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“Wij willen beter met bewoners communiceren en 

volgens mij hebben wij daar een app voor nodig. 

Kan jij deze voor mij ontwikkelen?” Deze vraag 

van directeur Alfred Lenferink van Lenferink 

Vastgoedonderhoud uit Zwolle vormde enkele 

jaren geleden de start van het Renovatieplanner-

platform en alle apps die hieraan gekoppeld 

zijn. Bewonersconsulent Linda ter Maat van 

Lenferink ervaart dagelijks de voordelen van de 

Bewonersapp bij renovatietrajecten.    

Sociale innovatie is een speerpunt bij Lenferink. Bewo-
nerscommunicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Ik 

vorm als bewonersconsulent een schakel tussen bewoners 
en uitvoerende partijen bij renovatieprojecten. Als een huur-
der problemen heeft, willen wij liever dat diegene bij Lenfe-
rink komt. Dan lossen wij het op en hoeft er geen telefoontje 
naar onze opdrachtgever. Als de bewoner tevreden is, is onze 
opdrachtgever dat ook. Bewoners weten precies wanneer 
er welke werkzaamheden worden uitgevoerd en wat er van 
ze verwacht wordt. Al die informatie staat in de app. Ook de 
chatfunctie is heel prettig. Daarmee kunnen ze gelijk vragen 
stellen op het moment dat het hun uitkomt, ’s avonds of in het 
weekend. Dat voorkomt een heleboel onrust. Mensen willen 
weten waar ze aan toe zijn. De Bewonersapp helpt daarbij. 
Het is een goede aanvulling op het persoonlijke contact.

Drempel
Na diverse pilots hebben we de Bewonersapp voor de eer-
ste keer groots ingezet  bij een onderhoudsproject van 252 
appartementen. We voelden wel een drempel, konden niet 
goed inschatten of we ons hiermee veel meerwerk op de hals 
zouden halen. Maar in de praktijk viel deze angst weg. Iedere 
bewoner kreeg een inlogcode die ze konden aansluiten op vijf 
devices. Omdat het hier vooral ging om senioren was dat extra 
prettig, want kinderen en verzorgers konden de Bewonersapp 
ook downloaden en zodoende een oogje in het zeil houden. 
De app werkte en we kregen veel positieve reacties.

Meerwaarde 
Bij een renovatieproject in de Leemansstraat e.o. in Kampen is 
de Bewonersapp vanaf het begin ingezet en gedownload door 

ruim negentig procent van de huurders (zie ook pagina 9).  
Hier komt de meerwaarde van de app nog meer naar voren, 
want dit project is voor ons heel groot. Niet zozeer in aantal 
woningen, maar wel in de aard van de  werkzaamheden. Die 
hangen nauw met elkaar samen. Het vergt een heel strakke 
planning. Daarin hoeft maar iets te veranderen, of er is paniek. 
Met de app kan ik hier snel op anticiperen. Via de chatfunctie 
kan ik heel eenvoudig bewoners individueel of een straat in 
één keer informeren. De vuilnisophaaldienst vroeg bijvoor-
beeld of de containers aan het eind van de straat konden wor-
den gezet, in plaats van bij het begin. Voorheen moest ik dan 
bij elke betreffende woning een briefje door de deur gooien. 
Nu is het snel een bericht in de app. Bewoners krijgen een 
notificatie en zijn direct op de hoogte. Dat werkt veel sneller 
en het scheelt een boel papier.”   
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Linda ter Maat - bewonersconsulent bij Lenferink Vastgoedonderhoud

“ De app is een verrijking 
van ons werk”

Met de chat-functie  
in de app communiceer 
ik gemakkelijk en snel 
met bewoners.

“

“
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De wereld om ons 

heen verandert snel. 

AI, machine learning, 

robotisering: het is niet 

meer de toekomst, maar 

de realiteit van vandaag. 

In de bouwwereld gaan 

de veranderingen ook 

razendsnel. De vijf 

bedrijven in deze uitgave 

hebben hun krachten 

gebundeld en geven u 

een inkijkje in wat deze 

bijzondere samenwerking 

kan betekenen in de 

mobiele toekomst van  

de bouw.
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“Wij kennen de uitdagingen binnen de aannemerij en zoe-
ken samen met onze klanten naar passende oplossin-

gen. De BMN Connect app die wij samen met software ont-
wikkelaar AppSharing hebben ontwikkeld is daarbij een zeer 
effectief hulpmiddel. 

