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Hoofdstuk 1: inleiding 

1 lnleiding 
In dit eerste en inleidende hoofdstuk wordt de aanleiding van dit onderzoek behandeld . Na het 
behandelen van de probleemstelling, doelstelling en enkele definities wordt het plan van 
aanpak gepresenteerd. Afsluitend beschrijft de leeswijzer de opbouw van het verslag . 

1.1 Probleemschets 

Nu het kwantitatieve woningtekort vrijwel is opgeheven krijgt de woningmarkt te maken met 
een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. De vraag naar grate woningen blijft 
enorm, met name in de dure koopsector waar het aanbod gering is. De woninggrootte is voor 
de consument een van de belangrijkste kwaliteitsaspecten en zal in de sociale, -middeldure 
als dure sector meer aandacht moeten krijgen . Een ontwikkelaar moet meer gaan concurreren 
door direct in te springen op de marktvraag. Hij realiseert op dit moment woningen en biedt de 
minste inspraak. De overige partijen van wie men een woning kan kopen, systeembouwer, 
catalogusbouwers of eigen kavel bieden de consument al geruime tijd meer inspraak in de 
vorm van keuze. De ontwikkelaar moet de grootste inhaalslag maken om de consument te 
behouden. 

De noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen zullen per prijssector verschillen. Tevens verschillen 
de meningen van overheid/ media met die van gebruikers. Een oorzaak kan liggen in het 
verschillend beoordelen of benaderen van het begrip kwaliteit. Wei is er een beeld ontstaan 
dat de consument meer keuzevrijheid en inspraak moet krijgen . Met het streven om in de 
toekomst het particuliere opdrachtgeverschap te vergroten wil de overheid de consument 
tegemoet komen . Streven is dat vanaf 2005 minstens 30% van de nieuwbouw in de vorm van 
particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd moet warden 1. Een vraag die hierbij gesteld kan 
warden is of de overheid wil dat consumenten werkelijk zelf hun woning gaan bouwen of dat 
zij invloed kunnen uitoefenen. De praktijkuitwerking van particulier opdrachtgeverschap kan 
sterk verschillen . Uit onderzoek van Stichting De Regie blijkt dat op dit moment vooral 
gezinnen met kinderen en een hoog inkomen tot de doelgroepen behoren die belangrijke 
motieven hebben om zelf te bouwen. Het grootste probleem dat particulieren in de praktijk 
tegenkomen is dat partijen in de bouw (gemeenten, bouwbedrijven , projectontwikkelaars, 
woningcorporaties, architecten, makelaars) een hecht netwerk vormen en ze gewend zijn aan 
een vaste manier van werken2

. De bouwwereld vormt voor buitenstaanders een niet
transparante wereld . Als particulieren volgens het principe eigenbouw een woning willen 
real iseren is het gebrek aan vrije kavels een ander probleem. 

Een andere ontwikkeling is de komst van de Grondexploitatiewet. Hierdoor kan een gemeente 
in de toekomst bij het verlenen van een exploitatievergunning eisen stellen aan het aandeel 
particul ier opdrachtgeverschap, oak wanneer zij de grand niet in handen heeft. Voor een 
ontwikkelaar zal dit een aantal veranderingen met zich meebrengen, zoals het verlies van 
inspraak over de grand. 

3W Vastgoed is een ontwikkelingsmaatschappij die naast het ontwikkelen van woningen oak 
actief is op het gebied van commercieel vastgoed . Zij zijn zich bewust dat binnen de 
ontwikkeling van woningen de wens van de consument een belangrijke rol moet gaan spelen. 
Dit vormde de aanleiding van dit onderzoek. 

1 Ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer; De kwaliteit van Vinex, Den Haag 1999. 
2 Kuipers, I; Kwalteit Vinex upgraden door zelfbouw, 14 december 1999, www.doh.ni/nieuws. 
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Hoofdstuk 1: inleiding 

1.2 Probleemstelling 

Dit onderzoek richt zich op het consumentgericht bouwen van woningen. Binnen 
'consumentgericht bouwen' zijn twee thema's belangrijk . Enerzijds de woonkwaliteit gewenst 
door de consument, anderzijds het ontwikkelingsproces waarin de woonwensen 
ge'i'mplementeerd moeten warden. Bij het traditionele ontwikkelingsproces bouwt men volgens 
een algemene marktanalyse. In dit onderzoek zal het klantbewustzijn een belangrijke rol 
spelen en in het ontwikkelingsproces betrokken warden. Wil consumentgericht bouwen een 
toekomst hebben, dan moet de consument het uitgangspunt vormen. 

De probleemstelling kan als volgt geformuleerd warden : 

"Op welke wijze kan men middels de herinrichting van het ontwikkelingsproces binnen de 
woningbouwontwikkeling invulling geven aan consumentgericht bouwen?" 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

"lnvulling geven aan consumentgericht bouwen door herinrichting van het 
woningbouwontwikkelingsproces." 

Toe/ichting 
Woningen 
Onder woningen wordt niet alleen de feitelijke woning bedoeld, een gebouw dat verblijf 
mogelijk maakt, maar ook de woonomgeving die vaak belangrijke aspecten levert waarop de 
woningkeuze gemaakt wordt. Het begrip wonen wordt een steeds ruimer plaatsgebonden 
beg rip. 

Ontwikkelingsproces 
Het proces dat leidt tot de bouw van meerdere woningen . Consumentgericht bouwen wordt 
beschouwd als een manier van ontwikkelen. 

Consumentgericht bouwen 
Om invulling te gegeven aan consumentgericht bouwen is het belangrijk dat een aantal 
aspecten , onderdelen van consumentgericht bouwen, duidelijk zijn . 
• Consument: de consument is iedereen die woont en via de markt in zijn behoefte kan 

voorzien. 
• Consumentgericht: is oorspronkelijk gericht op alle consumenten met hun verschillende 

wensen . 
• Consumentgericht bouwen: bouwen voor consumenten, rekening houdend met de 

verschillende wensen die zij kunnen hebben. 

Als men consumentgericht wil bouwen moet men rekening houden met de verschillende 
wensen, anders bouwt men slechts voor een beperkte groep consumentgericht. Het verschil 
met de huidige situatie is dat men voor een specifiekere groep gaat bouwen . 

In dit onderzoek wordt gezocht naar een methodiek waarmee aan de meeste 
consumentenwensen voldaan kan warden. Het richten op een specifieke groep met behulp 
van een 'woonmerk' wordt hiermee niet onmogelijk gemaakt maar vooruit geschoven. Een 
'merk' kan de consument keuze bieden op een zelfde manier als in de kledingbranche. 
Branded woonconcepten zullen in de toekomst zeker een belangrijke functie vervullen binnen 
de woningbouw. Onderzoek naar woonconsumenten wordt een steeds belangrijkere taak 
binnen de ontwikkeling. Consumentenmarketing, nu hoofdzakelijk in relatie tot 
gebruiksproducten, zal dan zijn intreden doen bij de ontwikkeling van woningen. 
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Hoofdstuk 1: infeiding 

1.4 Uitgangspunten 

Binnen dit onderzoek gelden een aantal uitgangspunten als randvoorwaarden. 
• Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van koopwoningen, projectmatig . 
• De consument betrekt bij zijn kwaliteitsoordeel naast de woning ook de situering en de 

omgeving. Deze aspecten worden in dit onderzoek meegenomen. 
• Een kwaliteitsverbetering wordt beschouwd als een tegemoetkoming aan de individuele 

behoefte van de bewoners. 
• Financiele kwesties , zoals hypotheekverschaffing, vallen buiten het kader van dit 

onderzoek. 
• Het ontwikkelingsproces is zeer divers en binnen dit onderzoek niet belangrijk om in 

totaliteit te behandelen. Alleen aspecten cq knelpunten die een uitwerking hebben op de 
uiteindelijke kwaliteit van het plan worden behandeld . 

• Dit onderzoek wordt uitgevoerd om inhoud te geven aan consumentgericht bouwen, 
beschouwd vanuit de ontwikkelaar 3W Vastgoed . Het resultaat van dit onderzoek biedt 
een theoretische methodiek voor een ontwikkelingsproces, waarbij de consument zelf kan 
kiezen welke inspraak hij wil. 
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Hoofdstuk 1: inleiding 

1.5 Begripsbepalingen 
Om onduidelijkheden te voorkomen volgen enkele definities zoals deze in dit onderzoek 
gehanteerd warden. · 

Eindproduct 
Hiermee wordt het resultaat van het ontwikkelingstraject bedoeld . Het eindproduct kan zowel 
een woning of woongebouw betreffen als een woonwijk of een deel hiervan. De realisatie is 
feitelijk een onderdeel van het ontwikkelingstraject, maar zal binnen dit onderzoek buiten 
beschouwing vallen. 

Kwaliteit 
Het begrip kwaliteit is niet eenduidig te definieren en verschilt afhankelijk van de benadering. 
Het Bouwbesluit gaat uit van een aantal zeer ruim en algemeen toepasbare criteria om 
nieuwbouwwoningen en uitbreidingen van een bepaald minimum aan bouwtechnische 
kwaliteit te voorzien . De criteria die hierbij gehanteerd warden zijn: bruikbaarheid, veiligheid, 
energiezuinigheid en gezondheid. Met betrekking tot energiezuinigheid zijn de eisen niet meer 
minimaal, ze warden elk jaar naar boven bijgesteld . Het VAC (adviescommissie voor de 
woningbouw en woonomgeving) gaat uit van een andere benadering. Zij kijkt voornamelijk 
naar de veiligheid en de bruikbaarheid bij het bepalen van kwaliteit. In het Vastgoedbeheer 
Lexicon wordt kwaliteit als volgt omschreven: "Het geheel van eigenschappen en kenmerken 
van een product of dienst, dat van belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of 
vanzelfsprekende behoeften". De kwaliteit van een woning die voldoet aan het WoonKeur 
staat voor een woning : "met een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, inbraak- & sociale 
veiligheid, valveiligheid, toegankelijkheid en f/exibiliteit. De eisen uit WoonKeur behoeden de 
individuele consument voor ontwerpfouten die nu of in de toekomst ongemak kunnen 
opleveren. WoonKeur zorgt ook voor latere generaties: een WoonKeurwoning biedt hen een 
flexibeler en beter bruikbare woning. " 3 

De overheid heeft destijds het volgende onderscheid gemaakt met betrekking tot kwaliteit: 
• Belevingswaarde 
• Gebruikswaarde 
• Toekomstwaarde 

De kwaliteit in dit onderzoek heeft betrekking op de belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde. De kwaliteit wordt beschouwd vanuit de consument met een strekking van 
woonmilieu tot en met kamerafmetingen. 

Particulier opdrachtgeverschap/ consumentgericht bouwen 
Particulier opdrachtgeverschap wordt gedefin ieerd als eigenbouw maar oak als 
woningontwikkeling in samenspraak met de consument (hieronder valt zowel eigenbouw als 
consumentgerichte projectontwikkeling). De relatie tussen particul ier opdrachtgeverschap en 
consumentgericht bouwen is dat de laatste genoemde een onderdeel kan zijn van de noemer 
particulier opdrachtgeverschap. Voor een verdere uitwerking zie § 5.1.1. 

Levensstijl 
De definitie lifestyle is ontleend aan Lifestyles door David Chaney 
"Lifestyle helps to make sense of what people do, and why they do it, and what doing it means 
to them and others". 

3 www.woonkeur.ni 
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Hoofdstuk 1: inleiding 

1.6 Plan van aanpak 

Eenvoudig gesteld zijn drie onderwerpen van belang om consumentgericht bouwen succesvol 
te maken (figuur 1.1 ). 
1. Woonwensen . Welke woonwensen heeft de consument, wat wil de consument? 
2. Ontwikkelingsproces. Is consumentgericht bouwen op dit moment binnen het huidige 

verloop van het ontwikkelingstraject op te nemen? 
3. Toekomstige veranderingen. Rekening houden met toekomstige veranderingen is 

noodzakelijk omdat ze niet alleen betrekking hebben op de woonwensen in de vorm van 
trends op woongebied maar oak op het gebied van wet- & regelgeving die zowel 
betrekking hebben op het realiseren van woonwensen als op het ontwikkelingsproces. 

Woonwensen __________ 2 Ontwikkelingsproces 

--------/ _____ Afstemming ----,,, 

( tot consumentgericht \ 
', ) bouwen • ',, ________________ _ 

3 Toekomstige 

ontwikkelingen 

Figuur 1.1: hoofdingredienten onderzoek. 

ToekomsUge ontwikkefingen 

verwerken in ontwikkelingsproces 

-----------------------------------------------------------------------------------------, 
I 

Wat zijn de woonwensen? Stap 1 
I 
I 
I 
I 

IWie is de consument? 

I 
I 

Segmentering Woonwensen per I 
I 

i type consument 
I 
I 
I 
I 
I 

I~ !Welke woonwensen? i----. -Algemeen IToekomstige 
~ 

lontwikkelingen - Mening consument 

- Beeldvorming 

Zijn er knelpunten die consumentgericht bouwen belemmeren? 

I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 

~-----· 

!Analyse ontwikkeli ngsproces 

Toekomstige ontwikkelingsproces 

Knelpunten 

Woonwensen 

Toekomstige ontwikkelingen 

Analyse bestaande concepten 

consumentgericht bouwen 

Figuur 1.2: plan van aanpak. 

' 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak .. . 

Brenda Coenen 483229 

,. 
Knelpunten in huidig 

ontwikkelingstraject 

:;: die consumentgericht 

bouwen belemmeren. 

,, 

;..----. Ontwikkelingsproces waarbij kopers 

de maximale vrijheid wordt geboden. 

Stap 2 

. 
~ 

Stap4 

51106 

Stap 31 



Hoofdstuk 1: inleiding 

Toe/ichting plan van aanpak. 

Stap 1: Wat zijn de woonwensen? 

Zoals uit figuur 1.1 blijkt, vormen de woonwensen het uitgangspunt van consumentgericht 
bouwen. Woonwensen zijn vrij ongrijpbare zaken maar de belangrijkste input voor een 
kwalitatief goede woning vanuit de consument gezien . 

