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Na jaren bij BAM te hebben gewerkt, 
begon Jasper Sluimer 6 jaar geleden voor 
zichzelf. Hij hield wel van een uitdaging, 
dus richtte hij zich op een lastig segment 
van de markt: bestaande binnenstedelijke 
portiekwoningen. De ambitie: corporaties en 
beleggers helpen hun bestaande voorraad 
op te knappen en te verduurzamen in de 
traditionele bouwkolom door te denken 
vanuit de gebruiker. En dat zonder overlast te 
veroorzaken. Dus bedacht hij samen met de 
TU Delft en BIK bouw en haar ketenpartners 
een innovatieve verduurzamingsmethode die 
niet uitgaat van de aannemer, maar van de 
bewoners. Het proces is zo ingericht dat zij zo 
min mogelijk last hebben van de renovatie. 
‘Veel corporaties worstelen met het op peil 
brengen van hun bestaande bezit’, stelt Jasper 
Sluimer. ‘Achterstallig onderhoud zorgt voor 
tocht, lekkende kozijnen en schimmel. Dan 

kun je jaarlijks onderhoud doen, maar je kunt 
het ook in één keer goed aanpakken. Met 2nd 
skin plaatsen we een nieuwe, goed geïsoleerde 
‘tweede huid’ over de bestaande schil heen. 
In combinatie met duurzame installaties 
voor verwarming, ventilatie en warm water, 
maak je snel, makkelijk en voor een vaste prijs 
de stap naar duurzaamheid en comfort en 
tevreden bewoners.’

Een renovatie is meestal behoorlijk 
ingrijpend. Hoe minimaliseren jullie de 
overlast voor bewoners? 
‘We hebben samen met een 

gedragsexpert van de TU Delft een zo 
prettig mogelijk proces voor de bewoners 
ontworpen. Heldere communicatie en 
participatie in alle fasen van het project 
zijn daarbij sleutelbegrippen. We zorgen 
voor 70% bewonersparticipatie. We 

nemen de bewoners mee in het proces 
door vooraf goede informatie te geven over 
wat er wanneer gaat gebeuren en wat het 
uiteindelijk oplevert. De renovatie beslaat 
tussen de 5 en 10 dagen per woning. Het 
proces is zo ingericht dat er niet geboord 
of gehakt hoeft te worden. Zo plaatsen we 
een lichtgewicht gevel die gewoon gelijmd 
kan worden. Dat scheelt stof en lawaai. De 
installaties worden aan de buitenkant van 
de woning geplaatst. Dat scheelt niet alleen 
ruimte binnen, maar heeft ook als voordeel 
dat al het werk aan de buitenkant gebeurt. 
De woning blijft dus goed bewoonbaar 
tijdens de werkzaamheden, en de bewoner 
hoeft nergens voor thuis te blijven.’ 

Hoe duurzaam zijn woningen na de 
renovatie?
‘Dat hangt ervan af wat de opdrachtgever 

‘�Wij�zijn�echt�de�Apple�
onder�de�renovAties’

Bestaande woningen verduurzamen lastig? Niet met 2nd skin! 
Dankzij deze innovatieve verduurzamingsmethode kun je als 
corporatie of belegger snel en makkelijk je woningvoorraad 
verbeteren en aan de klimaatdoelstellingen voldoen, zegt Jasper 
Sluimer. En dat zonder overlast voor de bewoners. 

 Jasper Sluimer 

Noem eeN voordeel voor de 

wooNoNtwikkeliNg door 

Covid-19 eN eeN Nadeel: 

er zullen op termijn meer 

kantoren getransformeerd 

gaan worden naar woningen.