Snel en overzichtelijk bestellen 
AppSharing heeft ruime ICT-kennis en ervaring, kent de 
bouwwereld en werkt net als BMN vanuit de vraag van de 
klant. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor ons. We zijn een 
strategische samenwerking aangegaan en dat resulteerde 
in de Connect bestelapp en -woonwinkelapp. De bestel- 

app is bedoeld voor het opnemen van mutatie- en renova-
tie woningen waarbij bouwmaterialen snel en overzichte-
lijk besteld kunnen worden vanuit het assortiment van de 
opdrachtgever. Hierbij kan het bestek van de opdrachtgever 
worden ingelezen. De app is zo ingericht dat het de effec-
tiviteit van de aannemer optimaal ten goede komt. Onze 
applicatie die we begin 2018 hebben gelanceerd en verder 
geoptimaliseerd, wordt goed ontvangen in de markt. We 
zien een stijgende lijn in het aantal gebruikers. 

Bewonerskeuze
Na de lancering van de bestelapp, ontstond de vraag naar 
een app voor renovatietrajecten waarin bewoners zelf een 
keus kunnen maken uit diverse keukens, tegels, sanitair, 
badkamers en andere benodigdheden. Zo is de woonwinkel-
app ontstaan. De bewoner maakt een keuze op  zijn eigen 
device op het moment dat het hem of haar zelf uitkomt. Die 
keus wordt doorgestuurd naar de bestelapp en de aannemer 
kan vervolgens de order plaatsen. 

Grote tijdsbesparing
Bestellingen worden nu vooral op papier opgenomen en pas 
op kantoor verwerkt of doorgebeld. Dat kost veel meer tijd 
per bestelling. Reken maar uit hoeveel tijd je kwijt bent als 
je 400 keukens moet bestellen. De praktijk leert dat je zo’n 
20 minuten bespaart per bestelling met het gebruik van 
deze app. Het maakt het werk voor de aannemer vele malen 
sneller en efficiënter. En de kans op het maken van fouten 
neemt fors af.”  

Stephan Bakker - front-end developer bij AppSharing  
“Grada kent de applicatie inmiddels heel goed en heeft vaak al 
voor ogen hoe een wens vanuit BMN vertaald moet worden in 
de app. Daardoor leren we samen het product nog beter kennen 
en kunnen we gericht werken aan verbeteringen en nieuwe 
toepassingen. Het is heel fijn om wekelijks met elkaar te sparren. 
Zo versterken we elkaar.” 

Grada van der Schoot - innovatiespecialist & business developer bij BMN 

“  Wij ontwikkelen samen 
met onze klanten”

BMN Connect is hét aanspreekpunt voor honderden vastgoedbedrijven 

en woningcorporaties bij mutatie- en renovatietrajecten. “Ons doel is 

o.a. onze klanten te helpen met het ‘versimpelen’ van het bestelproces, 

zodat dit resulteert in minder bouw-, arbeid-, logistiek- en faalkosten,” 

stelt Grada van der Schoot. 

Het proces van opname tot en met bestelling is verkort, 
vereenvoudigd en minder foutgevoelig gemaakt.

Johan Bos – uitvoerder woningcorporatie 
Acantus, Veendam

 
“BMN was altijd al onze vaste groothandel. 
Onze samenwerking is twee jaar terug hechter 
geworden. Gezamenlijk hebben we een goede 
magazijnoplossing bedacht door BMN een deel 
van onze magazijnen in Winschoten, Ter Apel 
en Muntendam te laten inrichten. Van hieruit 
verzorgen zij een deel van de logistiek voor onze 
servicemedewerkers die ons woningaanbod 
onderhouden. 

Die samenwerking bevalt ons heel goed. BMN 
denkt mee over de optimalisatie van ons renova-
tie- en onderhoudsproces. Zij kwam daarom met 
het voorstel de samenwerking uit te breiden met de 
BMN Connect app. Dat kwam voor ons op het juiste 
moment, want wij zochten naar een handige oplos-
sing waarmee we onze materialen via één tool kun-
nen bestellen bij meerdere leveranciers. Die moge-
lijkheid biedt deze bestelapp. 

