BOUWSTROOMSCAN
Invullen van de scan
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zet de bouwstroomscan op één plek waar iedereen gebruik van kan maken (bijvoorbeeld
SharePoint of google docs)*
Elke corporatie en/of medewerker gebruikt zijn eigen tabblad
Kies een tabblad die nog niet in gebruik is en verander de naam van dat tabblad
a. Naam wijzigen onder aan het tabblad
b. Vul naam in blauwe blok
Beantwoord, per corporatie en/of medewerker het vragen formulier
Op tabblad 1 (dashboard) komen alle resultaten bij elkaar in een handig overzicht
In het dashboard kun je de resultaten van corporaties/medewerkers ‘aan en uit’ zetten

*voor de kennissessie hoef je hem niet met meerde mensen in te vullen, maar dat mag uiteraard wel.

Toelichting Inkooptoolbox
De Bouwstroomscan is één van de eerste stappen die je kunt zetten om te toetsen of jouw
corporatie en/of samenwerkingsverband klaar is voor conceptueel bouwen. De Bouwstroomscan
maakt deel uit van de Inkooptoolbox Bouwstromen. De Inkooptoolbox Bouwstromen bestaat uit een
aantal modellen en een wegwijzer. Gebruikers kunnen de modellen – in onderlinge samenhang –
invullen en aanpassen naar hun eigen, specifieke situatie. De inkooptoolbox beoogt
woningcorporaties een vertrekpunt te bieden waardoor zij een gezamenlijke vraag (nog) beter
kunnen formuleren, organiseren en in de markt zetten, waardoor nieuwbouw kostenefficiënter,
sneller en met een hogere kwaliteit wordt uitgevoerd. De volledige toolbox bestaat o.a. uit een
wegwijzer, praatplaat, de bouwstroomscan, strategiedocument, intentieovereenkomsten,
inkoopplan, vraagspecificatie en verschillende overeenkomsten. De toolbox is beschikbar via de
Aedes community Bouwstromen: Documenten - Communities.nl
Grote delen van de inkooptoolbox zijn ook prima bruikbaar voor inkoopsamenwerkingen die niet
leiden tot daadwerkelijke gezamenlijke inkoop, maar slechts tot gezamenlijke voorbereiding. En veel
van de modellen die bij deze inkooptoolbox horen, zijn zelfs bruikbaar voor woningcorporaties die
volledig individueel inkopen.
Bouwstroomscan
Het doel van de bouwstroomscan is te analyseren of een aantal belangrijke kenmerken (organisatie)
en omstandigheden (opgave) voor woningcorporaties zodanig zijn dat zij een basis kunnen vormen
voor een succesvolle bouwstroom. De uitkomsten van de bouwstroomscan worden gepresenteerd in
een dashboard, dat inzicht geeft of samenwerking loont. Deze uitkomsten zijn vervolgens bruikbaar
om op bestuurlijk niveau beslissingen te nemen.
De bouwstroomscan is bedoeld voor samenwerkende woningcorporaties en laat op een aantal
aspecten de overeenkomsten en verschillen tussen die woningcorporaties zien: Aan wat voor soort
woningen is behoefte? Wie beschikt bijvoorbeeld over welke kennis, ervaring en capaciteit? En hoe
gaan de woningcorporaties om met de hoofdbeginselen van aanbesteden, zoals opgenomen in de
Governancecode woningcorporaties 2020?
Zoals gezegd, delen van de toolbox zijn ook geschikt voor individuele corporaties. Gaat jouw
corporatie niet samenwerken maar zelfstandig inkopen, ook dan is de scan een waardevol
hulpmiddel. Je kunt de scan gebruiken om te toetsen of medewerkers van verschillende afdelingen
zoals nieuwbouw, inkoop en onderhoud hetzelfde vertrekpunt hebben.