Nadeel van thuiswerken 

en digitaalwerken is dat 

besluitvorming en bijvoorbeeld 

vergunningen langer duren

welke disCussie is 

relevaNt op het gebied 

vaN woNeN:

hoe gaan we 1 miljoen extra 

woningen realiseren, zeker met 

de wisselende beleidvorming 

welke we afgelopen jaren 

hebben ervaren. mogelijk weer 

een ministerie voor bouw, met 

duidelijke prestatie afspraken

wat is eeN mooi voorbeeld 

vaN eeN geslaagd 

wooNprojeCt met de 

juiste mix:

ik ben zelf erg trots op de 

transformatie van de oude 

gevangenis de Noordsingel  

#tuinvanNoord in rotterdam 

waar we ruim 100 jaar oude 

panden en cellen blokken 

getransformeerd hebben 

tot woningen in diversen 

prijscategorieën met behoud 

van de sfeer van de panden 

en de buurt, met zelfs 

een complete binnentuin. 

hierdoor ontstaat een nieuwe 

woongemeenschap in een 

bestaande wijk

ZijN je eigeN wooNweNseN 

iN aNder perspeCtief 

gekomeN door Covid-19 eN 

het thuiswerkeN:

ja, je merkt dat extra ruimte 

thuis toch prettig is dit geldt 

zowel voor een buitenruimte 

als ook werkruimte wat nu toch 

een voordeel is

wat is er Nodig om prettig te 

woNeN iN de CompaCte stad:

een goede stedebouwkundige 

opzet, waarbij slimme ruimte en 

groen invulling nodig is om het 

goed leefbaar te maken

wat wordt het 

belaNgrijkste keNmerk 

vaN woNeN iN de toekomst:

betaalbaar wonen, op dit 134 woningen pruissingel met monumentale gevel van 2nd skin12 woningen Nom vlaardingen

inidische wijk vlaardingen 200 woningen met alle pakketen van 2nd skin

moment kunnen veel mensen 

geen woning kopen of huren, 

dit zal voor de toekomst een 

belangrijk onderdeel moeten 

worden bij de ontwikkeling van 

nieuwe woningen en van grote 

renovatieopgave

wat is de grootste 

uitdagiNg:

de bouw en 

projectontwikkeling keten 

optimaliseren, slimmer 

samenwerken en niet zoals nu 

veel geld en tijd verspillen

wat ZoudeN partijeN 

op de NederlaNdse 

woNiNgmarkt aNders eN 

beter kuNNeN doeN:

Conceptueel denken en doen, 

slimmere samenwerkingen 

opzetten, bijvoorbeeld 

zoals je nu ziet in modulaire 

onderdelen ontwikkelen en 

bouwen, dezelfde onderdelen 

en procedures op elkaar 

afstemmen en niet steeds 

opnieuw het als een los 

projectje zien, maar meer met 

producten en bouwstromen te 

gaan werken

wat valt op als het gaat 

om de wooNweNseN:

bij duurdere koop en huur 

merken wij dat bewoners 

kwaliteit steeds belangrijker 

vinden, bij sociale huurwoningen 

zien wij de energierekeningen 

en de stijgende kosten tegen 

over het comfort van met name 

oudere huurwoningen steeds 

belangrijker worden

welke iNNovaties gaaN het 

versChil makeN:

Conceptueel denken zal 

steeds belangrijker worden 

in combinatie met industrieel 

bouwen en toepassen van 

circulaire grondstoffen. 

wil. Wij denken in integrale oplossingen en 
hebben daarom vier standaard pakketten 
ontworpen. De mogelijkheden lopen 
van Premium met nadruk op altijd een 
goede isolatie, met daarna de opties van 
gasarm (Hybrid) en gasloos (All Electric), 
tot zelfs naar Zero Energy met 30 jaar 
prestatiegarantie. Met deze pakketten kun 
je als corporatie of belegger eenvoudig de 
route naar 2050 energieneutraal uitzetten 
en de bestaande woningvoorraad weer up to 
date krijgen.’ 