We waren snel overtuigd van de meerwaarde, 
want de BMN Connect app is overzichtelijk en heel 
gebruiksvriendelijk. En nog een mooi bijkomend 
voordeel: deze app bestaat al. Er zijn dus geen 
ontwikkelkosten en het is vrij makkelijk in te rich-
ten naar onze wensen. Wij gebruiken de app op dit 
moment nog alleen voor de uitvoer van het dage-
lijks onderhoud. Het is onze wens om op termijn de 
app ook in te zetten voor renovatieprojecten. Onze 
consulenten gaan dan huurders helpen om in de 
app zelf een keus te maken uit ons aanbod in bouw-
materialen. Dat maakt het bestelproces een stuk 
sneller, simpeler en effectiever.”  
 

De bestelapp is een 
overzichtelijk en 
gebruiksvriendelijk 
instrument.

“

“

Rick Kleinjan – werkvoorbereider en calculator 
Bouwbedrijf Markslag, Hengelo

“De BMN Connect App is een mobiele ICT-oplossing die past 
in deze tijd. Wij gebruiken de bestelapp sinds kort en deze 
wordt nu voor ons geoptimaliseerd. De tool gaat ons helpen 
ons werk sneller en beter te doen. 

Nu zijn we nog veel uren kwijt aan heen en weer rijden 
tussen de verschillende bouwlocaties. Hang- en sluitwerk 
ontbreekt nog wel eens of tegels zijn niet compleet. Dat 
moeten onze mensen dan elders ophalen. Die ergernis is 
straks verleden tijd. In de app staat per woning wat er nodig 
is aan bouwmaterialen waardoor wij ons mutatieonderhoud 
veel efficiënter kunnen inrichten. 

De bestelapp wordt ingericht naar onze wensen met een 
helder aanbod in producten en leveranciers. Handig voor ons 
én voor de bewoners. Die kunnen met een mobiele telefoon 
of tablet in de hand door de woning lopen en zelf een keuze 
maken in keuken-, badkamer en toiletbenodigdheden. De 
producten staan met duidelijke afbeeldingen in de app, zodat 
de bewoner een goede indruk krijgt van het eindresultaat. 
Bestellingen komen rechtstreeks binnen via de app en 
worden snel intern verwerkt. En omdat alle leveranciers erin 
staan, betekent dat dus ook één verzamelfactuur. Dat maakt 
het voor ons een stuk makkelijker om woningmutaties af te 
ronden.” 
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“Mobiele ICT- innovaties in de bouw volgen elkaar op. 
Als het gaat om productontwikkeling is efficiency van 

groot belang. Smits Vastgoedzorg wil daarin graag voorop 
lopen. De behoefte om informatievoorziening te digita-
liseren is groot en zal in de toekomst alleen maar verder 
groeien. Om dit te realiseren, zijn grote investeringen nood-
zakelijk. Natuurlijk zijn er bestaande systemen voorhanden, 
maar die zijn niet specifiek ingericht voor alle uitdagingen 
waarmee wij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wor-
den. Daarom is het voor ons interessant om de samenwer-
king aan te gaan met Rutges Vernieuwt en AppSharing. Rut-
ges Vernieuwt is een gelijkwaardige speler. Natuurlijk zijn 
we concurrenten, maar we delen veel gelijke uitdagingen. 

Kostenbesparend
Gezamenlijk innoveren werkt kostenbesparend en het levert 
een maatwerksysteem op dat wél aansluit op die uitda-
gingen. Daarom hebben we een team van developers van 
Appsharing een jaar aan het werk gezet om dedicated voor 
ons een systeem te ontwikkelen dat werkt. Aanvankelijk 
was het idee om een datarotonde te ontwikkelen waarmee 
in elke fase van het renovatieproces relevante informa-
tie wordt toegevoegd in aparte apps. In meerdere ontwik-
kelsessies is dat idee getransformeerd tot de Formulie-
ren-in-de-bouw app. Een complete totaaloplossing waarin 
alle fases in een renovatietraject worden meegenomen. 

