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De Uitdaging. 



Creatie van een circulaire modulaire woonunit in beton.



woonunits met eigen smoel en een unieke merkbeleving 
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Durven kiezen voor 
compact wonen vanaf 

80m2

De expertise van ETIB 
infusen in een nieuwe 

subbrand

Doorzetten van de 
ingezette 

productverbreding

Inspelen op korte 
doorlooptijd van het 
prefab ETIB bouwen

Inspelen op groeiende 
vraag rond duurzaam 

wonen

Integratie van 
technologie en IoT is een 

meerwaarde

Meegroeien van een 
woning is een concrete 

vraag 

Etib positioneren als 
innovator & Best in Class 

performer



Quick Dive



Etib now
WAT DOET ETIB AL VANDAAG? 

….



De  Marktopportuniteit
WAAROM DIT EEN GOED MOMENT IS VOOR EEN COMPACTE WONINGVENTURE?

 Een traditioneel bouwproject begint telkens vanaf een wit 
blad en dat zorgt vaak voor stress bij de consument. 

 Door hun jarenlange ervaring in beton prefabbouwen en 
door de combinatie van onderzoek en ontwikkeling van een 
modulaire woning kan Etib waarde creëren voor de klant.

 Informeren, transparantie en vooraf denken en plannen 
werkt overtuigend voor de veeleisende klant van vandaag.



Concurrenten
WIE BEWEEGT ER NOG IN DEZE MARKT? 



Doelgroep
WIE IS DE KLANT VOOR DIT SOORT WONINGEN?

 Consument die compact en kwalitatief wenst te wonen.

 Consument die niet gaat kiezen voor de goedkoopste 
oplossing, maar een kwalitatieve en betrouwbare 
bouwpartner zoekt.

 Consument die ontzorgt wil worden van de traditionele 
twijfels rond het bouwproces: budget, timing, keuzes.



Obstakels voor klantWat die klant traditioneel moet doen Wat de klant verwacht

Doelgroep

 Design
 Hoge afwerkingsgraad 
 Kwaliteit 
 Precisie
 Budgetcontrole
 Personalisatie
 Informatie 
 Transparantie
 Snelheid 

 Onderzoek naar verschillende bouwtypologieën
 Financiële haalbaarheid onderzoeken 
 Bouwgrond zoeken en aankopen 
 Architect aanstellen 
 Programma van eisen opstellen 
 Ontwerpen aansturen 
 Materiaalkeuzes maken 
 Technische keuzes maken 
 Technologische keuze maken 
 Werfcontroles bijwonen
 Werfplanning opvolgen 
 Oplevering bijwonen 
 Onderhoud van de woning 

 Onervaren in bouwen 
 Voortschrijdend inzicht 
 Vertrouwen geven
 Financiën
 Keuzes maken 
 Relatietest
 Lang proces
 Onvoorziene zaken
 Onduidelijkheden 
 Technische kennis  



Moeilijkheden voor klantWat die klant traditioneel moet doen Wat die klant wenst

Doelgroep
WAT KAN ETIB VOOR DEZE KLANT BETEKENEN? 

 Design
 Hoge afwerkingsgraad 
 Kwaliteit 
 Precisie
 Budgetcontrole
 Personalisatie
 Informatie 
 Transparantie
 Snelheid 

 Onderzoek naar verschillende bouwtypologieën
 Financiële haalbaarheid onderzoeken 
 Bouwgrond zoeken en aankopen 
 Architect aanstellen 
 Programma van eisen opstellen 
 Ontwerpen aansturen 
 Materiaalkeuzes maken 
 Technische keuzes maken 
 Technologische keuze maken 
 Werfcontroles bijwonen
 Werfplanning opvolgen 
 Oplevering bijwonen 
 Onderhoud van de woning 

 Onervaren in bouwen 
 Voortschrijdend inzicht 
 Vertrouwen geven
 Financiën
 Keuzes maken 
 Relatietest
 Lang proces
 Onvoorziene zaken
 Onduidelijkheden 
 Technische kennis 



Doelgroep
WAAR LIGGEN DE UITDAGINGEN OM KLANTEN TE OVERTUIGEN?