Om toch een beeld te vormen over de woonwensen van bepaalde consumenten wordt een 
relatie gelegd tussen de verschillende consumenten en hun woonwensen. De 
consumentgroepen warden gesegmenteerd op basis van levensfase en levensstijl. Aan deze 
segmentering kan de functie die de woning voor deze consumentgroepen vervult (de functie 
van wonen) gekoppeld warden . 

Na het segmenteren van de consumentgroepen warden de woonwensen ge'lnventariseerd. 
Woonwensen warden heel algemeen geuit, de kritiek van consumenten op de huidige 
woningmarkt biedt de mogelijkheid bepaalde wensen en eisen af te leiden. De publieke opinie 
speelt ook een belangrijke rol bij de beeldvorming van de woonwensen. Zij draagt bij aan het 
mondiger warden van consumenten, die echter door de enorme informatiestroom vaak niet 
meer weten wat ze willen . Het ontstaan van woonwensen kan gezien warden als een synergie 
van eigen wensen en behoeften en een beperkte opname uit de informatiestroom. 

Stap 2: Zijn er knelpunten in het ontwikkelingsproces die consumentgericht bouwen op dit moment 
belemmeren? 

De centrale vraag die in dit hoofdstuk beantwoord moet warden luidt: 
Zijn er knelpunten in het huidige ontwikkelingsproces die het realiseren van woonwensen 
belemmeren? Zo ja, waar liggen deze knelpunten? 
De analyse van mogelijke knelpunten vindt plaats op basis van de analyse van het 
ontwikkelingsproces. Het ontwikkelingsproces bestaat uit fasen waarin verschillende 
activiteiten door meerdere partijen uitgevoerd warden. Het totaal leidt tot het eindproduct. 

Bij het analyseren van de knelpunten spelen de woonwensen uit stap 1 een belangrijke rol. 
Woonwensen zijn in stap 1 middels de functie van wonen gekoppeld aan consumenten . Om 
consumentgericht bouwen mogelijk te maken binnen het ontwikkelingsproces moet rekening 
gehouden warden met de woonwensen. Het bieden van zeggenschap en keuzevrijheid moet 
in het ontwikkelingsproces ge'lmplementeerd warden. 

Binnen het ontwikkelingstraject bevinden zich beslismomenten, momenten waarop besluiten 
warden genomen die betrekking hebben op woonwensen. In deze stap warden de 
beslismomenten in het ontwikkelingstraject gekoppeld aan de woonwensen. Hierdoor wordt 
duidelijk wanneer 'momenten van inspraak' gerealiseerd moeten warden in het 
ontwikkelingsproces. 

Stap 3: Welke toekomstige ontwikkelingen zijn waar te nemen en wat zijn hiervan de gevo/gen voor de 
kwaliteit van het eindproduct en het ontwikkelingsproces. 

Dit onderzoek is gericht op de toekomst, veranderingen die te verwachten zijn warden daarom 
meegenomen. Veranderingen zijn te verwachten op twee verschillende niveaus. Als eerste 
binnen de wet- & regelgeving en als tweede in de vorm van trends die de manier van denken 
en leven be'lnvloeden, dus ook van wonen. Om op een goede manier op consumentenwensen 
in te spelen moeten de gevolgen duidelijk zijn . Door een terugkoppeling met het 'traditionele' 
proces kunnen de uitwerkingen van deze gevolgen nader geanalyseerd warden. 
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Stap 4: Ontwikkeling conceptmethodiek Consumentgerichte woningontwikkeling 

De laatste stap, tevens het doel van dit onderzoek, moet leiden tot een model dat inhoud geeft 
aan consumentgericht bouwen bij de ontwikkeling van woningen. 
Op dit punt kan het volgende gesteld worden met betrekking tot consumentgericht bouwen : 
• De consument wordt betrokken bij het proces. 
• De mate en tijdstip van betrokkenheid kunnen variabel zijn . 

Consumentgericht bouwen is vrij nieuw binnen de woningontwikkeling. In de 'Woonatlas 
consumentgericht bouwen', waarin de stuurgroep experimenten volkshuisvesting (sev) een 
overzicht geeft over consumentgericht bouwen tot nu toe, wordt gesproken over witte vlekken. 
Deze witte vlekken ontstaan door het vergelijken van de huidige definities over 
consumentgericht bouwen. Hierbinnen zijn nog tal van andere invullingen mogelijk. Op dit 
moment wordt nog geen uitspraak gedaan over de uitwerking van het conceptmodel , 
waardoor zoveel mogelijk deuren open blijven en een te beperkt beeld voorkomen wordt. 

1. 7 Leeswijzer 

Het doel van dit onderzoek is invulling geven aan consumentgericht bouwen . Om dit doel te 
bereiken zijn een aantal stappen noodzakelijk. De drie onderwerpen vermeld in § 1.6, het plan 
van aanpak, vormen de basis van dit onderzoek. In hoofdstuk 2, de consument, wordt de rol 
die 'de' consument binnen dit onderzoek speelt beschreven . Na de relevantie worden de 
consumentgroepen gesegmenteerd . Deze segmentering is noodzakelijk om de in hoofdstuk 3 
beschreven woonwensen van de consument in relatie te brengen met bepaalde groepen 
consumenten. De functie van wonen vormt hierin een belangrijke schakel. Bij de segmentering 
van de consumentgroepen wordt deze functie gebruikt en in hoofdstuk 3 wordt deze functie 
gebruikt om de woonwensen te relateren aan de consument. In hoofdstuk 4 wordt het 
ontwikkelingsproces behandeld. Ook hier komt de functie van het wonen weer aan bod. Het 
doel van de functie van wonen in dit hoofdstuk is het verbinden van de woonwensen aan een 
tijdstip in het ontwikkelingsproces. Hiermee kan aangetoond worden wanneer consumenten in 
het huidige proces moeten instappen om inspraak te kunnen krijgen. In hoofdstuk 5 worden 
de toekomstige ontwikkelingen beschreven. Deze ontwikkelingen hebben zowel betrekking op 
de woonwensen als op het ontwikkelingsproces. De eventuele gevolgen van de 
ontwikkelingen worden behandeld in dit hoofdstuk. In hoofdstuk 6 worden een aantal 
bestaande modellen behandeld die beschouwd worden als consumentgericht bouwen. Uit 
deze bestaande modellen kunnen aandachtspunten worden afgeleidt die gebruikt kunnen 
worden bij het opstellen van een nieuwe methode van consumentgericht bouwen. In 
hoofdstuk 7 worden de randvoorwaarden uit de eerdere hoofdstukken gebruikt om invulling 
te geven aan consumentgericht bouwen. Tot slot worden in hoofdstuk 8 de conclusies en 
aanbevelingen behandeld. 
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2 De consument 
Dit tweede hoofdstuk staat in het teken van de consument. De consument is relevant voor dit 
onderzoek omdat de woonwensen van de consument het uitgangspunt vormen van 
consumentgericht bouwen. Een uitspraak doen over woonwensen is alleen mogelijk indien 
men de consument achter de woonwensen kent. 

De belangrijkste vraag van dit hoofdstuk luidt: 
Over wie hebben we het, als we het over de consument hebben? 

In hoofdstuk 3 wordt dan de volgende vraag beantwoord : 
Welke relatie bestaat tussen de consument en het woonproduct? 

Het antwoord op de eerste vraag wordt aan het einde van dit hoofdstuk gegeven nadat het 
begrip consument belicht is en de consumentgroepen gesegmenteerd zijn. Vervolgens wordt 
de relatie met het wonen behandeld aan de hand van de functie van wonen. 

In figuur 2.1 is de relevantie van de consument in de marktafstemming weergegeven, zoals 
dat in dit onderzoek beschouwd wordt. 

Consument 

en leefstijl 

Extern 

Toelichting figuur 2.1: 

Intern 

De marktafstemming wordt beschouwd als een interne zaak, de consument heeft hier slechts indirect invloed op en 
wordt beschouwd als een externe partij. De aanbieder be"lnvloedt de markt door middel van aanbod; de marktvraag 
kan omslaan wegens een overschot. De consument is afnemer van een product dat vervaardigd wordt door een 
samenwerking van diverse marktpartijen en met tussenkomst van de overheid . 
1. De consument heeft keuze uit wat de markt aanbiedt (de keuze is beperkt en het beeld dat de consument heeft 

van de mogelijkheden is nog beperkter). 
2. De overheid heeft een bepaalde invloed op de keuze die de consument maakt of kan maken d.m.v. subsidies. 

Door de verstrekking van koopsubsidie en door corporaties op te leggen dat ze huurwoningen moeten verkopen 
kan de overheid de consument tegemoet komen bij de aanschaf van een koopwoning en hiermee een optie 
aanbieden die er zonder ingrijpen niet zou zijn. 

2a. In de toekomst zal de aanbieder zich waarschijnlijk meer op de consumentenvraag gaan richten . 
De ideale situatie zou zijn , als de consumentenvraag geschetst kan warden voordat de markt hier om vraagt. 
Op deze wijze (forecasting) kan men de concurrent voorblijven op een krapper wordende markt. 

Figuur 2. 1: ref a tie/ bei"nvloeding kwaliteitsvraag. 
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2.1 Methoden om marktsegmenten te onderscheiden 

Het segmenteren van consumentengroepen kan op verschillende wijze. Afhankelijk van de 
uitgangspunten zijn in verschillende onderzoeken diverse segmenten onderscheiden. Zie 
bijlage 1.1 . Een nog veel gebruikte wijze van segmenteren is op basis van leeftijd, 
inkomensklasse en huishoudensgrootte. Deze traditionele methode is enigszins achterhaald. 
Een bepaalde leeftijd betekent niet automatisch dat iemand zorgbehoevend is. In 
tegenstelling, iemand die nu 65 is kan men niet vergelijken met iemand die 10 of 15 jaar 
geleden 65 was. Bovendien zijn er slechts twee duidelijke leeftijdsgroepen te onderscheiden, 
van 18 tot 35 jaar en 654 jaar en ouder. De grote tussengroep zal de ene keer naar beneden 
en de andere keer naar boven wijken. 

Emotie gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen onze manier van leven waardoor 
segmenteren op basis van leeftijd en inkomen niet meer voldoende is . De levensstijl kan een 
bijdrage leveren. Segmentering volgens levensstijl geeft beter aan welke wensen en eisen 
iemand wel of niet heeft. De levensstijl alleen is niet voldoende, leeftijd blijft iets zeggen over 
een bepaalde behoefte. Gekozen wordt om niet de leeftijd maar de levensfase te combineren 
met de levensstijl. Het aangeven van een leeftijdsgrens is nauwelijks mogelijk vanwege de 
jojo'lsering. 

2.2 Segmenteren consumentgroepen 

In deze paragraaf warden consumentgroepen gesegmenteerd volgens de in § 2.1 beschreven 
methode. Achtereenvolgens worden de levensfasen en de levensstijlen behandeld. 

2.2.1 Levensfasen 

Woonwensen komen deels voort uit de levensfase. Denk maar aan vragen zoals : is iemand 
afhankelijk, zorgbehoevend en hoe mobiel is iemand? Afhankelijk van de antwoorden moet de 
woning, woongebouw of omgeving over een aantal aspecten beschikken zoals: gelijkvloers, 
aanpassingsmogelijkheden, aanbod van diensten e.d. In hoeverre de woningzoekende 
waarde hecht aan deze aspecten is afhankelijk van het karakter. Niet iedereen wil een zorg- of 
boodschappendienst die hem taken uit handen neemt. Enige generalisering binnen dit 
onderzoek is echter niet te voorkomen omdat het over mensen gaat en geen mens identiek is 
aan een ander. De persoonlijke kenmerken waarover het hier in feite gaat zitten verweven in 
de levensstijlen die behandeld warden in § 2.2.2. 

Bij het onderscheiden van levensfasen is het belangrijk om te weten hoe de levensloop in 
elkaar zit. De standaard levensloop is in feite een opeenvolging van een aantal sociale rollen 
die men vervult tijdens de kindertijd , de jeugd , de volwassenheid en de ouderdom. De 
standaard levensfasen kunnen in de huidige tijd sterk uitgebreid warden, echter door de 
jojo'lsering zullen verschillende fasen terugkeren. In dit onderzoek gaat het om het analyseren 
van woonwensen, waarbij wordt uitgegaan van de algemene levensfasen die niet verder 
opgesplitst worden. 

De levensfasen die gehanteerd warden zijn als volgt te omschrijven5
: 

• De voorbereidende fase (scholing); scholing houdt zowel in spelend leren op de 
kleuterschool, studeren en de eerste orienterende arbeidsjaren. 

• De reproductieve fase (arbeid en gezin); men is meer gesetteld en bepaalde zekerheden 
warden belangrijk, vaste baan, gezin, eigen huis, enz. 

• De afbouwende fase (pensioen) ; de pensioenfase is voor veel mensen een grote 
overgang, de jarenlange dagindeling valt opeens weg en er ontstaat tijd voor nieuwe 
dingen. 

NB: alle fasen warden meegenomen in dit onderzoek, het zal echter duidelijk zijn dat in de 
voorbereidende fase alleen de starter op de arbeidsmarkt relevant is . 

4 De senior word! gewoonlijk aangeduid met 55+, door veranderingen als gevolg van de individualisering kan de senior beter 
als 65+ aangeduid warden. 

5 
Landelijk Bureau Leefstijdsdiscriminatie: 'De ' jongere bestaat niet: "negatieve gevolgen van beeldvorming over jongeren ", 
november 2000. 
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2.2.2 Levensstijlen 

Binnen dit onderzoek is het belangrijk om te weten op welke manier mensen hun woning 
gebruiken en hoe zij deze beleven. Daarom is gekozen voor de woonbelevingsgroepen die 
middels Socioconsult door Motivaction onderscheiden zijn . Zij gaan niet alleen uit van het 
gedrag dat consumenten vertonen, maar richten zich meer op de achtergrond van dit gedrag . 
Dit resulteert in 7 woonbelevingsgroepen6

. 

