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De Franse context
• 2014 : Aanvang testen voor digitalisering van vastgoed

• 2015 : Oprichting PNTNB (Plan Transition Numérique Batiment) met een budget van 20 
miljoen €

•2015 : Ontwikkeling BIM (building information modeling) in Frankrijk (ontwerp + 
werken)

•2017 : Publicatie boek « Real Estech » over de digitalisering van vastgoed
•2017 : Oprichting van een digitale club van de sociale huisvesting

•2019 : publicatie van een boek met de experimenten en strategie over de digitalisering
in de sociale huisvesting
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De Franse context sociale huisvesting

• Het is duur

• De nieuwe technologieën worden slecht beheerst

• De winst valt moeilijk te identificeren

• Moeilijk om experimenteel stadium te overstijgen (energie, senior, parking)
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Vilogia en verbinding

• Sinds 2015 experimenten met :

• 100 woningen (energie, senior, domotica, interfonie, luchtkwaliteit)

• 145 verbonden stookketels

• 91 verbonden stookplaatsen (100% in 2020)

• Verbonden MGV (40 units)

• Communicatie-infrastructuur op nieuwbouw (label R2S)
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Feedback ervaring

• De nieuwe technologieën worden slecht beheerst

• De kostprijs ligt hoog (€ 1000 /won, € 300/aangesloten stookketel)

• De winst valt moeilijk te identificeren

• Moeilijk om experimenteel stadium te overstijgen (energie, senior, parking)

• Betere reactiviteit en sturing van de providers (stookplaats)

• Optimalisering van de systemen (stookketels)

• Positieve wil van de teams (maintenance parkingdeur, lift)
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Feedback ervaring : voorbeeld van de stookketels

Spreiding van de huurders per gemiddelde ingestelde temperatuur over de periode : 

90%

5%

5%

10%

Dans la moyenne au dessus en dessous

Ondergrens (-15%)
16.7 °C

Energiearmoede ? 

Bovengrens (+15%)
22.6 °C

Grootverbruikers ?

Gemiddelde
19.7 °C

Voor het SWW: 15% van de woningen 
verbruikt 3 à 10 keer meer dan het 
gemiddelde van de geïnstrumenteerde 
woningen
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Feedback ervaring : voorbeeld van de stookketels
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Gasverbruik in functie van de instellingsvoorkeuren

Nombre de logement

Moyenne de conso gaz ch période

Het gebruik van de automatische functie
komt van januari tot juni neer op een
gemiddelde besparing van € 90 per woning
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