Klanttevredenheid
Met de input van deze app is het mogelijk periodiek onder-
houd efficiënter in te plannen. Maar ook het contact met 
bewoners wordt geoptimaliseerd. Het geeft real time inzicht 
in problemen, vragen of klachten waar wij onze communicatie 
direct op kunnen aanpassen. Belangrijk voor Smits Vastgoed-
zorg, want klanttevredenheid staat hoog in ons vaandel.”

Hans van der Krogt  - algemeen directeur van Smits Vastgoedzorg 

Real time inzicht in onderhoud  
en renovatie  

Smits Vastgoedzorg uit Rotterdam behoort samen met Rutges Vernieuwt tot één 

van de grootste vastgoedonderhoudsbedrijven van Nederland. Smits Vastgoedzorg 

is specialist in transformeren en onderhouden van bestaande bouw- en renovatie-

projecten en is een vaste samenwerkingspartner voor woningcorporaties in de 

randstad en midden-Nederland. Hans van der Krogt, algemeen directeur van 

Smits Vastgoedzorg, vertelt over de uitdagingen in de onderhoudsbranche en zijn 

motivatie om samen te werken met Rutges Vernieuwt en AppSharing.

Erwin Brehm – uitvoerder bij Smits Vastgoedzorg, 
Rotterdam 

“Bij Smits gebruikten we al andere apps voordat AppSharing 
in beeld kwam. Maar deze werkten maar voor een deel van 
onze werkzaamheden. Bijvoorbeeld alleen voor een koude 
opname of een oplevering. Niet efficiënt in de praktijk. Pro-
gramma’s sloten niet op elkaar aan, of werkten niet op een 
mobiele telefoon. Omslachtig en niet meer van deze tijd.

Positieve ervaringen
Ik vond het daarom interessant om binnen de stuurgroep 
mee te denken over een eigen app die specifiek wordt ont-
wikkeld voor Smits Vastgoedzorg en Rutges Vernieuwt. Mijn 
input was vooral gebaseerd op de positieve ervaringen van 
de andere apps die ik al gebruikte. De mogelijkheden die er al 
zijn voor een warme- of koude opname wilde ik ook in onze 
eigen app terugzien. En dat is gebeurd.

Woningdossier
Ik ben tevreden met het eindresultaat, want met de Formu-
lieren in de Bouw app is er nu een alles-in-één applicatie op 
de markt voor alle soorten werkzaamheden bij een onder-
houds- of renovatietraject. Voor mij werkt het heel handig 
en overzichtelijk bij een woningopname. Niet alleen belang-
rijk voor Smits Vastgoedzorg, maar nog meer voor onze 
opdrachtgever, de woningbouwcorporaties. We hebben de 
app getest en nu voor het eerst ingezet bij een onderhouds-
project van vier galerijflats in de Favrestraat en omgeving in 
Rotterdam. Alle details over de staat van een woning, zowel 
van binnen als buiten, zijn vastgelegd in woningdossier. Hoe 
oud de badkamer is, bijvoorbeeld, en wanneer deze moet 
worden vervangen. 

Verschillende culturen 
Mijn collega Letty van der Horst, bewonerscoördinatrice bij 
Smits Vastgoedzorg, gebruikt dezelfde Formulieren in de 
Bouw app voor een sociale opname. Zij kan daarin alle infor-
matie kwijt over bewoners en gezinssamenstellingen. Ook 
een planning met alle data van onderhoudswerkzaamheden 
en – indien nodig – het faciliteren van vervangende woon-
ruimte in een zorghotel. Al die informatie staat nu in één app 
en dat maakt ons werk makkelijker en overzichtelijker. 
Ik ben enthousiast, maar zie zeker ook nog wel verbeter-
punten. Rotterdam is een stad met meer dan honderd ver-
schillende culturen. Het zou wenselijk zijn om de app ook in 
meerdere talen beschikbaar te maken. Dan is de app ook te 
gebruiken voor medewerkers in de bouw die niet of nauwe-
lijks Nederlands spreken.”  

Het woondossier 
vormt de kern van 
de Formulieren in de 
bouw-app.