1. Tolerante socialisers , 11 % van de Nederlandse bevolking. 
2. Gesettelde idealisten, 13% " " " " 
3. Gehaaste middenklasse, 11 % " 
4. Volkse familieclan , 23% " 
5. Huiselijken, 13% " 
6. Actieve individualisten, 17% " 
7. Gemeenschapsgezinden, 12% " 
Voor een beschrijving van de levensstijlen zie bijlage 1.1 en 1.2. 

2.2.3 Combinatie levensfasen en levensstijl. 

De consument in dit onderzoek bestaat uit een combinatie van levensfasen en levensstijlen . 
Tabel 2.1 geeft per levensstijl weer in welke levensfase deze het sterkst vertegenwoordigd is . 
Het gaat hier met name om de grootst gemene deler. Figuur 2.2 geeft een samenvatting van 
de segmenteringsvariabelen. 

Afhankelijk van de levensfase kan men een uitspraak Voorbereidende lase 
doen over aspecten die betrekking hebben op de Reproductieve lase 
bruikbaarheid cq functionaliteit en de gewenste Afbouwende lase 
woonzieningen m.b.t. de woning en omgeving. 

Lifestyle helps to make sense of what people do, and Tolerante socialisers 
why they do it, and what doing it means to them and Gesettelde idea listen 
others. ledereen heeft een bepaalde levensstij l, Gehaaste middenklasse 
afhankelijk van de levensstijl zal iemand bepaalde Volkse familieclan 
keuzes maken. Levensstijlen worden meestal Huiselijken 
afhankelijk van een thema opgesteld en kunnen zeer Actieve individualisten 
ver uitgebreid worden. In de li teratuur bestaan meerdere Gemeenschapsgezinden 
beschrijvingen van levensstijlen die betrekking hebben 
op wonen. In dit onderzoek is gekozen voor de 
woonbelevingsgroepen die m.b. v. Socioconsult door 
Motivaction onderscheiden zijn. 

Figuur 2.2: samenvatting totstandkoming woonwensen. 

Aspecten betrekking 
hebbend op 
afhankel ijkheid. 

De bewoners worden 
beschreven aan de hand 
van bepaalde waarden. 
Vervolgens zijn enkele 
uitspraken m.b.t. de 
woning en zijn omgeving 
afgeleid. 

6 De totstandkoming van de woonbelevingsgroepen staat beschreven in het artikel 'De ongrijpbare woonconsument', 
uit BuildingBusiness juni 2000, te vinden in bijlage 4. Meer informatie over Socioconsult van Motivaction op www.motivaction.ni 
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ILevensfase (Cornelissen, M) 

....--------~ 

• Belangrijkste levensfase 

CD 
"O 
c 
CD 

"O 
-~ 
CD 

J:J 

0 ~ 
g~ 

0 levensfase waarin deze levensstijl voorkomt 

Tabet 2.1: re/atie levensstijl en levensfasen. 

Toe/ichting tabel 2. 1. 

*1 

*2 

*4 

*5 

*6 

*7 

Tolerante socialisers (*1) : Hoog opgeleid , full time baan en een voorkeur voor stedelijke 
omgeving met uitgaansgelegenheden past hoofdzakelijk bij de reproductieve fase. Het 
aandeel afbouwende fase zal geringer zijn dit zijn mensen die in het verleden een eigen bedrijf 
of hoge positie bekleed hebben. In de voorbereidende fase is men meer zoekende terwijl de 
tolerante socialiser zelfverzekerd is in het maken van keuzes . 

Gesettelde idealisten (*2) zijn goed vertegenwoordigd in de reproductieve fase, in de 
afbouwende en de voorbereidende fase iets minder. Tijdens de afbouwende fase richt men 
zich na het wegvallen van de arbeidsplicht of zorgplicht meer op 'nieuwe' dingen in het !even. 
In de voorbereidende fase is men nog sterk zoekende, gesetteld is men nog lang niet. 

De gehaaste middenklasse (*3) is sterk vertegenwoordigd in de reproductieve fase . Men wil 
wonen tussen gelijkgestemde die aan dezelfde zaken waarde hechten. Dit speelt in de 
voorbereidende fase een minder belangrijke rol , in de afbouwende fase neemt dit weer toe . 

De volkse familieclan (*4) bevindt zich in alle levensfasen even sterk. De meeste mensen die 
binnen deze levensstijl geboren worden groeien op dezelfde wijze op. Door de sterk 
buurtgerichte instelling en het weinig tolerant zijn t.o .v. andere bevolkingsgroepen ontstaat er 
een soort cirkel waarin deze levensstijl aanwezig blijft. 

De huiselijken (*5) zijn het best vertegenwoordigd in de afbouwende levensfase. De 
levensstijl is sterk gericht op de eigen woning en buurt. In de overige levensfasen speelt de 
omgeving op een groter niveau een belangrijke rol. 

De actieve individualisten (*6) zijn vooral in de voorbereidende fase te vinden. In de 
reproductieve fase en de afbouwende fase is men meer gesetteld en minder individualistisch 
ingesteld. 

De gemeenschapsgezinden(*7) zijn in alle levensfasen vertegenwoordigd . Harmonie en rust 
zijn niet alleen voor een bepaalde groep weggelegd . 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak ... 11I106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 2: de consument 

2.3 Consumentgroepen en wonen 

Het segmenteren van consumentgroepen is zover compleet, wat ontbreekt is de relatie met 
het wonen. Deze wordt gelegd middels de functie van wonen. 

2.3.1 Functies van wonen 

De woning vervult verschillende functies voor zijn bewoner(s). Een traditionele opsplitsing van 
deze functie en nog steeds toepasbaar is de volgende7

: 

• Beschuttings & privacy functie 
• Utilitaire functie 
• Omgevingsfunctie 
• Uitvalsbasis 
• Statusfunctie. 

Slechts twee van bovenstaande functies hebben direct betrekking op de woning , de overige 
op de relatie tussen de woning en zijn omgeving . Het totaal van functies moet bewoners zowel 
comfort, geborgenheid, de mogelijkheid om zich af te schermen van de omgeving als wel de 
mogelijkheid om mensen toe te laten bieden. De mate waarin de woning deze functies moet 
vervullen verschilt per persoon. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van 
bovenstaande functies toegelicht. 8 

Beschutings & privacy functie, de woning a/s onderdak 
Enerzijds speelt de technische staat van de woning een rol. Tegenwoordig zijn alle woningen 
echter voorzien van een goede bouwtechnische kwaliteit, gegarandeerd door het Bouwbesluit. 
Anderzijds speelt privacy een steeds belangrijke rol. Mensen willen zich steeds vaker kunnen 
afschermen van de buitenwereld als zij hieraan behoefte hebben. Belangrijk is dat bewoners 
zich op hun plek voelen in hun woning. 

Utilitaire functie, de woning als activiteiten centrum 
De woning moet beschikken over kwaliteiten die het mogelijk maken om activiteiten in huis uit 
te voeren . Steeds meer activiteiten worden in relatie gebracht met het wonen. Denk aan 
Wonen & Zorg, Wonen & Werken, of Wonen & Winkelen. Naast deze vrij nieuwe activiteiten 
valt oak de mogelijkheid tot ontspannen onder deze functie. 

Omgevingsfunctie, de woning in de buurt 
Bij deze functie wordt de woning bekeken in relatie tot de buurt of de wijk. Men kan 
onderscheid maken in prive-ruimten , semi-openbare ruimten en openbare ruimten. De 
leefbaarheid is een belangrijk aspect. De leefbaarheid wordt door zowel fysieke factoren , 
zoals onderhoud , als door sociale factoren bepaald. Daarnaast moet de buurt als onderdeel 
van deze functie voorzien in de primaire levensbehoeften. 

Uitva/sbasis, de woning a/s onderdee/ van een netwerk 
De woning wordt beschouwd als het middelpunt in het netwerk van activiteiten. Het gaat om 
de woonlocatie in relatie tot de activiteiten die een belangrijke rol spelen in het leven van de 
bewoner. Het gebruik van bepaalde voorzieningen, de afstand tot werk, voorzieningen en 
cultuur, met andere woorden de mobiliteitsfactor. Naast het stedelijke kan men ook het 
ommeland onder deze functie plaatsen. Biedt het stedelijke alle voorzieningen op korte 
afstand, het ommeland biedt de rust van de natuur en de ruimte voor vermaak. 

Statusfunctie, de woning a/s symboo/ 
De woning wordt gebruikt als expressiemiddel om een identiteit uit te dragen of zich te 
onderscheiden. Het imago (dat men denkt dat de buurt heeft) vervult een belangrijke rol bij de 
tevredenheid over de woonsituatie9

. 

7 Smeets, J.J.A.M.: Functies van wonen , Eindhoven, 1999. 
8 Gebruik makend van : Leefstijlen en woonmilieudifferentiatie door Ilse Schutte, 2000; VROM: Nota Mensen, Wensen, Wonen , 

2000-2001 . 
9 Stichting Interface, Eindhoven doorgelicht, Eindhoven 1995; Rijpers, A. : Het imago van de buurt, Eindhoven, 1999. 
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Naar mate mensen meer naar eigen smaak inhoud aan deze behoefte kunnen geven op een 
manier die aansluit bij hun gevoel van eigen waarde, zullen mensen tevreden zijn en trots zijn 
op hun woning, hun buurt en hun stad. Slaagt men hier niet in dan zal de betrokkenheid en het 
verantwoordelijkheidgevoel met betrekking tot de woning en woonomgeving snel afnemen10

. 

2.3.2 Consumentgroepen gerelateerd aan de functie van wonen 

In § 2.3.1 zijn de verschillende functies van wonen besproken. ledereen die woont hecht een 
bepaalde waarde aan deze functies , de weging verschilt. Per consumentgroep kan door 
interpretatie aan elke functie een weging geven warden. Op nr. 1 staat de belangrijkste 
functie, op nr. 5 de minst belangrijke. In tabel 2.2 is het overzicht te zien . 

._IL_ev_en_s_fa_se ____ _.l IFunctie van de woning 

~-----~ 

Levensstijl 

• Belangrijkste levensfase 

Q) 
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0 levensfase waarin deze levensstijl voorkomt 

1 = belangrijkste functie van de woning 
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5= functie van de woning waar de minste waarde aan gehecht wordt. 
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Tabel 2.2: relatie tussen levensstijl, levensfase en functie van de wonen. 

Toelichting tabel 2.2. 
Tolerante socialisers (*1 ): 

Q) 

u 
c: 
2 
VI 
en 
c: ·:;; 
Q) 

"' E 
0 

Een prettige buurt staat boven de feitelijke woning en de grate waardering voor 
uitgaansgelegenheden du id en op de grate waarde van de omgevingsfunctie ( 1 ), gevolgd door 
de uitvalsbasis (2) . De woning dient geschikt te zijn om goed in te wonen (utilitair 3) en een 
bepaalde mate van privacy te bieden. Deze is echter maar tot een bepaald niveau van belang . 
In een stedelijke omgeving is vaak de binnenru imte de enige plek waar men echt over privacy 
kan spreken . De interesse voor de medemens is groat, waardoor een zeer hoog privacy 
niveau niet gewenst is (4 ). De statusfunctie (5), de symboolfunctie van de woning is van 
ondergeschikt belang. Men kiest voor een woning in een dynamische omgeving. 

Gesettelde idealisten (*2): 
Het gegeven dat men ge·lnteresseerd is in de medemens maar niet in de naaste buurt geeft 
weer dat de privacy functie hoog staat aangeschreven (1 ). De omgevingsfunctie , de relatie en 
het gebruik van de woning in de buurt is niet zo belangrijk (4 ). De interesse in de medemens 
duidt op het belang van de woning als uitvalsbasis (2) in het netwerk, de bereikbaarheid van 
werk, uitgaansgelegenheden of sportfaciliteiten. De utilitaire functie van de woning staat niet 
meer dan gewoon aangeschreven (3), gevolgd door de omgeving en als laatste de 
statusfunctie (5) . De statusfunctie is niet belangrijk, men richt zich voornamelijk op de externe 
omgeving , de directe buurt speelt niet zo'n grate rol. 

10 VROM: Nata Mensen, Wensen, Wonen . 2000-2001 
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Gehaaste middenklasse (*3): 
Men wil graag een statement maken, wat duidt op het belang van de statusfunctie (1 ). Wonen 
tussen gelijkgestemde geeft aan dat de omgevingsfunctie belangrijk is (2). De uitvalsbasis 
staat op plaats 3 gevolgd door de beschuttings- & privacyfunctie ( 4) en de utilitaire functie (5). 

Volkse familieclan (*4): 
Het sterk buurt georienteerde wijst op het grote belang van de omgevingsfunctie (1) maar ook 
op de privacy (2). Hierna volgen de utilitaire (3) en de uitvalsbasis (4) . Deze laatste is voor hen 
minder belangrijk, de buurt biedt hen alles wat zij nodig hebben. De statusfunctie, beschouwd 
als symboolfunctie is voor hen niet zo belangrijk, men wil zich niet onderscheiden t.o .v. de 
buren (5). 

Huiselijken (*5): 
De veiligheid van de directe omgeving (2) is heel belangrijk, maar de utilitaire functie (1) staat 
.toch op plaats 1 omdat men binnen de woning de meeste tijd doorbrengt. De statusfunctie is 
het voor hen het minst belangrijk (5). De privacy (3) is voor deze mensen belangrijk op een 
zodanige manier dat ze wel bezoek kunnen ontvangen. De ruimtelijke functie is minder van 
belang (4) omdat men zich vooral richt op de directe omgeving, de buurt. 

Actieve individualisten (*6): 
De omgevingsfunctie speelt de belangrijkste rol, de plek waar 'het' allemaal gebeurd is de 
buurt (1 ). Daarnaast dient de omgeving een bepaalde steer te dragen, die zeer dynamisch is . 
De status (2) is belangrijk in relatie tot de omgeving. De buren zijn niet interessant, daarom is 
voldoende privacy wel gewenst (3) voor zover dit mogelijk is in een dynamische omgeving. De 
uitvalsbasis (5) is minder belangrijk omdat men wil wonen in een omgeving die alles te bieden 
heeft. De woning , de utilitaire functie is ondergeschikt aan de omgeving (4) . 