 Vooroordelen van beton wegnemen: akoestiek, kil karakter, 

 Prijs/kwaliteit ratio voldoende in de verf zetten

 Betrouwbaarheid als bouwpartner in de verf zetten.



EXPERIENCE AS A PRODUCT

“Klanten zijn niet op zoek naar producten” 

“Ze willen een overtuigende, informerende en inspirerende ervaring die zorgt voor 
herinneringen en het engagement boost.”



Ideation.



Concrete LivingX als flexibel en 
tailormade woonabonnement

 Wonen als een service / abonnement
 Niet langer kopen maar huren inclusief omkadering



Concrete LivingX als innovatieve 
meegroeiwoning die wonen op 
jouw maat toelaat.

 Here and now
 Rendabiliteit voor Etib te onderzoeken



Concrete LivingX als een Tiny 
house

Image Courtesy by Ark Shelter

 Hypertrend
 Duurzaam aspect
 Geen echte woningen



Concrete LivingX als katalysator 
voor circulaire bouwmaterialen

 Alternatief gebruiken van overschotten en restmateriaal
 Circulair bouwen activeren binnen ETIB
 Sterke storytelling naar buitenwereld

Brickette by BC architects



By Ark Shelter

Concrete LivingX als innovatielab 
voor nieuwe bouwsystemen

 Onderzoek naar uitwerkingen van betonproducten (bijv. ecobeton)
 Huidige KIEM project
 Driver voor kennisoverdracht en thought leadership

Carbon Negative Cement – MIT institute



Een compact woonconcept uitgevoerd in prefabbeton met een modulaire insteek. 

Het product inspireert door zijn unieke verschijningsvorm en wordt getoond aan 

de klant via een belevingswoning waar ze kunnen verblijven.

ConcreteLivingX
WAT BEOGEN WE ?





Architecture by Mapa Architects



Architecture by Tham Videgard





Architecture by Snohetta



Architecture by Tham Videgard



ConcreteLivingX
PARTNERING BRANDS



Innovatief compact 
woonconcept in 
prefabbeton

ConcreteLivingX
WAT BEOGEN WE ?

+
Vermarkten ConcreteLivingX 
via ervaringshuis van de 
toekomst

 Bump + Etib
 Bouwkennis van Etib gecombineerd met creativiteit van 

bump

 Bump + partners
 Sterke online presence + storytelling
 Inspireren door beleving -> sterk waardevoorstel
 Boekingsysteem
 Strategische merk partnerships



ConcreteLivingX
HET BUSINESS MODEL

Geprojecteerde winstmarge in een geoptimaliseerd proces met een daaraan gekoppelde 

belevingswoning die zichzelf terugbetaalt. 



ConcreteLivingX
WHAT WE NEED

 Architectural concept
 Interior concept
 Circulair hergebruik en cyclus definiëring
 Brand
 Communicatie concept
 Go2market concept + Business case
 Partnering brands (local is better)
 Validation
 Online presence
 Operations manual



ConcreteLivingX

Quickdive VLAIO 
Groeisubsidie

Concept Design Validatie Concept 
definition

Brand 
Pitch

APBC sprint

Circulair 
ondernemen

Indiening December 21’

ROADMAP
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ConcreteLivingX

Quickdive VLAIO Groeisubsidie Concept Design Validatie Concept 
definition

Brand 
Pitch

6-8 weken sprintAPBC sprint

ROADMAP

Merkontwikkeling

Location
Naming 

Branding essentials
Partnering brands

Concept Design

Architectuur
Interieur
Product

Business case

Verdienmodel
Marges

Partnerdeals



Let’s make this work!

ETIB + BUMP / CONCRETE LIVINGX
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