
Renoveren of nieuwbouwen?  

Wanneer gebouwen aan het einde van hun levensduur zijn of wanneer een groot deel van 
de gebouwelementen technisch aan vervanging toe zijn, komen eigenaar en/of gebruiker 
voor de keuze te staan: renoveren of nieuwbouwen?  
We zien dat de afweging om een bestaand gebouw te renoveren of te vervangen voor 
nieuwbouw steeds minder op technisch-financiële grond plaatsvindt, maar dat andere  
afwegingen een rol spelen. Denk hierbij aan de maatschappelijke wens voor hergebruik  
van eindige grondstoffen, duurzame oplossingen en de focus op de functionele kwaliteit  
van gebouwen. Vanuit een organisatieperspectief is het van belang met de juiste indicatoren 
te werken. SBM introduceert daarom de renovatiescan. 
 

De renovatiescan 

De scan geeft inzicht in het optimale toekomstscenario voor uw vastgoed, afgestemd op  
de behoeften en ambities van uw organisatie en de omgeving waarin deze opereert. Dit 
biedt een goede basis voor een verder uit te werken projectdefinitie. Het stappenplan dat 
we doorlopen bij het uitvoeren van de renovatiescan wordt in onderstaande afbeelding  
schematisch weergegeven.  
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Een voorbeeld 
De laatste tijd voeren we veel renovatiescans 
uit in schoolgebouwen. Scholen willen leer-
lingen een gezonde en veilige omgeving kunnen 
bieden, waar het onderwijsproces optimaal kan 
worden vormgegeven. Naast financiële en 
technische aspecten nemen onderwijskundige 
(functionele) eisen en wensen daarom een 
belangrijke rol in bij een renovatiescan voor 
een schoolgebouw.   
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Een toelichting op de stappen: 

1. De eerste stap van de renovatiescan is het vaststellen van uw huisvestingsvisie. Vaste 

onderdelen hiervan zijn ruimtelijke, technische, functionele en financiële eisen en  

wensen die vanuit de organisatie en haar omgeving worden gesteld. Wij hebben  

ruime ervaring in het opstellen van een huisvestingsvisie indien deze ontbreekt. Dit doen 

we door samen met u te kijken naar uw organisatieproces en de ondersteuning die dit 

vraagt van uw huisvesting. Daarnaast kijken we, bijvoorbeeld door middel van een 

DESTEP-analyse, ook naar de omgeving waarin uw organisatie opereert en de rol die u 

hierin wilt hebben. Hieruit kunnen bijvoorbeeld ambities op het gebied van uw bijdrage 

aan duurzaamheid en eventueel andere maatschappelijke doelstellingen naar voren 

komen. Resultaat van deze stap is een helder geformuleerde huisvestingsvisie met zicht 

op wensen, eisen en prioriteiten. 

2. Stap twee van de scan betreft het uitwerken van zowel het nieuwbouw- als het  

renovatiescenario op basis van de opgestelde visie. 

• Voor het nieuwbouwscenario werken we een vlekkenplan uit, waarin we streven naar 

optimale functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Op basis van verschillende actuele  

technische kwaliteitsniveaus, waarin uiteraard het vigerende bouwbesluit is opgenomen 

stellen we een kostenraming op voor het nieuwbouwscenario. Hierbij houden we  

rekening met aanvullende eisen zoals CO2-neutraal bouwen, Bijna Energie Neutraal  

Gebouw (BENG) of Energie Neutraal Gebouw (ENG). Door onze jarenlange ervaring en 

expertise als bouwkostendeskundige kunnen we nauwkeurig voor u inschatten wat een 

nieuwbouwproject kost.  

• Om het renovatiescenario op te kunnen stellen, nemen we als eerste uw bestaande 

gebouw volledig op. We kijken naar de technische staat van de constructie en de  

verschillende bouwkundige en installatietechnische delen van het gebouw, maar ook 

naar de mate waarin deze zaken het toelaten om aangepast te worden. Vervolgens  

bekijken we op welke manieren we uw huisvestingsvisie in kunnen passen in het  

bestaande gebouw en bepalen we welke technische aanpassingen hiervoor nodig zijn. 

We hebben uiteraard aandacht voor het technische kwaliteitskader dat ook in het 

nieuwbouwscenario wordt gehanteerd. Als laatste stap in het opstellen van het renova-

tiescenario stellen we ook hierbij een kostenraming op.  

3. Tot slot presenteren we het nieuwbouw- en renovatiescenario. Het nieuwbouwscenario 

wordt als een referentie gebruikt voor het renovatiescenario. We laten zien welke  

keuzes u kunt maken in een nieuwbouwvariant en welke financiële consequenties deze 

keuzes hebben. Vervolgens laten we zien in welke mate een renovatie van het bestaan-

de gebouw het nieuwbouwscenario evenaart op de functionele, technische en financiële 

aspecten ervan.  

 

Door de volgorde waarin en de volledigheid waarmee we de omschreven stappen doorlopen 

heeft u als vastgoedeigenaar/beheerder voldoende onderbouwing om een weloverwogen 

keuze te maken. De twee scenario’s vormen dé basis voor een nader uit te werken project-

definitie. Hiermee helpen we u bij het creëren van huisvesting die uw organisatie optimaal 

ondersteunt: huisvesting van waarde!  

 

 

In de praktijk zien we dat organisaties vaak al 

goed weten wat ze wel en niet willen als het 

gaat om huisvesting. We helpen ze daarom 

vooral door ze uit te dagen nog net iets verder 

te kijken dan ze gewend zijn vanuit de bestaan-

de situatie en de uiteindelijke visie goed op 

papier te krijgen. Daarnaast ondersteunen we 

veel met het integreren van meerdere visies 

wanneer partijen huisvesting gezamenlijk gaan 

gebruiken.  

 

 

 

Voor het nieuwbouwscenario bepalen we de 

optimale uitvoering van de huisvestingsvisie 

aan de hand van de wensen en eisen gekop-

peld aan een kostenplaatje. Het nieuwbouw-

scenario geldt als een referentiekader voor het 

renovatiescenario.  

 

 

We vinden het belangrijk oog te hebben voor 

de (maatschappelijke) waarde van bestaand 

vastgoed en daarom doen we erg ons best om 

een optimaal renovatiescenario uit te werken. 

Vaak zijn opdrachtgevers verrast als ze zien 

welke mogelijkheden hun ‘oude’ gebouw nog 

heeft.  

 

 

Door de scenario’s naast elkaar te zetten is het 

goed vergelijken. De huisvestingsvisie wordt 

een laatste keer getoetst aan de uitkomsten 

van de scenario’s zodat het maken van een 

besluit op de juiste indicatoren plaatsvindt.  