Gemeenschapsgezi nden(*7): 
Men kiest bewust voor een landelijke omgeving, de privacy speelt een belangrijke rol (2), de 
relatie met de omgeving is echter belangrijker (1 ). De uitvalsbasis is belangrijk omdat men wel 
rustig wil wonen maar ook actief in het leven staat (3) . De utilitaire functie is natuurlijk 
belangrijk maar niet extreem (4), hetzelfde geldt voor de statusfunctie (5) . 
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2.4 Conclusie 

De doelstelling van dit hoofdstuk werd in § 2.1 beschreven als het beantwoorden van 
volgende vragen: 
Wie is de consument? 
Welke relatie bestaat tussen de consument en het woonproduct? 

Het antwoord op de eerste vraag werd gegeven middels de segmentering van de consument. 
Hierbij werd rekening gehouden met de relatie tussen de consument en het woonproduct. De 
relatie tussen beide is in dit onderzoek de woonwens. De consument wordt zodanig 
gesegmenteerd dat de relatie met de woonwensen te achterhalen is . Woonwensen bestaan 
uit een optelling van een aantal variabelen, die afhankelijk zijn van de consument. In dit 
onderzoek wordt van de volgende variabelen uitgegaan: 
• Levensfase; voorbereidende, reproductieve en afbouwende fase. 
• Levensstijl; zeven woonbelevingsgroepen (tolerante socialisers , gesettelde idealisten, 

gehaaste middenklasse, volkse familieclan, huiselijken, actieve individualisten en 
gemeenschapsgezinden). In de levensstijl zijn de persoonlijke kenmerken verwerkt. 

De levensstijl is weliswaar niet leeftijd afhankelijk maar niet elke levensstijl zal in elke 
levensfase even sterk vertegenwoordigd zijn . De levensstijl geeft aan hoe men leeft en welke 
relatie dit heeft met de woning en de omgeving. Deze relatie is aangeduid met het verschil in 
waarde dat gehecht wordt aan de functies van wonen . 
• Functies van wonen; de vijf functies die de woning vervult (beschuttings- & privacy functie, 

utilitaire functie, omgevingsfunctie, uitvalsbasis en statusfunctie ). 
Hierbij valt op dat de omgevingsfunctie voor de meeste consumenten (70%) belangrijk tot zeer 
belangrijk is. De statusfunctie daarentegen speelt voor slechts 28% van de consumenten een 
belangrijke rol. 
In hoofdstuk 3 zullen de woonwensen van de consumenten in het algemeen beschreven 
warden. De woonwensen verschillen zoals eerder vermeld sterk per persoon . Om een 
inschatting te geven van de woonwensen per consumentgroep, warden de functies van wonen 
gebruikt. De weging van een bepaalde functie geeft weer aan welke aspecten consumenten 
waarde hechten . Als iemand veel waarde hecht aan de omgeving betekent dat in veel 
gevallen dat hij het stedebouwkundigplan (verantwoordelijk voor de inrichting van de wijk) 
belangrijk vindt en hier mogelijk invloed op wil hebben. 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak .. . 15 I 106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 3: woonwensen 

3 Woonwensen 
In hoofdstuk 2 is een globaal beeld geschetst van de verschillende woonconsumenten. In dit 
hoofdstuk worden de woonwensen geanalyseerd . De woonwensen van de consumentgroepen 
zijn te analyseren met behulp van onderzoeken en enquetes die zijn uitgevoerd naar de 
woonwensen. Hierbij is belangrijk om te weten wat woonwensen zijn en welke aspecten een 
rol spelen bij de totstandkoming van deze wensen. 

Over woonwensen kan, afleidend uit hoofdstuk 2, het volgende gesteld worden: 
• Ze zijn zeer verschillend per persoon, afhankelijk van karakter; 
• Ze kunnen bij ieder persoon verschillen ; iedereen heeft een ideaal , maar zal dit niet goed 

kunnen omschrijven. Het ideaal is een verzameling van elementen die men belangrijk 
vindt. Men moet een keuze maken om tot een woning te komen; 

• Ze zijn afhankelijk van behoeften; verminderde mobiliteit of de aanwezigheid van (kleine) 
kinderen ; 

• En ze zijn afhankelijk van levensstijl. 

In de woonwensen zijn de toekomstige wensen voor de nieuwe woning opgenomen, maar ook 
de mening over de huidige woonsituatie is hierin verwerkt. Bij het vormen van die mening 
speelt ook de publieke opinie een zeer belangrijke rol, de media zorgen voor een bepaalde 
beeldvorming en de instandhouding hiervan. De overheid kan daarnaast de wensen 
verruimen, door bijv. het verstrekken van koopsubsidie. 

De onderzoeken naar woonwensen bekijkend, kan geconcludeerd worden dat woonwensen 
bestaan uit twee categorieen. Enerzijds fysieke zaken die betrekking hebben op de woning en 
de woonomgeving , anderzijds facilitaire zaken. De consument wil inspraak en ziet dit als een 
kwaliteitsaspect. 

In § 3.1 wordt een beeld geschetst van de woningmarkt en de mate waarin deze voldoet aan 
de verwachtingen. Zowel de mening van de consument, de media en de overheid worden 
hierin kort toegelicht. In § 3.2 worden de woonwensen van de consument volgens de twee 
categorieen na elkaar behandeld. De fysieke woonwensen kunnen in een aantal 
productspecificaties worden verdeelt die in relatie gebracht kunnen worden met de 
consumentengroepen uit hoofdstuk 2. 

3.1 Algemene indruk huidige nieuwbouwwoningmarkt 

De consument 
De overall indruk is dat de consument best te spreken is over het woonproduct. Woningen op 
Vinex-locaties scoren echter op een aantal aspecten iets lager dan de woningen op de overige 
locaties 11

. De aspecten waar het omgaat zijn de grootte van de woonkamer, breedte- lengte 
verhoud ing , indeling en de mogelijkheid deze te wijzigen, uitzicht, architectuur en de 
bergruimte. De vraag naar ruimere won ingen , vrijstaand en 2 onder 1 kap, wordt niet altijd 
gehonoreerd en er worden nag te massaal rijtjeswoningen gebouwd. Hierbij wordt echter geen 
onderscheid gemaakt tussen 'rijtjeswoningen' en 'rijenwoningen '. In de Vinex wijk Brandevoort 
in Helmond warden de rijenwoningen , ruim van opzet en met een historisch karakter, goed 
ontvangen. 

Minder te spreken is men over het voorzieningenniveau . Voorzieningen warden vaak als 
laatste opgeleverd . De eerste bewoners zijn hier de dupe van, zij blijken echter veel begrip te 
hebben voor deze situatie . Anders wordt het als vervoersvoorzieningen die tijdig gepland 
waren op de lange baan geschoven warden of zelfs van de planning verdwijnen. Deze zaken 
vallen niet direct onder de ontwikkeling van woningen maar werpen wel een negatief imago op 
de wijk. Met betrekking tot de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de nieuwe woningen 
pleit de overheid voor het vervroegen van de ontsluiting van de wijken. Naast de 
autobereikbaarheid, doelt men met name op de aanleg van de OV- voorzieningen. 
Bij de omgevingsaspecten blijken vooral de parkeernormen en voorzieningen te weinig 
aandacht te krijgen bij de inrichting van de wijk. Consumenten vinden dat met een te lage 
parkeernorm gerekend wordt. 

11 Rigo Research en Advies: Vinex kwaliteit door de ogen van bewoners, Amsterdam, 1999. 
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Wat de laatste categorie betreft, de organisatorische aspecten, bestaat er een groep 
consumenten die meer inspraak wil op de woning . De inspraak die nu beperkt is tot meer- & 
minderwerk moet volgens consumenten uitgebreid warden met inspraak op indeling en gevel. 
Het aanbod van vrije kavels blijkt een van de grootste problemen te zijn . Daar waar geen vrije 
kavels zijn kan men ook niet vrij bouwen. De consument wil op organisatorisch gebied invloed 
krijgen om de kwaliteit op woning en omgevingsniveau te sturen. 

De overheid 

Media 

Vinex wijken zijn bedoeld om een woningkwaliteit te leveren die op weg is naar het op maat 
bouwen voor de individuele woonconsument. Consumentgericht bouwen staat echter nog in 
de kinderschoenen. In het handvest Vinex geeft de overheid richting voor de ontwikkeling van 
nieuwe wijken , noodzakelijk vanwege veranderde omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn : 
snellere toename aantal 2-verdieners, snellere afname van het kwantitatieve woningtekort en 
de positievere economische vooruitgang. Op dit moment blijkt de economische groei echter 
weer te stagneren, de cijfers van het CPB voor de komende jaren zijn minder rooskleurig dan 
eerder werd aangenomen. 

Als gevolg van deze veranderingen zijn aanpassingen op de volgende gebieden gewenst. 
• Meer differentiatie tussen de Vinex-wijken, overige nieuwbouw en de bestaande bouw. 
• Betere samenwerking tussen partijen, zowel op lokaal als op rijksniveau . Aansluitend op 

dit punt, is het vergroten van de zeggenschap en keuzevrijheid voor de burger. 
• Door de gestegen welvaart is het kwantitatieve woningtekort aan de onderkant van de 

markt afgenomen , maar aan de bovenkant van de markt juist gegroeid. In de toekomst 
moet bij de planontwikkeling meer rekening gehouden warden met de stijgende 
kwaliteitsvraag. Deze richt zich zowel op het niveau van de omgeving als op de woningen. 
In het Handvest Vinex is dit als volgt omschreven " ... uitgangspunt is dat woningen met 
grotere toekomstwaarde warden gebouwd: grotere woningen met bredere beukmaten en 
grotere f/exibiliteit. De differentiatie in woningtypen, -grootte, plattegrond, prijsk/assen en 
dichtheden wordt derha/ve vergroof' . 

Naast de mening van de overheid draagt de media bij aan de negatieve beeldvorming over 
het gebouwde. De kritiek richt zich met name op door overheid gestelde voorschriften die 
verantwoordelijk zijn voor wijken die vol staan met woningen op te krappe kavels met teveel 
onbestemde open bare ruimtes 12

. Er wordt te weinig rekening gehouden met de locatie en de 
regio waardoor elke Vinex- wijk in Nederland op elkaar lijkt. Naast de eentonigheid tussen de 
wijken onderling wordt ook gewezen op de noodzaak om in de plannen mogelijkheden voor 
variatie en toekomstige veranderingen in te bouwen. De toekomstwaarde van de uitleg wijken 
valt tegen .13 

De verankering van de wijk in de regio , de relatie tussen nieuw en bestaand, moet zorgen dat 
de mensen zich niet ge·isoleerd voelen tussen de infrastructuur. Men moet bij de ontwikkeling 
van wijken meer rekening houden met de menselijke schaal. De woonwijk moet ten alle tijden 
een plek zijn waar mensen kunnen gedijen en waar zij zich prettig voelen. Over de vraag wat 
de consument wil wordt men het niet eens. Enerzijds ziet men "wonen als een emotie, iets 
waar mensen zich mee verbinden'', terwijl men anderzijds vind dat de mensen "niet 
geinteresseerd zijn in hun woonwijk en al/een een huis met de auto voor de deur willen ", zo 
blijkt tijdens de Vinex on site debatten . 
Het bouwen van grotere woningen alleen zal echter niet de oplossing zijn . Woningen verliezen 
hun uitstraling vaak doordat ze op een te kleine kavel staan. Ruime en vrijstaande woningen 
moeten afgewisseld warden met rijenwoningen . De term rijenwoning heeft in Nederland een 
definitie die overeenkomt met klein , hetzelfde en saai. De bouw van rijenwoningen hoeft geen 
probleem te zijn , mits er voldoende aandacht gaat naar de uitstraling en de situering van de 
woningen. 

12 Schwartz, I. : Suburbs die niet /anger mogen, 'van /ustwarande tot stramme vinexbouw: een kleine geschiedenis van de 
Nederlandse buitenwijk. In: Elsevier Special wonen , mei 1999. 

13 www.archined.nl/vinexonsite: debatten: Noord 29-01-98 Groningen, Oost 23-04-98 Arnhem , Zuid 19-06-98 Breda, 
West 09-10-98 Den Haag. 
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Hetzelfde geldt voor het groen in de wijk. Het is niet reeel om te denken dat veel groen in de 
wijk zorgt voor een kwalitatief betere wijk. Het komt aan op de ligging en het gebruik van het 
groen, niet op de hoeveelheid. Het is beter om een park in de wijk te realiseren met een 
grasveld, een vijver en een speeltuin die via paden met elkaar verbonden worden, dan 
onbestemd groen op diverse locaties. Het onderhoud van een park is overzichtelijker dan het 
onderhoud van verschillende stukken klein groen en grasvelden verdeeld over de wijk. 
Ditzelfde geldt ook voor eigenbouw, waarbij de consument zijn gang kan gaan. Veel 
consumenten hebben of de capaciteit niet om de bouw van hun eigen woning te leiden , niet 
de tijd 14 of geen zin om zelf te bouwen. 

3.2 Wat wil de consument, de woonwensen 

Na de mening over de huidige kwaliteit zullen in deze paragraaf voornamelijk de wensen van 
de consument behandeld warden. De wensen zijn voornamelijk de gemiddelde of doorsnee 
.wensen die het sterkst naar voren komen. 

Wat de consument wil wordt voornamelijk bepaald door de maatschappelijke veranderingen. 
In het jaarlijkse onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) 
'Huizenkopers in profiel' ontstaat door een enquete een beeld van datgene dat de consument 
wil. Vermeld dient te warden dat de mening van de consument in dit onderzoek op de 
traditionele manier gesegmenteerd wordt. Hierin komt sterk naar voren dat de huizenkoper15 

graag goed wil wonen en bereid is hiervoor veel geld uit te geven. Het goed willen wonen 
komt voort uit de nog steeds groeiende welvaart. De consument wil binnen de woningmarkt 
carriere maken. De doorstroming is op dit moment een groot probleem door de mismatch 
tussen vraag en aanbod. Als de consument zijn gang kon gaan, zou hij vooral ruim en luxe 
willen wonen. Het aanbod dat hieraan voldoet is beperkt en niet iedereen kan daadwerkelijk 
de kosten hiervan dragen. 

