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WoonConnect is een online platform met dynamische BIM-modellen, waarop gebruikers o.a. nieuwbouwwoningen kunnen configureren, renovatiescenario’s visualiseren en energetische aanpassingen uitproberen.
De modellen worden gebruikt door bouwbedrijven, gemeenten, woningeigenaren, woningcorporaties
en huurders. Bij grootschalige digitalisering beschikken we over een digitale vastgoed-databank, met
een beschrijving van de gebouwde omgeving in detail. WoonConnect kan worden ingezet in alle fasen
van het bouwproces en bij beheer.
Wij willen door digitaliseren van de woonomgeving,
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door een cloudapplicatie met slimme bouwfysische 3D
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modellen, die door de gebruikers gezamenlijk actueel

Relevante maten kunnen worden aangepast, en voor

kunnen worden gehouden.
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Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie

kwaliteitsverklaringen, eigenschappen als isolatiediktes

Bewoners kunnen online met hun eigen digitale huis

rendementen en COP-waarden) van het gebouwmodel en

experimenteren op terreinen als zorg, veiligheid en

verschillende keuzeopties, worden gecombineerd met

energie. Door verschillende scenario’s te simuleren
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verandering. WoonConnect maakt transparant wat

worden live gegenereerd uit de modellen.

de consequenties zijn in 3D-model & 2D-tekeningen
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Bediening

Ook kunnen opties worden aangeboden waarmee

WoonConnect is een webapplicatie die met tablet,

bewoners langer thuis kunnen blijven wonen.

laptop of pc, online benaderd kan worden. Bediening
gebeurt middels knoppen, schuiven en invoervelden.
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