“

“
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“Daarom zochten wij een 
partner die voor ons een 

flexibel platform kon ontwik-
kelen en bouwen. AppSharing 
is met ons die uitdaging aange-
gaan. Zij hebben de Woonwinke-
lapp op maat gebouwd en inge-
richt. Een handige tool voor het 
bestellen van woonaccessoires 
zoals badkamers, keukens en 
toiletten. De app is ingezet voor 
het renovatietraject Overvecht. 
Een spannende kick off. 230 
huurwoningen stonden op de 
lijst om te worden gerenoveerd 
en het traject was al dusdanig 
ver dat het platform heel snel 
moest worden opgeleverd. Er 
was weinig tijd om te testen. 
AppSharing liet zien dat ze 
klantgericht zijn. Ze staan open 
voor feedback, kunnen snel 
schakelen en indien nodig problemen oplossen.” 

Praktisch en transparant
“De bouwwereld is enorm dynamisch. Veel uitdagingen 
delen we met andere vastgoedbedrijven. Hoe kunnen we 
bouwtechniek en ICT nog beter integreren in de bouwsec-
tor; is één van die uitdagingen. Daarom zijn we in 2018 de 
samenwerking aangegaan met AppSharing en Smits Vast-
goedzorg uit Rotterdam. Dat heeft geleid tot de Formulie-
ren in de bouw-app. Deze is inzetbaar voor vrijwel elke fase 
binnen een renovatietraject zoals een woonopname, of een 
technische- of warme opname. Het bevat onder andere een 
opleveringsformulier, een bewonersenquête en een tool 
voor veiligheidsinspecties. Per project worden alleen die 
formulieren ingebouwd die nodig zijn voor het project, zodat 
de app overzichtelijk blijft. Daarnaast onderscheidt deze 
applicatie zich ook omdat het echt helemaal is ontwikkeld op 

basis van wensen en ervaringen 
van uitvoerders van Rutges Ver-
nieuwt en Smits Vastgoedzorg. 
Wij hebben met AppSharing een 
werkgroep geformeerd en zijn 
aan de slag gegaan. Omdat het is 
gebouwd vanuit praktijkervaring 
is het heel praktisch en transpa-
rant ingericht en bruikbaar. Een 
slimme tool die ons werk een stuk 
sneller en efficiënter maakt.” 

Kanaleneiland 
Rutges Vernieuwt werkt samen 
met woning-corporatie Mitros 
aan het renovatieproject Nansen 
Gasperialaan in de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland. Deze wijk werd 
gebouwd tussen 1955 en 1971. 
Kenmerkend voor de wijk zijn de 
portiekflats met vier woonlagen.  
Het renovatieproject past in 

de grootscheepse opknapbeurt van Kanaleneiland. In de 
Nansen Gasperialaan wordt het interieur van 192 portiek-
woningen vernieuwd. Om dit proces in goede banen te 
leiden, maakt Rutges Vernieuwt gebruik van de Formulie-
ren-in-de-Bouw app. Uitvoerders hebben deze app gebruikt 
bij de warme- en koude opname. Bewonersinformatie is door 
de woonconsulent vastgelegd bij de sociale opname. 

Samenwerking met BMN
Bewoners die daarvoor in aanmerking komen, kunnen kie-
zen uit een badkamer, toilet en keuken die zij kunnen bestel-
len via de woon-winkel app. Bijzonder aan dit project is ook 
de samenwerking met Bouwmaterialen Nederland (zie ook 
het BMN-artikel op pagina 4 en 5 in dit magazine). Met de 
bestel-app van BMN kan de uitvoerder of het uitvoerend 
team bestellingen plaatsen voor bijvoorbeeld hout, plaatma-
teriaal, tegels en lijm. 

Hennie huurt met haar man een woning van woning-
corporatie DeltaWonen aan de Leemansstraat in 
Kampen. Haar woning kreeg een flinke opknapbeurt.  
Tijdens de renovatieperiode kon ze gebruik maken 
van de Bewonersapp. 

Hennie vertelt: “Ons hele huis is grondig geïsoleerd. 
Nieuw sanitair en tegels voor onze badkamer en wc. 
Het grote raam in onze woonkamer heeft driedubbel 
glas, de rest dubbel glas. De berging is vernieuwd en 
we hebben zonnepanelen gekregen. Allemaal binnen 
een half jaar. Er gebeurt dus heel veel in korte tijd en 
dat maakt het best heftig. 