Het ideaal van de consumenten is als volgt samen te vatten (NVB, 2000): 
Luxe huizen met vee/ aandacht voor steer, vee/ ruimte, vrijheid, de mogelijkheid voor 
thuiswerken, comfort voor de oude dag en zeggenschap. 

Het laatste kwaliteitscriterium 'de zeggenschap' wint de laatste jaren sterk aan terrein . Het 
gevolg is dat de vrije kavel steeds meer gevraagd is. Het aanbod van vrije kavels is echter 
zeer beperkt waardoor de vrije kavel nog gewilder is. Uit de ervaringen die Van der Vorm -
Kanters hebben gedaan met vrije kavels , blijkt dat 50% van de personen die een kavel 
kochten achteraf toch liever een totaal product hadden gekocht16

. Dit betekent dat de vraag 
naar consumentgericht bouwen, waarbij de consument een totaal product koopt en een 
bepaalde inspraak krijgt bestaat. 

3.2.1 Organisatorische aspecten 

De organisatorische aspecten waaraan de consument waarde hecht bij de aanschaf van een 
nieuwbouwwoning hebben betrekking op de mogelijkheden om aanpassingen door te voeren 
op het gebied van de situering op de kavel en de indeling van de woning. Bij organisatorische 
aspecten gaat het om twee zaken, enerzijds inspraak bij de totstandkoming van de won ing 
anderzijds over eigen kavelbouw waarbij men totale zeggenschap heeft. Tabel 3.1 zet de 
motieven voor zowel eigenbouw als inspraak naast elkaar. Voor een uitwerking zie bijlage 2.1 . 

De groep die kiest voor een eigen kavel doet dit hoofdzakelijk omdat zij zeker wil zijn van het 
gewenste woningtype. De consument denkt middels eigen kavelbouw de buurt te voorzien van 
een bepaalde uitstraling, hoewel dit bij eigen kavelbouw juist afhankelijk is van de smaak van 
de buurman. De uitstraling van de buurt heeft de consument niet zelf in handen. Dit motief 
geeft wel weer dat de consument de buurt en omgeving belangrijk vindt bij de keuze van de 
woning (ook het parkeren valt onder uitstraling). Daarnaast wenst men inspraak om de 
woningindeling naar eigen inzicht te kunnen realiseren. 

14 Koper, A.: Bouwen van droomhuis voor consument van lijdensweg. In: De Volkskrant, 8 mei 2001. 
15 Omschreven als: verhuisgeneigd/ inkomen modaal of hoger/ voorkeur voor koopwoning in het middeldure en dure segment 
16 Neprom: De klant als kans, "Een blik op de markt van de consumentgerichte ontwikkeling", Neprom, Voorburg, 2000. 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak . . . 18 I 106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 3: woonwensen 

Het uiterlijk van de woning lijkt laag te scoren. De oorzaak hiervan is onduidelijk, enerzijds lijkt 
de uitstraling heel belangrijk, maar anderzijds als het om architectuur gaat, haakt men af. 
Architectuur zou juist een middel kunnen zijn om de buurt of wijk te voorzien van een 
bepaalde sfeer, meer dan een vrijstaande woning. 

ek 4 Grotere tuin 
ek 5 Beier arkeerfaciliteit z 2 Wi 'ze waaro laats kan vinden 
re~k-6---TE~x-t-ra~lu_x_e~~~~~~~~~---1 

ek 7 lnvloed architectuur 

ek 1: belangrijkste z1 : belangrijkste 
Tabel 3.1: motieven vaar inspraak, bran: NVB, 2000. 

De motieven voor een eigen kavel of inspraak blijken niet altijd realistisch . Een beperkte 
zeggenschap in een projectmatig proces kan al tegemoet komen aan een groat deel van de 
motieven. 

3.2.2 Woningaspecten 

Belangrijke kwaliteitscriteria zijn de woningdichtheid en het woningtype. Het ideaal , 
beschreven in de inleiding van deze paragaaf, geeft aan dat de vraag naar vrijstaande en 2 
onder 1 kapwoningen groat is . De groeiende welvaart zorgt dat mensen zich in een positie 
bevinden dat ze meer kunnen en willen . De wooncarriere is hiervan een onderdeel. Toch blijft 
er altijd een vraag naar de overige woningtypen bestaan door een bepaalde groep. Het gebrek 
of tekort aan vrijstaande woningen in Nederland schets een beeld dat 'de consument' een 
vrijstaande woning wil. Het te bouwen woningtype is overigens sterk locatie afhankelijk. 

Het ideaal van de consument kan op een andere manier beschouwd warden, zodanig dat 
iedere consument zijn ideaal zelf kan realiseren , binnen het haalbare. 

Emotie 

Voorzieningen lndeling, ontwerp 

IDEAAL• 9 huizen, veel aandacht voo 

zeggenschap. 

Voorzieningen, woonkeur lnspraak 

Extra kamer, indeling 
Figuur 3. 1: met welke midde/en kan het ideaal vaar iedere cansument gerea/iseerd warden? 

In figuur 3.1 is weergegeven hoe het ideaal (zeer vrijblijvend) middels enkele aspecten 
gerealiseerd kan warden. 

De conclusie uit het consumentenprofiel (NVB, bijlage 2.2, tabel B2.1) geeft aan dat de 
meeste consumenten een traditionele woning met een schuine kap wensen. Waar deze wens 
vandaan komt is niet duidelijk, mijn inziens komt deze voort uit de lange traditie van dit 
woningtype in Nederland en dat dit door de meeste consumenten beschouwd wordt als 'een 
huis'. Dit gegroeide effect kan verholpen word en door mensen te laten zien hoe het anders 
kan. De weinige ruimte die beschikbaar is voor woningbouw, moet op een efficiente manier 
benut warden: royaal wonen op een klein oppervlak ; dit vereist creativiteit bij het ontwerp van 
een woning . 
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Nieuwe woningen moeten voorzien zijn van een hoog comfortniveau. Dit blijkt uit de vraag die 
de NV8 consumenten stelden, om de bereidheid te betalen voor extra voorzieningen, te 
testen. Een ruime badkamer en 2e toilet scoorde hoog voor alle woningtypen evenals de 
kelder bij grondgebonden woningen. Zie bijlage 2.2, tabel 82.2. Het uiterlijk aanzien van de 
woning scoort oak goed , dit is af te leiden uit de het feit dat men bereid is extra te betalen uit 
voor een garage, serre , balkon en/of vrij uitzicht. In de vorige paragraaf, organisatorische 
aspecten kwam naar voren dat de buitenkant, via architectuur, lager scoort. 

Geconcludeerd kan warden dat de 'buitenkant' er wel toe doet maar dat de consument nag 
niet gewend is om zich met de buitenkant bezig te houden. De emotie die steeds belangrijker 
wordt is voor het grootste deel middels de beleving en dus oak de buitenkant te prikkelen. De 
indeling van de woning speelt een grate rol , zowel in verband met de flexibiliteit als met de 
aanpasbaarheid van de woning. 

3.2.3 Omgevingsaspecten 

Kwaliteitsaspecten die de consument belangrijk vindt en betrekking hebben op de omgeving 
zijn a.a. : toegankelijkheid , bereikbaarheid, parkeernorm, openbaar vervoer, auto en de relatie 
met bestaande bouw. 

8ovenaan staat het tekort aan parkeerplaatsen, of er werkelijk te weinig parkeerplaatsen zijn 
zal verschillen per wijk. De consument vindt de wijze waarop parkeren plaatsvindt belangrijk, 
zowel bij grondgebonden als bij gestapelde woningen. De bereikbaarheid van de wijk speelt 
hierbij een rol. 8ewoners van uitleg-wijken voelen zich vaak ge"lsoleerd van de buitenwereld 
omdat de relatie met de bestaande omgeving ontbreekt en de wijk zelf over weinig of geen 
voorzieningen beschikt. Populaire voorzieningen zijn winkels voor de dagelijkse 
boodschappen, een park, openbaar vervoer (bus, trein) en scholen (bijlage 2.3, tabel 82 .5.). 
De keuze voor een bepaalde locatie maakt de consument bewust. lndien hij kiest voor een 
suburbane omgeving , kiest hij hiervoor om de volgende redenen: rustig , bereikbaarheid auto, 
meer ruimte, meer groen, veiliger voor de kinderen . Kiest men voor een stedelijke omgeving , 
dan wordt de keuze bewust gemaakt om de volgende redenen: dicht bij de winkels , voor de 
sfeer en de bereikbaarheid openbaar vervoer (bijlage 2.3, tabel 82.4 ). 

Meer naar de woning kijkend speelt de tuin een belangrijke rol. 50% van de consumenten die 
een tuin wi llen , zeggen geen genoegen te nemen met een tu in korter dan 12 meter. Het 
belang van de tu in kan in relatie gebracht warden met privacy en groen. Een dakterras kan 
voor slechts een beperkt deel van de consumenten de tu inwens compenseren. De 
buitenru imte van de won ing speelt een belangrijke rol bij de keuze van een nieuwe woning. 

3.3 Woonwensen versus de functies van wonen. 

In hoofdstuk 2 zijn consumentgroepen gesegmenteerd , waarna de functie van wonen 
gekoppeld werd aan deze groepen. In dit hoofdstuk zijn de woonwensen geschetst, die in 
deze paragraaf in relatie gebracht warden met de functie van wonen . De inleid ing gaf reeds 
aan dat de consument zijn wensen t.a.v. de woonkwalite it in twee categorieen uit: 
organ isatorisch aspecten en woning- en omgevingsaspecten. 

Om later de relatie tussen consument en woonwensen te leggen warden de functies van 
wonen specifieker uitgewerkt zodat de woonwensen gecategoriseerd kunnen warden middels 
de functie van wonen. 

Beschuttings- & privacy functie: 
Centraal staat de techn ische staat van de woning en de mate waarin de bewoner zich kan 
afschermen van de omgeving. Voor de technische staat van de woning speelt de constructie 
de belangrijkste rol. De constructie is oak verantwoordelijk voor de mate waarin de bewoner 
zich kan afschermen van de omgeving . 
Aspecten die hierbij een belangrijke rol spelen zijn: 
8ouwtechnisch: 
• Type draagconstructie 
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Bouwfysisch: 
• Warmte-isolatie 
• Geluidsisolatie 
Naast alleen technische zaken speelt oak het woningtype en de locatie een bepaalde rol bij de 
privacy. 

Utilitaire functie: 
Bij deze functie spelen voornamelijk die aspecten een rol die het mogelijk maken om 
activiteiten in huis uit te voeren. Hierbij moet gedacht warden aan: 
• Aantal kamers 
• Grootte van de kamers 
• Relatie tussen de kamers 
Mogelijkheden om andere activiteiten uit te voeren: 
• Trap/ 0-traps woning 
• Grootte van de badkamer, toilet; mogelijkheid tot zorg-hulp 
• Aansluiting ICT 

Omgevingsfunctie: 
Deze functie gaat hoofdzakelijk in op de directe omgeving waarin de woning staat. De 
leefbaarheid staat centraal. Het veilig voelen in eigen wijk moet met de inrichting van de wijk 
gerealiseerd warden. 
Aspecten die een belangrijke rol spelen bij het vervullen van de omgevingsfunctie zijn : 
• Toegang tot de woning ; bij appartementen overzichtelijke semi-openbare toegang, bij 

eengezinswoningen overzichtelijk entree tot woning . Het voorkomen van negatieve 
'verrassingen' bij de toegang van de eigen woning is belangrijk. 

• Het onderhoud van de omgeving draagt bij aan de sociale veiligheid van de wijk. Een 
gebied kan relatief veilig zijn maar als de verzorging van de wijk nalaat voelen bewoners 
zich niet veilig . 

• Parkeren. 
• Verblijf in omgeving, speeltuin , aanwezigheid van winkels (kleinschalig) . 

Uitvalsbasis: 
Bij de uitvalsbasis speelt de locatie van de wijk een belangrijke rol , met name de relatie met 
overige gebieden . Bij de planontwikkeling is weinig te doen aan de gekozen locatie. Bij de 
keuze van een locaties kan wel rekening gehouden warden met de kenmerken van het 
plangebied en de omliggende gebieden. De woningtypen moet gekozen warden door rekening 
te houden met de wensen van de mogelijke bewoners. 

Statusfunctie: 
Aspecten die een rol spelen bij de statusfunctie van de woning zijn de grootte van de woning 
en het materiaalgebruik. Het onderscheidend vermogen van de woning en de omgeving ten 
opzichte van andere wijken maakt de statusfunctie tot wat hij is . De wijk moet een begrip zijn . 
Aspecten van woning en omgeving die bepalend zijn voor de statusfunctie zijn: 
• Volume 
• Materialisering 
• Situering 
• Uitstraling 

Niet elke woonwens is onder een functie te plaatsen , woonwensen hebben vaak betrekking op 
verschillende functies. De consument wil bij de aanschaf van een nieuwe woning zoveel 
mogelijk wensen gerealiseerd zien. Lukt dit niet via de aangeboden woningen dan wil de 
consument inspraak of zelf bouwen. De motieven voor inspraak zijn in feite terug te voeren tot 
de woonwensen. In tabel 3.2 zijn de woonwensen in 4 productspecificaties samengevat, hierin 
is de relatie tussen de productspecificaties en de functies van wonen weergegeven. 
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De te onderscheiden productspecificaties zijn: 
• Woningtype: zowel het type bebouwing (gestapeld of grondgebonden) als het eigenlijke 

woningtype (vrijstaand, 2 onder 1 kap of rijtjeswoning enz.). Andere aspecten zijn; ruim 
wonen of verschillen in woningtypen . 

• Woningindeling: wensen zoals het aantal kamers, de grootte van de kamers en de 
onderlinge relaties tussen de verschillende verblijfsruimten van een woning. 

