie-aanbieder. Daarnaast is de kennis van
burgers/consumenten vaak niet goed genoeg om de juiste details te
verschaffen of investeringskeuzes te maken in deze fase wat een
ongelijkwaardige relatie en een lange acquisitietijd tot gevolg heeft.

Door het platform in te richten op actiegerichte kennis en het in staat stellen van beide partijen
om relatief snel beslissingen te maken kan E-RenoZone zich differentiëren van andere
platformen. De stappen die beide zijden doorlopen en de kennis die zij hierin vergaren zijn
essentieel om de genoemde zelfredzaamheid en vertrouwen te vergroten.

10.2.1 ZELFREDZAAMHEID
Zelfredzaamheid wordt gedefinieerd door de mogelijkheid om onderbouwde beslissingen te
maken. Dit betekent niet dat de vraagzijde geen hulp mag krijgen, maar juist dat zij de
gelegenheid krijgt om de juiste kennis te vergaren om zelfredzamer deze beslissingen te
kunnen maken. De volgende elementen dragen bij aan deze zelfredzaamheid:
• Stap-voor-stap keuzehulp (m.b.t. renovatie-onderwerp & huidige situatie)
• Kennisportaal (op artikelbasis) en rekentools (zoals energiebesparing of -subsidies)
• Offertevergelijker (van x aantal inkomende offertes) voor materialen, inspanningen en
overige kosten

10.2.2 VERTROUWEN
De volgende elementen in de concepten dragen bij aan dit vertrouwen:
• Wat kost mijn renovatie (informatieve prijsvork voor consument), zowel in verband
met materiaalprijzen als de berekening van werkuren
• Aanbieders met passende ervaring (selectie op basis van historiek)
o Projecthistoriek per aanbieder, opgebouwd binnen het platform
o Expertisebeschrijving, als initiële input van de aanbieder op het
platform
o Klantreviews, opgebouwd binnen het platform
• Prijsvork voor aanbieders, zowel algemeen als een vergelijking van prijzen van
historisch uitgevoerde opdrachten en prijzen van offertes van aanbieders
o Premium leveranciers, zowel qua op basis van klantreviews als
aanbieders in de omgeving

10.3 KENNISOPBOUW & KWALITEITSBORGING
Naast functies die gebaseerd zijn op de sleutelwaarden zelfredzaamheid en vertrouwen zijn
het de achterliggende digitale onderdelen en functionaliteiten die zorgen voor de benodigde
kennisopbouw binnen het platform.
• Aanbieders en -consumentenportaal voor het opmaken van profielen en relevante
randinformatie (zoals een portfolio van uitgevoerde werken, reviews etc. dat daarna
dient voor de aanbevelingen)
• Partnerportaal met integratiemogelijkheid voor informatie-overdracht naar
databanken van partners (via APIs) en mogelijkheid van embedding op
partnerwebsites
• Databank met alle aanbieders, te categoriseren en suggereren volgens
projecthistoriek (binnen E-RenoZone)
▪ Type aanvragen
▪ Type uitgevoerde aanvragen
▪ Gecategoriseerde onderdelen (materialen, handelingen op basis
van inspanning, etc.)
• Databank met prijshistoriek, met prijscategorisatie van handelingen, materialen en
andere offerteonderdelen (bijv. bijkomende kosten)
• Communicatiekanaal tussen aanbieder en aanvrager

10.4 CONNECTOR VAN DEELOPLOSSINGEN
10.4.1 STAPSGEWIJZE OPSCHALING
Het regionale karakter van de aannemers en bouwindustrie (en de belangenorganisaties)
bemoeilijkt de schaalbaarheid van een platform. Aannemers werken immers binnen een
bepaalde straal en hebben geen interesse in contacten uit een vergelegen provincie.
De ontwikkeling van een minimum viable product (MVP) of eerste uitrol zal gebaseerd moeten
zijn op een beperkt operationeel gebied waarbij de verschillende betrokken partijen dicht bij
elkaar staan. Gelijkaardige platformen werken ook binnen een lokale basis en zijn ofwel lokale
kennis-/contactgefocuste platformen (veelal vanuit de overheid), ofwel generieke leadgenerators. Beide systemen zijn niet schaalbaar en slechts beperkt succesvol.
Veel van de informatie die we op termijn willen ontsluiten, zoals materiaalprijzen, werkwijzen
en subsidiewetgevingen zijn echter op landelijk of gewestelijk niveau beschikbaar. Wanneer ERenozone in de eerste fase gebouwd wordt op basis van gegevens uit een beperkte lokale
context, vormt dit echter geen belemmering voor een opschaling in een later fase. De
aanbieders en hun prijzen bij gelijkaardige projecten kan daarentegen bijvoorbeeld wel
degelijk regionaal uiteenlopen.
De benodigde diepgang voor een actiegericht platform is enkel te vinden wanneer men van dit
lokaal niveau vertrekt. De sleutel tot schaalbaarheid is het aggregeren van lokale informatie en
niet het uniformiseren van informatie. Dit mechanisme van aggregeren wordt hierna
toegelicht.