Gebruiksvriendelijk
De Bewonersapp heeft die periode overzichtelijker 
gemaakt. Hij is heel gebruiksvriendelijk ingericht met 
vier blokken met informatie, planning, persoonlijke 
informatie en communicatie. In de planning stond 
een overzicht met alle werkzaamheden van dag 
tot dag. Het informatieblokje gaf uitleg over tijde-
lijke voor-zieningen. Zo wist ik bijvoorbeeld waar ik 
mijn was kon doen. Via de chatfunctie kon ik vragen 
stellen aan Linda, mijn bewonersconsulent. Die rea-
geerde altijd heel snel. 

Containers 
Tijdens de verbouwingsperiode werden de 
containers in onze straat een week niet geleegd. Ik 
heb toen gebeld met de gemeente. Een ambtenaar 
vertelde mij dat alle bewoners van de Leemansstraat 
een brief hadden gehad met het verzoek de 
containers aan de andere kant van de weg te zetten, 
omdat de vuilniswagen er niet langs kon. Maar 
bijna niemand in de straat had die brief ontvangen 
of gelezen. Ik heb de vraag van de gemeente 
doorgegeven aan Linda en zij heeft het in de app 
gezet. Zo waren alle buren gelijk op de hoogte. 

Deze tijd
Ik ben erg tevreden over de Bewonersapp. Voorheen 
werd alles op papier gezet. Dat werkte ook, maar dit 
middel past meer in deze tijd. Je hebt alle informatie 
gelijk bij de hand en als er iets verandert, weet ieder-
een dat direct. Heel snel en handig.” 

Preshant Rampersad  - IT-ontwikkelaar bij Rutges Vernieuwt  Hennie Smit –  bewoner, renovatieproject DeltaWonen, Kampen

Integratie van ICT en 
techniek in de bouw
“Innovatie zit in ons DNA,” stelt Preshant Rampersad, IT-ontwikkelaar binnen Rutges Vernieuwt. 

“Het zit niet voor niets in onze bedrijfsnaam. Kansen zien, benutten en ontwikkelen doet Rutges 

Vernieuwt al sinds de oprichting in 1894. De inzet van takenformulieren-apps in de bouw is niet 

nieuw, maar de bestaande software was voor Rutges Vernieuwt te weinig maatgericht.“

Met de chat stelde 
ik mijn vragen 
rechtstreeks aan de 
bewonersconsulent, 
heel snel en handig.

“

“
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“Schildersbedrijf Lenferink uit Zwolle benaderde ons 
enkele jaren geleden met de vraag naar een app om de 

bewonerscommunicatie rondom een renovatietraject te opti-
maliseren. Dat was de start van de Renovatieplanner. Samen 
hebben we de Bewonersapp ontwikkeld waarmee bewo-
ners inzage krijgen in de onderhoudswerkzaamheden in hun 
woning. Het geeft heel overzichtelijk aan wanneer de schilder 
komt. Dat scheelt heel veel vragen naar de uitvoerder en het 
verkort de lijnen tussen bewoners, aannemers en corporaties, 
want vragen worden rechtstreeks gesteld in de app. Derde 
voordeel is het digitaliseren van de woninghistorie, zodat 
aannemer en consulent een compleet overzicht hebben van 
de gehele onderhoudsgeschiedenis van een woning. 

Lidmaatschap Renda
Toen de Bewonersapp net een week in de app-store stond, 
kregen we telefoon van een aannemer in Arnhem die zei: 
“deze app wil ik ook.” Dat werd dus klant nummer twee. De 
Renovatieplanner bleek een gat in de markt. Wij waren de 
allereerste met een app voor bewonerscommunicatie rondom 
renovatietrajecten waarin planning, renovatie én woning- 
historie zijn opgenomen. Die voorsprong hebben we nog 

steeds. We zijn het concept verder gaan uitrollen en zochten 
contact met aannemers en bouwbedrijven gespecialiseerd 
in renovaties. Dat zijn er in Nederland niet zo heel veel, dus 
we kwamen al snel bij de juiste bedrijven uit. En die kennen 
elkaar allemaal. We zijn lid geworden van Renda, platform 
voor professionals in de sociale woningbouw. Ook dat ver-
grootte onze naamsbekendheid binnen deze sector. 