• Architectuur: in eerste instantie het uiterlijk van het gebouw, de gevel , maar oak zaken als 
lichttoetreding (direct of indirect) en serres of balkons. 

• Buurt17
: betrekking op de inrichting en de wijze waarop deze de leefbaarheid van de wijk 

be"i"nvloedt. Bijvoorbeeld parkeren, groen, verkaveling , ontsluiting en voorzieningen. 

""""" ,- ...... ' 
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Woningtype • • 
Woningindeling • • 
Architectuur • • • 
Buurt • • • • Tabel 3.2: relatie productspecificaties en functie van wonen. 

Toelichting tabel 3.2: 
De beschuttings- & privacyfunctie heeft zowel een relatie met het woningtype, de architectuur 
als de buurt. Een vrijstaande woning biedt meer privacy dan een rijtjeswoning. Architectuur 
kan privacy bieden door de geslotenheid van de gevel. De inrichting van de buurt kan o.a . 
door de wijze van verkavelen bijdragen aan privacy en door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van groen etc. 

De utilitaire functie heeft vooral betrekking op de indeling en architectuur. De indeling maakt 
de woning bruikbaar voor een bepaalde doelgroepen of bepaalde activiteiten . Architectuur kan 
bijdragen aan het gebru ik van de woning , bijvoorbeeld veel licht bij een atelierwoning . 
Bij de omgevingsfunctie spelen de buurt, met name de inrichting in verband met de sociale 
veilig , en de voorzien ingen een rol. Voorzien ingen kunnen de wijk voor ouderen aantrekkelijk 
maken. 

Bij de uitvalsbasis speelt oak de buurt een rol. Anders dan bij de omgevingsfunctie is de buurt 
nu belangrijk in verband met de ontsluiting. Voorzieningen hebben betrekking op de ontslu iting 
van de wijk bijvoorbeeld het openbaar vervoer. 

De statusfunctie heeft op zowel het woningtype, de indel ing , de architectuur als op de buurt 
betrekking. De symboolfunctie wordt voornamelijk via de uitstraling bereikt, hier dragen zowel 
het woningtype , de indeling (volume) en de architectuur aan bij . De inrichting van de buurt 
heeft ook een grate invloed op de totale statusfunctie. 

Met behulp van tabel 3.2 kan in de volgende paragraaf de relatie tussen de 
consumentgroepen en de productspecificaties gelegd warden . 

17 Onder buurt wordt in dit onderzoek ook de omgeving verstaan , om verwarring te voorkomen tussen de omgevingsfunctie en 
de omgeving cq buurt wordt alleen de buurt genoemd. 
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3.4 Consumentgroepen en hun woonwensen 

De consumentgroepen werden in hoofdstuk 2 gesegmenteerd middels de levensstijl en 
levensfasen, waarna een relatie werd gelegd tussen de consumentgroepen en de functies van 
wonen. In het begin van dit hoofdstuk zijn de woonwensen in beeld gebracht en 
onderverdeeld over vier productspecificaties en gerelateerd aan de functies van wonen. Het 
doel van deze paragraaf is het toewijzen van de productspecificaties aan de 
consumentgroepen middels de functie van wonen. En vervolgens de woonwensen herleiden 
per consumentgroep. 

Per levensstijl worden enkel de twee belangrijkste functies van wonen meegenomen. Dit is 
mogelijk omdat de relatie tussen de functies van wonen en de productspecificaties een 
overlap hebben en nieuwe woningen in Nederland over een bepaalde standaard kwaliteit 
beschikken . 

. ,~ . . u .. ~1~.·i'.i .... ~;:·"< ... - .. -:>;~ 

Tolerante socialisers Omgevingsfunctie Buurt Buurt; sfeerimpressie, ontsluiting, voorzieningen 

Uitvalsbasis Buurt 

Gesettelde idealisten t-::8-es_c,...hu"""'tti,...ng-s--e-n-pr"'"iv-ac_yf,...un-c-,-tie---1 Woningtype, architectuur, buurt Buurt: sfeerimpressie, ontsluiting, verkaveling, parkeren, 

Woningtype; Uitvalsbasis Buurt 

Statusfunctie Woningtype, indeling, architectuur, buurt 

Architectuur: stijl i.v.m. openheid 

Buurt; sfeerimpressie, voorzieningen, ontsluiting, verkaveling, 
situering, green, straatprofiel, parkeren, erfafscheiding 

Gehaaste middenklasse 

Omgevingsfunctie Buurt Woningtype; 

Woningindeling; aanwezige functies , volume 

Architectuur;Stijl , extra elementen, materialen 

Volkse Familleclan Omgevingsfunctie 

Beschuttings· en privacyfunctie 

Utilitaire functie 

Buurt Buurt sfeerimpressie, par1<eren, voorzieningen 

Woningtype, architectuur, buurt 

lndeling en architectuur Buurt; sfeerimpressie, verkaveling, voorzieingen, parkeren, green 
Huiselijken 

Omgevingsfunctie Buurt Woningindeling; aanwezige functies , routing, indeling, verticaal 
verkeer 

Actieve individuallsten Uitvalsbasis 

Statusfunctie 

Buurt Buurt; sfeerimpressie, ontsluiting, voorzieningen 

1-----------1 Omgevingsfunctie 

Gemeenschapsgezinden 
Beschuttings· en privacyfunctie 

Woningtype, indeling, architectuur, buurt 

Buurt 

Woningtype, architectuur, buurt 

Figuur 3.2: De a/gemene woonwensen van de consument. 

Buurt; sfeerimpressie, voorzieiningen, green, verkaveling, 
situering, erfafscheiding 
Woningtype; 

Architectuur; extra elementen 

In figuur 3.2 zijn per consumentgroep de twee belangrijkste functies van wonen en de hierbij 
behorende productspecificaties weergegeven, hieruit blijkt dat de meeste productspecificaties 
bij veel consumentgroepen vermeld zijn . De consumentgroep afhankelijke woonwensen gaan 
nader in op specifieke woonwensen . Dit kan tot gevolg hebben dat een productspecificatie die 
een bepaalde functie van wonen kan realiseren voor een bepaalde consumentgroep toch niet 
van toepassing is. Bijvoorbeeld : de utilitaire functie van de woning (gebruik als atelierruimte) 
kan door architectuur (voldoende lichttoetreding) vergroot worden. Voor huiselijken die veel 
waarde hechten aan de utilitaire functie vanwege de bruikbaarheid van de woning is de 
architectuur echter minder belangrijk. 

Op de volgende pagina wordt per consumentgroep de laatste kolom van figuur 3.2 toegelicht. 
Vervolgens wordt een uitspraak gedaan of de consument wel of geen inspraak wil bij een 
nieuwe woning . Deze uitspraak komt tot stand door interpretatie van de levensstijL Een 
algemeen overzicht van de belangrijkste kenmerken van de verschillende doelgroepen is in 
bijlage 1, tabel 81.1 terug te vinden. 
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Woonwensen to/erante socialisers. 
De omgeving speelt voor de tolerante socialisers de belangrijkste rol. Een prettige en 
dynamische wijk is van belang omdat het leven grotendeels buiten de woning afspeelt. De 
woning is de centrale plek waarnaar men steeds terugkeert. Men kiest voor een stedelijke 
woonomgeving maar niet hartje stad. De buurt en de omringende omgeving zijn een 
'vervanger' van het thuisgevoel. Tevens speelt de uitvalsbasis een belangrijke rol, met name 
de ontsluiting van de buurt. De rand van de stad biedt hen de mogelijkheid om snel hartje stad 
te bereiken en snel de stad te verlaten zonder de overlast van de drukke stad maar met de 
voorzieningen die de omgeving levendig maken. 

lnspraak of niet? 
Deze groep is niet zozeer ge'lnteresseerd in de woning maar meer in zijn omgeving. Een 
gedifferentieerde woonwijk met verschillende woningtypen en woninggrootte zorgt voor een 
veelzijdige bevolkingsopbouw. De tolerante socialiser wil niet bij de planontwikkeling 
.betrokken zijn , hij zoekt zelf een passende woonomgeving. 

Woonwensen gesettelde idealisten. 
Men wil een vrijstaande woning met voldoende privacy. Een suburbane omgeving biedt 
privacy. De verkaveling en het type architectuur kunnen voor voldoende privacy zorgen via 
een ruime verkaveling of door een gesloten gevel. De kavelindeling is belangrijk i.v.m. 
achterpaden of pleintjes die overlast kunnen veroorzaken. De situering van de woning op de 
kavel en ten opzichte van de buurt is voor de gesettelde idealisten belangrijk. De 
voorzieningen in de buurt, zoals verenigingen , zorgen voor de binding. Het stedelijke gebied 
moet goed bereikbaar zijn, een goede ontsluiting is dus belangrijk. 

lnspraak of niet? 
Deze groep kiest bewust voor een woning op een bepaalde locatie. Binnen deze groep zullen 
er kopers zijn die een bepaalde mate van zeggenschap wensen . Zowel de kavel , het 
woningtype als de situering van de woning op de kavel vinden zij belangrijk. 

Woonwensen gehaaste middenklasse. 
De wijk in zijn totaliteit vormt het expressiemiddel naar de buitenwereld . Een suburbane 
locatie of buitenwijk met veel groen is ideaal. Hier kan men rustig wonen en kunnen de 
kinderen 'zorgeloos' opgroeien. Een ruime woning met voldoende berging is belangrijk. 
Architectuur is een expressiemiddel , de gehaaste middenklasse wil wonen tussen 
gelijkgestemden en de woning mag ten opzichte van de overige niet te veel afwijken. De 
woningen refereren aan een bepaalde maatschappelijke klasse. De inrichting van de buurt 
zorgt voor een geordende uitstraling. Het uitzicht en de verkaveling dragen hier aan bij, net 
zoals parkeren in eigen garage en op straat. Naast de ontsluiting is ook de aanwezigheid van 
voorzieningen zoals scholen, een speeltuintje voor de kinderen in de directe omgeving en 
winkels voor de dagelijkse boodschappen belangrijk . 

lnspraak of niet? 
Deze groep kan beschouwd warden als een partij die graag meebepaalt hoe hun omgeving 
als wel de woningen eruit moeten zien. 

Woonwensen vo/kse familiec/an. 
Bewoners met dezelfde afkomst vormen een hechte gemeenschap, buitenstaanders zijn niet 
welkom. Straten met identieke uitstraling , identieke woningen en identieke situering van de 
woningen. Traditionele Hollandse uitstraling, rijenwoningen met een schuine kap 
De voorzieningen zorgen voor de hechting binnen de wijk. 

lnspraak of niet? 
Deze groep bestaat hoofdzakelijk uit huurders. Binnen de koopmarkt spelen deze 
consumenten een kleine rol, binnen de nieuwbouw koopmarkt nog minder. Het kiezen voor 
een wijk met identieke woningen geeft aan dat inspraak niet zo belangrijk is . Met deze groep 
kan men wel in aanraking komen bij een herstructurering, het zijn of omwonende die inspraak 
willen omdat het 'hun' wijk betreft of het zijn mensen die de stap van huur naar koop maken. 
Omdat het vaak sociale koop betreft wordt dit veelal door woningcorporaties zelf ontwikkeld . 
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Woonwensen huiselijken. 
Deze groep bestaat voor een groat deel uit senioren. De woning vormt een belangrijk 
onderdeel in het !even van de mensen omdat ze het grootste deel van de dag hier verblijven. 
Bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid spelen een belangrijke rol. Zaken als een 0-traps 
woning en een ruime badkamer maken het mogelijk dat mensen zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen en indien noodzakelijk zorg kunnen ontvangen. De sociale veiligheid 
speelt een belangrijk rol om deze groep prettig te laten wonen. De inrichting van de wijk kan 
hieraan bijdragen. De belangrijkste voorzieningen binnen de wijk zijn voor de dagelijkse 
boodschappen, de huisarts en de apotheek. De overige voorzieningen moeten goed 
bereikbaar zijn vanuit de wijk met het ov. 

lnspraak of niet? 
Senioren stellen steeds hogere eisen, het grate belang van de utilitaire functie geeft aan dat 
men wil meebeslissen over de indeling. Het uiterlijke aanzien van de woning is niet zo 
belangrijk als de veiligheid maar gewaarborgd is. Voor deze consument is het belang van de 
omgeving groat, de locatie van de woning moet zorgvuldig gekozen warden . Deze groep 
kopers zal niet zo snel inspraak met betrekking tot de omgeving vragen, men selecteert op 
voorhand . Op de indeling van de woning vraagt men wel inspraak. 

Woonwensen actieve individualisten. 
Deze groep consumenten bestaat voor een groot deel uit jongeren. Binding ontstaat met de 
buurt of het type buurt, niet met de woning. Men verhuist redelijk vaak , maar binnen een 
zelfde type omgeving. De omgeving is binnenstedelijk, trendy en voorzien van 
uitgaansgelegenheden. Aan de woning zelf warden niet veel bijzonderheden gesteld. De 
woonomgeving is belangrijker. Er warden niet veel eisen gesteld aan de indeling, men neemt 
het zoals het is. 

lnspraak of niet? 
Deze groep wenst geen inspraak in het ontwikkelingsproces. Zij zijn druk met veel zaken maar 
het wonen is ondergeschikt. Zij kiezen bewust voor een bepaalde locatie, niet voor een 
bepaalde woning . 

Woonwensen gemeenschapsgezinden. 
Men kiest bewust voor een landelijke omgeving met een dorps karakter. De binding met de 
buurt is voor velen belangrijk , deze neemt de behoefte aan privacy (om zich terug te trekken) 
echter niet weg. Belangrijke voorzieningen zijn buurtverenigingen en sportclubs. De inrichting 
van de buurt is belangrijk i.v.m. de verkaveling . Ruime kavels met veel groen in een landelijke 
omgeving hebben de voorkeur. 

lnspraak of niet? 
Deze groep kopers is vrij honkvast en zeer betrokken bij de woonomgeving . Bij de inrichting 
van een nieuwe omgeving willen deze consumenten dan oak meebeslissen. Naast de 
inrichting van de wijk vindt deze groep de situering van de woning op de kavel en de indeling 
van de woning belangrijk . Men wil hier voor langere tijd wonen , bij een nieuwbouw woning wil 
men zoveel mogelijk wensen vervult zien. 
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3.5 Conclusie 

Het analyseren van woonwensen was het doel van dit hoofdstuk. De woonwensen zijn moeilijk 
te vangen, tevens zijn niet alle woonwensen op elke groep consumenten van toepassing of 
voor elke groep haalbaar. De functie van wonen wordt gebruikt als 'constante factor' om een 
uitspraak te doen over de relatie tussen de consumentgroepen en hun woonwensen . 