Wat zijn de voordelen van deze aanpak 
voor vastgoedeigenaren en bewoners?
‘De verduurzaming wordt in korte tijd 

gerealiseerd en we houden gedurende 
het hele proces goed contact met alle 

als bouwers zich hiermee 

verder ontwikkelen zullen de 

bouwkosten minder stijgen 

en de ‘handjes’ beschikbaar 

blijven

wat ZijN je top vijf 

wooNprojeCteN iN 

NederlaNd eN Noem 1 top 

loCatie iN het buiteNlaNd: 

- tuin van Noord rotterdam 

transformatie voormalige 

gevangenis Noordsingel 

- little C rotterdam nieuwbouw 

met alure 

- katendrecht ontwikkeling van 

buurt tot complete woonwijk

- drijvend bouwen 

schoonschip amsterdam en 

havenlofts in de Nassauhaven 

rotterdam 

- en in ontwikkeling: komt er 

aan maasbode, woontoren met 

gestapelde eengezinswoningen 

buitenland: - venice Canal 

historic district in los angeles

waar beN je graag als 

je eveN tijd voor jeZelf 

Nodig hebt: 

buiten

passie voor: 

mensen en gebouwen

grootste iNspiratie: 

antoni gaudi/sagrada familia

dit raakt mij persooNlijk:

onrecht

topserie Netflix: 

the queens gambit 

favoriet vervoersmiddel: 

elektrische fiets

ultieme oNtspaNNiNg: 

sigaartje roken in de tuin

beste sportprestatie: 

revalideren na een gebroken 

rug in 2020

guilty pleasure: 

heerlijk wit wijntje

beste advies: 

alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder

waaruit bestaat eeN 

perfeCte dag voor jou: 

met een zonnige dag op het 

water met gezin en vrienden

voor wat iN het leveN beN 

je het meest daNkbaar: 

mijn ouders, vrouw en kinderen

is er iets waarvaN je al 

heel laNg droomt: 

heel veel leuke dingen ; -) 

als je morgeN wakker 

Zou kuNNeN wordeN met 

eeN goede eigeNsChap 

of taleNt erbij, wat Zou 

dat ZijN: 

slim(mer)

wat maakt de stad slim: 

mensen

post Covid-19, waar kijk 

je het meest Naar uit: 

elkaar weer kunnen aanraken 

en samen zijn zonder 

terughoudendheid

betrokkenen waardoor je na oplevering 
nooit voor verrassingen komt te staan. 
Dankzij de schaalgrootte en de modulaire 
opzet is er sprake van een goede prijs-
kwaliteitverhouding. De installaties 
zijn gecertificeerd, onderhoudsarm en 
gebruiksvriendelijk. 2nd skin is echt 
de Apple onder de renovaties. Het is 
ontwikkeld vanuit de gebruiker en niet 
door een traditionele opdrachtgever 
of bouwer. Dat leidt tot een gezond en 
comfortabel binnenklimaat en aantoonbare 
energiebesparing. Tot slot is het ook een 
esthetische verbetering. Zo hebben we in 
Vlaardingen een jaren 70-wijk met 200 
woningen verduurzaamd. De bewoners zijn 
super enthousiast. In plaats van een grauwe 
buurt lijkt het nu een nieuwbouwwijk. Maar 

dan wel met behoud van de vertrouwde, 
gezellige sfeer.’ 

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
‘We willen toe naar een energieneutrale, 

circulaire bouwmethode. Geen gevels 
meer van stuk- of metselwerk, maar van 
circulaire grondstoffen als bijvoorbeeld 
hout. Dat betekent dat we kunnen renoveren 
zonder uitstoot van CO2 en zonder nieuwe 
grondstoffen. We hebben inmiddels het 
eerste circulaire blok gerealiseerd. Dat is 
niet alleen een grote stap op het gebied van 
duurzaamheid, maar zorgt ook voor een 
andere uitstraling. Daar ben ik wel trots op. 
Een circulaire gevel moet er niet uitzien als 
een tweedehands gevel, maar moet gewoon 
mooi zijn!’