10.4.2 AGGRERGREREN OM OP TE SCHALEN
Om een schaalbaar platform te creëren kan E-RenoZone de functie van Vlaamse of regionale
aggregrator op zich nemen. De functies die eerder werden beschreven zullen een generieke
basis vormen, waar lokale informatie ingeplugd kan worden. Op deze manier ontstaan de
onderstaande interacties:

Figuur 8: Waardenetwerk E-RenoZone (klanten & gebruikers)

Het bovenstaande schema is een weergave van het toekomstige netwerk en laat zien hoe
aanbieders en consumenten bij E-RenoZone terechtkomen wanneer het platform zich als
aggregrator positioneert tussen verschillende stakeholders. Consumenten communiceren
momenteel reeds met brancheorganisaties, lokale overheden en energiehuizen in hun
zoektocht naar advies rond of uitvoering van renovaties. Elk van deze partijen levert
momenteel echter slechts een deel van de totale ondersteuning. Wanneer E-RenoZone zich
echter als spin in het web positioneert, kan het platform burgers ook toeleiden naar andere
aspecten zoals bijhorende subsidies (via de energiehuizen of lokale overheden), een
instrument voor materiaalkeuzes (zoals bij specifieke platformen), mogelijke aanbieders van
uit te voeren werken (brancheorganisaties) of renovatie-adviseurs (energiehuizen).
Door het bovenstaande schema aan te houden, wordt de schaalbaarheid van het platform
bevorderd door verschillende elementen.
•
•

•

Lokale entiteiten kunnen hun eigen platformen behouden en via extra pagina’s
gebruik maken van de functies en aanbieders van E-Renozone
Het creëert meerdere manieren van mogelijke inkomstenstromen uit
partnerschappen, op basis van gebruik door burgers of deelname van lokale
partners zoals overheden of energiehuizen.
Lokale diensten worden benut waardoor de interne opbouw van expertise bij ERenoZone beperkt kan blijven.

Telkens wanneer er een lokale entiteit toetreedt tot dit netwerk groeit het netwerk maar blijven
de interacties hetzelfde.

Figuur 9: Schalend waardenetwerk
(identieke interacties, met toenemende aantallen, weergegeven als rode cijfers)

10.5 POTENTIËLE VERDIENMODELLEN
10.5.1 TRAFFIC-GEBASEERD INKOMEN
Deze suggestie van inkomstenstroom ontziet de consument maximaal. Partners zoals
Energiehuizen en lokale overheden hebben het doel om zo veel mogelijk actie te realiseren
binnen hun werkgebied. Zij moeten dus zo veel mogelijk consumenten, aanbieders en andere
bedrijven bereiken binnen hun werkgebied. Een traffic-gebaseerde inkomstenstroom speelt
hier op in. De bovengenoemde partners zullen in dit geval betalen voor gekwantificeerde
tractie, door bijvoorbeeld een prijs per aanvraag of per click te hanteren.
Naar gelang het platform groeit kan deze stroom uitbreiden naar kennisartikelen (zoals
hierboven benoemd) waarbij partners, of andere externe partijen betalen voor het bereiken
van platformdeelnemers. Transparantie en geloofwaardigheid van het platform is hier een
minimale vereiste richting doorrekening.

10.5.2 DEELNAME-GEBASEERD INKOMEN
Er zijn twee vormen van deelnamegebaseerde inkomstenstromen:
Partners of aanbieders betalen een (periodiek) bedrag voor hun deelname aan het platform.
Daarnaast kan deze vorm opgebouwd worden als een Freemium waarbij aanbieders die niet
financieel bijdragen genieten van basisfunctionaliteiten maar bijvoorbeeld geen toegang
genieten tot extra inkomstenstromen zoals de beschreven adviesfunctie.

Deze freemium-opbouw kan ook gebruikt worden in een consumentenvorm. De
basisfunctionaliteiten zoals kennisportaal, keuzehulp en prijsvork worden voor iedereen
ontsloten. Wanneer burgers bijkomend gebruik willen maken van extra functies zoals advies
zullen zij deze via het platform betalen. Bijkomende functies zullen steeds per actie
beschikbaar zijn, waardoor een periodiek betaalmodel (abonnement) wordt afgeraden.
Enkelvoudige betalingen per betalende dienst zijn hierbij de norm.