De woonwensen kunnen in twee categorieen verdeeld warden . 
• Woning- & omgevingsaspecten ; 
• Organisatorische aspecten; 

De laatste categorie gaat om de mogelijkheid aspecten die wel betrekking hebben op de 
woning en zijn omgeving te realiseren . De consument die opzoek is naar een woning zal als 
het bestaande aanbod niet voldoet aan zijn wensen , zoeken naar mogelijkheden waarbij hij 
kan kiezen , de zogenaamde cataloguswoning of zelf bouwen al dan niet met architect en 
aannemer. 

Opvallend was dat de omgevingsaspecten de belangrijkste rol spelen bij de keuze van de 
woning. Dit geeft aan dat de beleving van de woonomgeving, zowel voor bewoners als 
passanten een belangrijke rol speelt. Waarschijnlijk zal dit in de toekomst alleen nag 
toenemen. Het voorzieningenniveau blijkt op dit moment veel problemen te geven. Plannen 
die nag niet uitgewerkt zijn of plannen waarin geen flexibiliteit is opgenomen met betrekking 
tot aanpassingen in de toekomst. Bewoners van nieuwe uitleg-wijken voelen zich vaak 
verlaten en ge"isoleerd door het ontbreken of te laat op gang komen van het 
voorzieningenniveau. 

Differentiatie is het sleutelwoord bij de woningaspecten . In de centra van de steden is nog veel 
vraag naar appartementen. Het ideaal van de consument luidt: luxe huizen met veel aandacht 
voor sfeer, veel ruimte, vrijheid , de mogelijkheid voor thuiswerken , comfort voor de oude dag 
en zeggenschap. Ruim wonen hoeft echter niet gelijk te staan aan een vrijstaande woning . 
Ook een rijtjeswoning kan de sfeer en allure hebben die de consument vraagt. Extra luxe en 
voorzien ingen kunnen oak binnen deze woningen gerealiseerd warden. Met detailleren kan 
het aspect m2 overwonnen warden. 

De motieven voor eigenbouw of inspraak zijn slechts voor een deel realistisch . Veel motieven 
zijn binnen het huidige proces niet te realiseren en zullen oak in de toekomst niet te realiseren 
zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de consument (beschouwd als een ind ividu) inspraak wil in 
woningtype en parkeermogelijkheden. Consumenten kunnen gehoord worden over hun 
mening, dit gebeurt vaak bij een herstructurering. Maar als het om een nieuw gebied gaat en 
de bewoners nag niet bekend zij n is het niet mogelijk om alle bewoners zodra zij bekend zijn 
mee te laten beslissen . 

De funct ie van wonen loopt als een rode draad door dit onderzoek om verschillende 
onderdelen met elkaar te verbinden . De functies van wonen werden in hoofdstuk 2 in relatie 
gebracht met de consumentgroepen , in dit hoofdstuk werd de functie van wonen in relatie 
gebracht met de productspecificaties . De woonwensen zijn te verdelen over de 
productspecificaties. Doordat de functies van wonen zowel een relatie met de 
consumentgroepen hebben als met de productspecificaties kan de relatie tussen de 
consumentgroepen en de productspecificaties aangetoond warden . Door interpretatie van de 
levenstijlen kunnen vervolgens de woonwensen gekoppeld warden aan de 
consumentgroepen . 
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Uitgangspunt van de woonwensen is dat de consumenten die veel waarde hechten aan 
bepaalde aspecten hierop invloed willen . Natuurlijk zullen er altijd consumenten zijn die geen 
interesse hebben in het ontwikkelings- cq bouwproces. Ook hiermee moet rekening gehouden 
word en. 

In figuur 3.3 is weergegeven welke consumenten inspraak wensen en op welke aspecten. 
Hierbij valt op dat drie typen consumenten weinig inspraak wensen. Dit zijn de tolerante 
socialisers, de volkse familieclan en de actieve individualisten. De tolerante socialiser hecht 
niet zozeer waarde aan de woning, veel meer aan de omgeving. De volkse familieclan bestaat 
hoofdzakelijk uit huurders. Tot slot de actieve individualisten, dit zijn hoofdzakelijk starters die 
met allerlei zaken bezig zijn, voornamelijk orienterend. Een eigen woning speelt voor hen nog 
geen rol , men is geneigd sneller te verhuizen en kiest hierbij voor een huurwoning . 

Tolerante socialisers Nee 

Gesettelde idealisten Ja Woningtype 

Architectuur 

Buurt 

Gehaaste middenklasse Ja Woningtype 

lndeling 

Architectuur 

Buurt 

Volkse familieclan Nee 

Huiselijken Ja lndeling 

Actieve individualisten Nee 

Gemeenschapsgezinden Ja Woningtype 

Architectuur 

Buurt 

Figuur 3.3: Welke consumenten willen inspraak? 
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4 Het ontwikkelingstraject. 
Doelstelling van dit hoofdstuk is het in beeld brengen van de problematiek rond het realiseren 
van consumentenwensen tijdens het ontwikkelingstraject. Het ontwikkelingstraject bestaat uit 
een aantal fasen die in principe op elk project toepasbaar zijn. Afhankelijk van de specifieke 
situatie en de aard van het project vervallen fasen of warden ze extra uitgewerkt. Het 
algemene verloop van het ontwikkelingstraject wordt kort aangestipt waarna de fasering wordt 
uitgediept aan de hand van de situatie bij 3W Vastgoed. Door uitd iepen van het algemene 
verloop zullen knelpunten aan het licht komen. De knelpunten die in dit onderzoek behandeld 
worden hebben voornamelijk betrekking op het programma van eisen (PvE) en de kwaliteit 
hiervan. De latere realisatie van het project en de opgeleverde kwaliteit kan los gezien warden 
van de kwaliteit van het PvE. 

De aanpak van dit hoofdstuk is als volgt: 
Het ontwikkelingstraject van een vastgoedobject bestaat uit een aantal fasen . Binnen deze 
fasering vinden activiteiten plaats. Per activiteit zijn diverse partijen betrokken met een 
verschillend instapmoment. Dit moment hangt samen met de te realiseren doelstelling en de 
risico's die hiermee gemoeid zijn. Door het verschil in doelstelling, moment van betrokkenheid 
en bereidheid tot het dragen van risico kunnen knelpunten ontstaan in het proces. 

4.1 Het proces van projectontwikkeling, algemeen. 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens een aantal algemene zaken omtrent het 
ontwikkelingproces behandeld . Zaken die belangrijk zijn om de cultuur binnen de 
projectontwikkeling te begrijpen zijn a.a. hoe is projectontwikkeling ontstaan en wat is 
projectontwikkeling . Vervolgens wordt ingegaan op het eigenlijke proces. 

Korte historie 
Projectontwikkeling in de huidige vorm is in Nederland opgekomen in de jaren 60 met een piek 
in de jaren 70. Voor deze opkomst warden verschillende redenen genoemd18

: 

• De schaalvergrotin~ en de toenemende complexiteit in de voorbereiding en de uitvoering 
van bouwprojecten 9

; 

• De grote behoefte aan bouwproductie in de jaren 60 als gevolg van de sterke 
economische groei en de bevolkingstoename20

; 

• Er ontstond een behoefte aan continu"i"teit in de bedrijfsvoering bij bouwbedrijven, men 
ging daarom voor eigen rekening en risico bouwen. De bouwbedrijven wilde tevens eind 
jaren 60 hun marktpositie versterken door zelf het initiatief tot bouwproductie te nemen21 

Wat is projectontwikkeling? 
Projectontwikkeling wordt op verschillende wijze gedefinieerd. In de publicatie van de Neprom 
'Wat is projectontwikkel ing' zijn enkele essentiele kenmerken afgeleidt: 
• De projectontwikkelaar realiseert vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico; 
• Daarbij is sprake van een integrale betrokkenheid (vanaf het initiatief tot en met 

ingebru ikstelling) bij het vastgoedproces; 
• In samenhang met die integrale betrokkenheid heeft de projectontwikkelaar een 

coord inerende taak in het proces. 

Door het verschil van insteek zijn er een aantal typen projectontwikkelaars te onderscheiden. 
De meest voorkomende 19 zijn : 
• Zelfstandige projectontwikkelingsmaatschappijen; 
• Projectontwikkelaars gelieerd aan bouwbedrijven, de ontwikkelende bouwers; 
• Projectontwikkelaars gelieerd aan banken; 
• Beleggers- ontwikkelaars. 

18 Neprom: Wat is projectontwikkeling?, Voorburg , februari 1993. 
19 Neprom: Bouwen aan wederzijds begrip. 
2° Kousemaeker, F.J.M. de: Onroerend goed, /eidraad voor studie en praktijk, 3e geheel herziene druk 1990. 
21 EIB: Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces; april 1980. 
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Fasering; a/gemeen 
Het proces van projectontwikkeling verloopt volgens een aantal stappen; onderstaand wordt 
het proces weergegeven zoals de Neprom22 dit hanteert. 

Verwervingl acquisitie: Vaak omschreven als pre-initiatief. Er ontstaat een mogelijkheid tot 
een vastgoedontwikkeling. De ontwikkelaar vindt zelf een locatie of 
wordt benaderd door een gemeente of andere verkoper. 

lnitiatief: Globaal haalbaarheidsonderzoek, gericht op marktsituatie, financiele 
haalbaarheid, beschikbaarheid en geschiktheid van de locatie. 

Ontwikkelingsfase: Binnen de ontwikkelingsfase zijn een aantal subfasen te 
onderscheiden. 
Marktana/yse, vastgoedconcept PvE 
Ontwerpproces, bouwvoorbereiding 
Kostenraming, investeringsstrategie 
Vergunningen, contracten 

Rea/isatiefase: Het bouwwerk wordt gerealiseerd. 

(Voor)verkoop, verhuur: Het zoeken van kopers is theoretisch de laatste fase voor het project 
overgedragen wordt. Deze fase bevindt zich echter niet als laatste 
maar zal voor de realisatie plaatsvinden . 

Exploitatie en gebruik: Het gebouw wordt in gebruik genomen. Afhankelijk van de 
gebruikers achtergrond wordt het beheer en de exploitatie door een 
andere partij uitgevoerd, de koper cq beheerder. Deze fase wordt 
verder niet beschouwd , ervan uitgaande dat de woningen verkocht 
word en. 

4.2 Het woningbouw ontwikkelingsproces (3W Vastgoed). 

Het verloop van het proces, geschetst in deze paragraaf, is theoretisch van opzet. De 
werkelijkheid kan verschillen door projectafhankelijke omstandigheden . In het eerste deel van 
deze paragraaf, § 4.2.1, warden de fasen afzonderlijk toegelicht. In § 4.2.2 warden de 
activiteiten behandeld die in de verschillende fasen plaatsvinden. 

22 Neprom: Neprom 1974-2000: werken aan ruimtelijke ontwikkeling: 
jubi/eum-publicatie van de Neprom ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Neprom, Voorburg,. 2000. 
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4.2 .1 Fasering 

Fase 1 Ontwikkelingsplan: 
Door actieve acquisitie komen potentiele ontwikkelingslocaties aan het licht. Aan deze locaties 
kunnen voorwaarden gesteld zijn , bijvoorbeeld een gemeente (eigenaar grand) die 
voorwaarden stelt aan de verkoop middels een percentage voor specifieke bestemmingen 
zoals sociale woningbouw. Deze voorwaarden in het koopcontract zijn bindend. 

Intern wordt bepaald of deze voorwaarden te zwaar wegen, een te groat financieel risico 
vormen of niet passen in de plannen van de ontwikkelaar. Een negatieve uitkomst houdt in dat 
van het plan wordt afgezien . De mogelijkheden van de locatie en de lokale wet- & regelgeving 
warden belicht door de marktanalyse. De hieruit volgende conclusie is beslissend voor het 
verdere verloop. Vaak wordt hier een besluit genomen over het type bebouwing. 

Acquisitie kan op verschillende wijze plaatsvinden. De belangrijkste kenmerken zijn : kennis 
van de markt en het vermogen om die kennis te vertalen in een haalbaar plan 19

. Een ander 
veel voorkomende manier van acquisitie die door gemeente toegepast wordt zijn zogenaamde 
ontwikkelingscompetities. Een gemeente gaat een binding omtrent de gronduitgifte aan met 
de marktpartij die overblijft. Nag een andere methode is de onderhandse selectieprocedure 
met een beperkt aantal gegadigden.23 

Bij grotere projecten wordt gewoonlijk een Grondexploitatie BV opgericht die alle 
grondwerkzaamheden verricht en de verkoop van de kavels. De Grondexploitatie BV kan 
bestaan uit zowel publieke (gemeentelijk grondbedrijf) als private partijen. Private partijen zijn 
ontwikkelaars, banken en beleggers . Minder voor de hand liggende partijen zijn 
woningcorporaties , zij verwerven kavels via gemeentelijke voorwaarden aan ontwikkeling . Een 
partij die grand bezit kan deze beschikbaar stellen in ruil voor kavels en geen zitting nemen in 
de Grondexploitatie BV. Voor het proces van bouwrijp maken tot en met verkaveling geldt hoe 
meer partijen in de BV, hoe complexer. De opbrengst uit de kavelverkoop moet alle gemaakte 
kosten van de grondwerkzaamheden dekken plus een winstpercentage. 

Kosten die gedekt moeten warden zijn o.a.: 
• Vooronderzoeken (bodem, geluid enz.) 
• Opstellen bestemmingsplan ; 
• Opstellen stedebouwkundigplan ; 
• Vergunningen; 
• Aanleggen infrastructuur; 
• Bouwrijp maken van de kavels. 

