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Case : 
Prefabricatie van een erker – zicht op de ontwikkeling  

Trend naar Bouwindustrialisatie uit het 
standpunt van Renson 
productleverancier/ontwikkelaar.
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Project per project
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project per project   versus    prefabricatie  !!
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Renson products

Parameteriseren -BIM

Gemonteerd in atelier
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Hoe beheersen?
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Hoe beheersen?

Bouwindustrialisatie: Prefabricatie en BIM 
kan hier oplossing bieden.



Stakeholders

Eindgebruiker  /bouwheer                                                   Architect                                         Aannemer
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Renson heeft een historiek met indienen van 
subsidiedossiers



Verloop  steun O&O project Renson voor Erker

• 04/2016 Vastleggen van ideeën. Maken van presentaties toewerkend naar een dossier. 
Zoeken naar samenwerkingen met Universiteiten en kennisinstellingen. (stappen die anders 
misschien niet ondernomen worden)Laten rijpen van idee en aftoetsen met verschillende 
afdelingen. => meerwaarde: alles is afgetoetst.

• Vergadering samen met iemand van IWT vond plaats op 09/2016-Voorleggen van ideeën en 
nagaan van haalbaarheid voor een subsidiedossier -feedback op het moment zelf.

• Indienen van dossier 10/2016 (dit kunnen wij intern- voor bedrijf die hier niet mee vertrouwd 
is: beter extern persoon aanspreken die reeds subsidiedossiers heeft ingediend).

• 12/2016 Vlaio komt op bezoek voor meer toelichting.

• Extern advies op 04/2017 =Feedback van verschillende partijen waarop dient geantwoord te 
worden. Deze adviezen stemmen tot nadenken.

• 07/2017 subsidie toegekend.

• Project loopt tot 05/2019 (verlengd) subsidie wordt toegekend in schijven – maken van 
tussentijdse verslagen.



Stand van zaken te bezichtigen op :

www.raamuitbouw.be

Voor concrete vragen:
Peter Gilbert pgilb@renson.be

http://www.raamuitbouw.be/
mailto:pgilb@renson.be