Inspectieapp documenteert direct
Maar na de Bouwbeurs in 2017 konden we echte stappen 
maken. Daar kwamen we in contact met BMN en Rutges 
Vernieuwt. Wij zijn intensief gaan samenwerken en hebben 
de Inspectieapp ontwikkeld. Tot op de dag van vandaag de 
meest succesvolle app van het Renovatieplanner-platform, 
omdat het ook buiten renovaties om te gebruiken is. 
Deze Inspectieapp werkt heel doeltreffend. Met de telefoon 
in de hand ga je om de woning. Je fotografeert en noteert 
alle gebreken of aandachtspunten zoals houtrot of  scheu-
ren in de app. Alle informatie is meteen gedocumenteerd. Dat 
bespaart enorm veel tijd en daarom is het heel geschikt voor 
inspecties, inventarisaties en registraties. 
De bouwsector was bij de start van de Renovatieplanner voor 

Felix Wielinga - directeur van Appsharing

Geen boekwerk met twintig pagina’s voor een woningopname. Geen complexe Excel-

sheets of bestelsystemen. Met de apps van de Renovatieplanner wordt het werk van 

aannemers, woningcorporaties en bouwbedrijven eenvoudiger en efficiënter. Dat 

bespaart tijd en geld. Felix Wielinga, directeur van AppSharing, het software bedrijf 

achter de Renovatieplanner, vertelt over de voordelen van zijn apps voor de bouwsector.

“Het draait om eenvoud  en efficiëntie”
ons nog een vrij nieuwe wereld, maar inmiddels 
kunnen we heel goed meepraten. Dat merken we 
ook als wij bij prospects kennis delen zonder dat 
ze van alles hoeven uit te leggen. En dat is heel 
belangrijk, want een renovatie is een heel specifiek 
proces. Dan moet je de taal van de bouw spreken. 
Als je bij een aannemer aan tafel komt en je weet 
bijvoorbeeld niet wat een meterkastlijst is, kun je 
wel stoppen. 

Gebruiksvriendelijk voor de aannemer
Wat wij heel belangrijk vinden, is de klant aan het 
stuur zetten. De wensen van onze opdrachtgever 
zijn daarin leidend. Ons uitgangspunt is dat het 
vooral gebruiksvriendelijk moet zijn voor de aan-
nemer. De inrichting van de app bedenken wij niet, 
maar de gebruikers. Wij werken daarin nauw samen 
met BMN Connect. De apps zijn flexibel ontwor-
pen en bieden zoveel verschillende functionalitei-
ten dat we het op maat kunnen inrichten voor elke 
klant. Alle apps sluiten aan op de datarotonde en 
zijn volledig geïntegreerd in het Renovatieplanner 
platform. 

Digitale innovatie in de bouw
De Renovatieplanner kwam op het juiste moment. 
Binnen de bouwsector en aannemerij is innovatie 
een heel belangrijk item, vooral binnen renova-
ties. De meest vooruitstrevende bedrijven stor-
ten zich op deze markt. Dat zie je terug in nieuwe 
technieken zoals het vervangen van badkamers of 
keukens in één dag of ‘Vraaggestuurd Renoveren’. 
Allemaal innovaties waarin ICT steeds belangrijker 
wordt. Het was altijd al belangrijk om werkproces-
sen makkelijk en efficiënt in te regelen, maar de 
noodzaak was wat minder. Nu de sector kampt met 
te weinig personeel, is het heel prettig dat je met 
één digitaal systeem minstens 1Fte kan uitsparen.” 

Jacko Hoogeveen – lead developer  

“Ik zit als lead developer namens AppSharing 
om tafel bij de klant. Elk contact begint met 
inventariseren. Wij denken met de klant mee naar 
de toekomst. Wie gaan de apps gebruiken en hoe 
maken we dit voor hen aantrekkelijk? Automatiseren 
betekent altijd een transitie in werkwijze. Dat wordt 
vaak vergeten, maar is voor ons een essentieel in 
de ontwikkeling. Door werkzaamheden mobiel te 
gaan doen, verander je bestaande processen. Die 
verandering op een goede manier in een organisatie 
doorvoeren is van cruciaal belang om een app te 
laten slagen.” 

Uitgangspunt is 
dat het vooral 
gebruiksvriendelijk 
moet zijn.

“

“
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