10.5.3 SUCCES-GEBASEERD INKOMEN
De derde inkomstenstroom is gebaseerd in het succesvol matchen van aanbieders en
consumenten en in het uitvoeren van de aangevraagde projecten. Wanneer een project, of
aankoop van diensten gestart wordt, of wanneer een bedrag als voorschot overgemaakt
wordt zal deze eerste betaling via het E-RenoZoneplatform lopen. Een vindersloon zal
onderdeel vormen van deze betaling. Dit is het bedrag dat de consument en aanbieder
afstaan aan E-RenoZone voor het faciliteren van het project. De betalingsverhouding tussen
de consument en aanbieder is nader te bepalen in overleg.
Deze inkomstenstroom geeft E-RenoZone’s partners tevens de opportuniteit om als adviseur
of bemiddelaar op te treden (als bijkomende functionaliteit). Wanneer een van de partijen zich
niet aan de overeenkomst houdt kan een adviseur optreden als bemiddelaar. Zoals eerder
geopperd zou dit uitgebreid kunnen worden tot een garantiesysteem voor aanbieders die aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
Ten slotte noteren we hier ook de opportuniteit om subsidie-aanvragen en -uitbetalingen via
dit platform te laten verlopen. Een goed gestructureerde aanvraag via het platform betekent
immers een meerwaarde voor de burger. In de geest van dit type verdienmodel zou bijgevolg
ook een deel van deze subsidie gebruikt kunnen worden als financiering voor het platform. De
administratieve toelaatbaarheid van deze piste moet verder onderzocht worden.

11 BIJLAGEN
11.1 LIJST VAN ONDERZOCHTE PLATFORMEN
11.1.1 PLATFORM
Betterhome
Ecobouwers
Livios
Bouwinfo
Isolatie info
Mijnenergiehuis
Renovatiegevel
Gevelbekleding-info
Confederatie bouw
Bouwunie
Engie
Bouwgarant
Solvari
Offerteadviseur
Homedeal
SOS handyman
Isolatie weetjes
Aannemer weetjes
Werkspot
Offrea
Vinduwaannemer
Casius
Build your home
Jaimy

11.1.2 CORE-FUNCTIE

11.1.3 INTEGREERBARE ELEMENTEN

Adviseren en aannemers
matchen (manual)
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Informeren
Isolatie triggeren
Kwaliteitgarantie (keurmerk)
Offerte aanvragen
Offertes
Offertes aanvragen
Offertes aanvragen
Offertes aanvragen
Offertes aanvragen
Offertes aanvragen
Vakman zoeken
Vakman zoeken
Vakman zoeken
Vakman zoeken
Vakman zoeken

Nee (concurrent)
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Tools/contacten
Tools/contacten
Tools/contacten
Werking
Nee (concurrent)
Nee (concurrent)
Nee (concurrent)
Nee (concurrent)
Informatie
Tools/contacten
Tools/contacten
Nee (concurrent)
Tools/contacten
Nee (concurrent)
Nee (concurrent)
Nee (concurrent)

11.2 NIEUWE FUNCTIES – KEUZES PER SEGMENT
Keuze 1
Nieuwe functie

Afspraakplanner
Generieke websitebouwer
Publieke klantreviews
Dynamische offertebouwer

Aanbieders met passende ervaring Wat kost een klus?

Particulier

2

2

0

0

0

0

Aannemer

2

0

1

0

0

0

Andere Renovatie-aanbieder

0

2

0

0

0

0

Belangengroep

0

1

0

0

1

0

Materiaalleverancier
0

0

0

0

0

0

Overheidspartij

5

0

0

0

0

0

Andere Deelnemer

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

6

1

0

1

0

Totaal
Keuze 2
Nieuwe functie

Aanbieders met passende ervaringWat kost mijn renovatie?
Afspraakplanner
Generieke websitebouwer
Publieke klantreviews
Dynamische offertebouwer

Particulier

0

2

1

1

0

0

Aannemer

0

1

1

0

0

0

Andere Renovatie-aanbieder

1

0

1

0

0

0

Belangengroep
1

0

0

0

1

0

Materiaalleverancier

0

0

0

0

0

0

Overheidspartij

1

1

1

1

1

0

Andere Deelnemer

0

2

0

2

0

0

totaal
Keuze 3
Nieuwe functie

3

6

4

4

2

0

Aanbieders met passende ervaringWat kost mijn renovatie?
Afspraakplanner
Generieke websitebouwer
Publieke klantreviews
Dynamische offertebouwer

Particulier

0

0

1

1

1

0

Aannemer

1

0

0

2

0

0

Andere Renovatie-aanbieder
0

0

1

0

0

0

Belangengroep

0

0

1

0

0

0

Materiaalleverancier

0

0

0

0

0

0

Overheidspartij

0

1

0

2

0

0

Andere Deelnemer
Totaal

1
2

1
2

1
4

0
5

0
1

0
0

Zijn er functies die niet werken voor u?
Aanbieders met passende ervaring
Keuze 1

Generieke websitebouwer

Publieke klantenreviews

Aanbieders met passende ervaringGenerieke websitebouwer

Afspraakplanner

Wat kost een klus?

Publieke klantenreviews Afspraakplanner

Dynamische offertebouwer

Wat kost een klus?

Dynamische offertebouwer

Particulier

0

2

0

1

0

1

Overheidspartij

0

1

0

0

0

2

Aannemer

0

3

0

0

1

0

Andere Deelnemer

0

2

1

1

1

0

Belangengroep

0

0

0

1

0

1

Andere Renovatie-aanbieder

0

0

0

1

0

0

Materiaalleverancier

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

8
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11.3 KLANTREIS BIJ RENOVATIE

Bron: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/infographic-klantreis-in-energiebesparing