Bij de verdeling van de kavels vindt vooraf bundeling plaats in stedebouwkundig opzicht. Bij 
kleinere projecten waarbij een particulier eigenaar is van de grand, vindt voor de aankoop een 
haalbaarheidsonderzoek plaats naar de marktsituatie, de beschikbaarheid (bestemming), de 
geschiktheid van de locatie en het financ iele plaatje . 

Als grand aangekocht of een positie verworven is , wordt een nadere marktanalyse uitgevoerd. 
Met behulp van deze analyse wordt een concept ontwikkeld , een globaal PvE. De 
marktanalyse wordt in deze fase specifieker uitgevoerd dan tijdens het initiatief. Duidelijkheid 
moet ontstaan over de huisvestingsvraag in een bepaald gebied en de eventuele 
opbrengsten . 
• Naar welke woningtypen is vraag; 
• In welk prijssegment moet gebouwd warden; 
• Welke projecten zijn in het omliggende gebied in uitvoering en hoe verlopen deze; 
• Welke concurrerende projecten zijn in ontwikkeling ; 
• Zijn er demografische veranderingen te constateren ; 
• Zijn er economische ontwikkelingen te verwachten; 
• Met welke stedebouwkundige randvoorwaarden moet rekening gehouden warden. 

23 Ontwerp van convenant: Gemeentelijke grond(prijs)beleid bij gronduitgifte aan marktpartijen in relatie tot woonkwaliteit. 
VNG en Neprom. Versie 19 november 2001 . 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak . . . 30 I 106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 4: het ontwikkelingstraject 

Fase 2 Programma van eisen (PvE) : 
Het PvE formuleert in feite de vraag, dit geschiedt in termen van eisen, voorwaarden en 
beeldverwachtingen24

. Voor woningbouw betekent dit a.a. eisen met betrekking tot 
aanwezigheid van een aantal ruimten met bepaalde afmetingen. Daarnaast warden wettelijke 
eisen gesteld door het Bouwbesluit. Er wordt een vlekkenplan opgesteld waarin de functie van 
de verschillende gebieden is aangegeven. Dit plan wordt steeds verder uitgewerkt met het 
groeien van het globaal PvE tot definitief PvE, naar een verkavelingsplan. Tijdens het globale 
PvE wordt bepaald wat het uiteindelijke afwerkingsniveau van de woningen zal zijn. Het PvE 
ligt steeds een stap voor op het ontwerp en wordt als voorwaardenstellend en toetsend 
instrument gebruikt. 

Fase 3 Voorlopig ontwerp (VO) : 
Na het afronden van het PvE wordt een architect benaderd die met het PvE , eventueel een 
beeldkwaliteitsplan en andere voorwaarden aan de slag gaat. Het structuur ontwerp wordt 
getoetst aan het globale PvE en het VO aan het basis PvE. Als op een bepaalde projectlocatie 
meerdere ontwikkelaars actief zijn wordt een onderlinge afstemming gezocht. Naast een 
architect wordt in deze fase oak een aannemer benaderd. In een bouwteam-achtige 
constructie zal deze zijn expertise inbrengen. 

Fase 4 Definitief ontwerp (DO) : 
Het DO wordt getoetst aan het definitieve PvE. Toetsing aan welstand vindt nu plaats 
(vooroverleg). Er wordt een raming gemaakt van de aanneemsom en er wordt een 
verkoopprijsindicatie gegeven. Voortoetsing aan bijvoorbeeld het garantie instituut 
woningbouw (GIW) vindt plaats. 

Fase 5 Bestek en verkoop: 
Voor woningbouw is de bouwvergunning het belangrijkst. Eventuele artikel 19- of 
bestemmingsplan procedures vormen hiervan een onderdeel. Welstand vormt een toetsing 
aan het beeldkwaliteitsplan en de eisen van welstand. 

Voor woningen de verkoop ingaan wordt een verkoopbrochure gemaakt waarin de 
belangrijkste gegevens zijn weergegeven. Naast plattegronden en sfeerbeelden warden 
technische specificaties, waarin het materiaalgebru ik en de bouwwijze wordt toegel icht, 
vermeld . Verder warden de verkoopstukken en de onderlegger voor de 
aannemingsovereenkomst opgesteld . 

Fase 6 Prijsvorming: 
De bouw- & uitvoeringskosten warden begroot en de aannemingsovereenkomst wordt 
gesloten. 

Fase 7 Realisatie: 
Als voldoende woningen zijn verkocht start de eigenlijke bouw. Het percentage verkochte 
woningen betreft vaak 60% of 70%. De overige 40% zullen naar verwachting tijdens de 
realisatie verkocht wordt. lnd ien men zeker is van een goede marktafzet, wordt het risico 
genomen de bouw te starten voor de verkoop is begonnen . Let wel , dit gebeurt alleen indien 
de marktomstandigheden duidelijk aantonen dat het risico als kans beschouwd kan warden. 
De realisatie fase valt buiten de beschouwing van dit onderzoek. 

24 SBR: Kader voor kwaliteit: opzet voor een algemeen geldige beschrijving van het bouwproces in de vorm van 
beslisdocumenten 

per bouwprocesfase , Stichting Bouwresearch, Rotterdam 1996. 
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4.2.2 Tijdstip activiteiten in de fasering . 

Figuur 4.1 geeft een overzicht van de fasen waaruit het ontwikkelingstraject bestaat. Met 
behulp van tijdbalken is aangeduid welke activiteiten plaatsvinden tijdens welke fase. 

Opmerkingen : 
• De begroting is in de praktijk een belangrijk stuk maar wordt in dit onderzoek niet 

beschouwd omdat dit los staat van het uiteindelijke woonproduct. De opdrachtgever moet 
bepalen of het plan binnen het budget past. 

• Het programma van eisen groeit na de marktanalyse tot een gedetailleerder niveau . 
• De prijsvorming wordt aangeduid als een activiteit terwijl het in feite een momentopname 

is . 

AQemene fasen bouwproces 

Pre- lnitlatief lnitiatief OntwlkkellnQsfase ~eallsatl Beheer 

PYE VO DO Bestekl prijsvorming 

Activiteiten 

Fase 1: Ontwikkelingsplan 

1 Acquisitie 
!Markt- en 

2 haalbaarheidsonderzoek 

3 Exploitatiemodel (met varianten) 

4 Verkrijgen grondpositie 

I 
Fase 2: Programma van eisen 

6 Basis PvE/ afweric:ingsniveau 

~ rp 

I 
Fase 3: Voorlopig ontwerp 

9 VoorlopiQ ontwerp 

~ 
Fase 4: Definitief ontwerp 

I 

12 Definitief ontwerp 

13 Oefinitief constructie ontwerp 

14 Bepalen kopers opties 

15 Verfijnde elementenraming 

I 
Fase 5: Bestek/ verkoop 

Aanvraag bouwvergunmng + ........ 
17 indiening welstand 

18 Bestekstukken opstellen 

19 Verl<oopboekje laten maken 
IOverdracht grand, notaneie 

20 overdracht 
Koo~en 

21 aannemingsovereenkomst .. 
22 Start verkoop 

I 
Fase 6: prijsvorming 

I tlegroting bouw en 
24 uitvoeringskosten + toetsing 

25 Aannemingsovereenkomst 

Figuur 4.1: fasen en hun act1v1te1ten 
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Alleen activiteiten die consequenties hebben voor het PvE zijn meegenomen in figuur 4.1 (zie 
bijlage 9 voor een totaal overzicht) . Veel activiteiten zijn projectafhankelijk daardoor is deze 
lijst niet uitputtend. De vijf activiteiten waarbij een besluit wordt genomen over de voortgang 
van het project zijn in een rood kader geplaatst. Het ontwikkelingsproces is eenmalig en wordt 
bij elk project opnieuw opgezet cq doorlopen. 

Per fase warden de activiteiten behandeld. Naast het doel van de activiteiten wordt 
aangegeven of er mogelijkheden zijn om de consument inspraak te bieden. Het gaat om het 
huidige verloop van het proces. Per activiteit wordt indien noodzakelijk aangegeven of er 
nadelige beperkingen zijn voor de consument. 

Fase 1: Ontwikkelingsplan 
Als een potentiele locatie getraceerd is start een lange weg van onderhandelingen. Tijdens 
deze onderhandelingen kunnen voorwaarden aan de verkoop van de grand warden gesteld. 
De marktanalyse biedt helderheid over de huisvestingsvraag in het plangebied . Het is mogelijk 
dat de vraag van een individuele koper gepasseerd wordt. Een ontwikkelaar neemt bij het 
ontwikkelen van vastgoed een bepaald risico met de verwachting dat het uiteindelijke 
rendement dit risico waard is . Er wordt uit gegaan van een bepaald segment, voortkomend uit 
de markt- & haalbaarheidsanalyse, en rekent met minimaal te behalen inkomsten. Wensen 
van de consument kunnen in deze fase niet warden meegenomen. Bijvoorbeeld: als de 
consument uit gaat van een lagere v.o.n.-prijs dan de ontwikkelaar kunnen de kosten niet 
gedekt warden . Hetzelfde geldt voor het verschil in grondopbrengst tussen vrijstaande 
woningen en een woontoren . De uitkomsten van de markt- & haalbaarheidsanalyse zijn 
samen met externe terreinfactoren maatgevend. Het exploitatiemodel biedt inzicht in een 
aantal haalbare varianten. Als de markt- & haalbaarheidsanalyse leiden tot een realistische 
exploitatiemodel wordt grondpositie verworven. 

Aankoopl haalbaarheids- expose 
Het expose geeft een totaal overzicht van voorgaande activiteiten. De haalbaarheid van een 
exploitatiemodel is hierin uitgewerkt. Bepaald wordt of men met het project verder gaat. 

Besluiten omtrent 
De globale opbrengsten warden bepaald aan de hand van een gekozen woningdichtheid . De 
gekozen variant is maatgevend voor het woningbouwprogramma. 

Mogelijkheid voor invloed consument 
De consument kan in deze fase niet actief bij het project betrokken zijn , er moet eerst een 
haalbaar plan zijn om woningbouw mogelijk te maken . Als dit alleen met een hogere dichtheid 
gegarandeerd kan warden is de wens voor een vrijstaande woning niet op zijn plaats . lnspraak 
van de consument in het voortraject dat leidt tot het aankoop/ haalbaarheidsexpose is niet 
mogelijk . 

Fase 2: Programma van Eisen 
Het exploitatiemodel wordt vanuit meer relevant marktonderzoek uitgewerkt. Bij het opstellen 
van het stedebouwkundigplan en het realiseren van het maaiveldontwerp wordt het basis PvE 
(in dit geval het woningbouwprogramma) uitgewerkt in een ruimtelijk plan . Het 
stedebouwkundigplan en het maaiveldontwerp zijn maatgevend voor de te realiseren sfeer en 
identiteit van de totale wijk. 

Globa/e exploitatieopzet 
De globale kosten warden geraamd met behulp van het PvE, het stedebouwkundigplan en het 
maaiveldontwerp. 

Bes/uiten omtrent 
Met het stedebouwkundigplan worden aspecten die een grate invloed hebben op het 
uiteindelijke plan vastgelegd. Ten eerste wordt de verhouding gestapeld/ grondgebonden 
bepaald , waar kan in welke dichtheden gebouwd warden . Tevens wordt de parkeernorm 
bepaald en de benodigde ruimte voor groen. Besluiten in deze fase zijn voor veel 
consumenten belangrijk. 
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Mogelijkheid voor invloed consument 
De consument wil voor verschillende aspecten instappen, echter voordat het 
woningbouwprogramma vastligt is dit vanwege budgettaire en stedebouwkundig 
randvoorwaarden niet mogelijk. Consumenteninvloed is op dit moment niet te realiseren in het 
proces, te veel zaken in algemeen belang moeten warden vastgelegd waarbij het individueel 
belang het algemeen belang kan belemmeren. 

Fase 3: Voorlopig ontwerp 
Het voorlopig ontwerp wordt gerealiseerd en gebruikt om de globale kostenraming op te 
stellen. Bij het voorlopig ontwerp is het woningtype bepaald en wordt een standaard volume 
gehanteerd voor een bepaald prijssegment. In deze fase vindt vooroverleg met welstand 
plaats om te voorkomen dat op een later tijdstip problemen omtrent de goedkeuring ontstaan. 

Ontwikkelingsexpose 
Bij het ontwikkelingsexpose wordt duidelijk of het geplande binnen het gestelde budget past. 
Bij de voorlopige exploitatieopzet is het belangrijk dat de verschillende woningtypen 
uiteindelijk leiden tot een haalbaar plan, financieel en verkoopbaar. 

Besluiten omtrent 
Woningtypen warden vastgelegd, met volume en identiteit. 

Mogelijkheid voor invloed consument 
Voor de consumenttevredenheid zou het goed zijn om in deze fase inspraak te bieden. In het 
woningbouwprogramma (vastgelegd in fase 2) kan rekening warden gehouden met een 
bepaalde differentiatie in woningtypen en kavelgrootte . Op deze aspecten willen consumenten 
inspraak. Door de verkaveling flexibel te maken kan de consument naar gelang zijn kavel 
uitbreiden. Dit stelt eisen aan het stedebouwkundigplan waarin geen definitief plan in de 
huidige vorm noodzakelijk is maar een plan waarin bepaalde randvoorwaarden maatgevend 
zijn. Bijvoorbeeld de locaties van bepaalde voorzieningen , de noodzakelijke infrastructuur en 
de vrijheid in kavelgrootte. Wat het woningtype betreft kan de consument niet de totale vrijheid 
geboden warden. Het aandeel gestapeld en grondgebonden is maatgevend voor de 
haalbaarheid . 

Voor een deel van de consumenten is dit het moment dat zij moeten instappen. Het 
stedebouwkund igplan en beeldkwaliteitsplan bepalen de steer. Met verschillende architecten 
kan diversiteit gecreeerd warden . Ondanks dat de consument weet of hij een vrijstaande 
woning , een 2 onder 1 kap woningen koopt, kan hij in samenspraak met de betreffende 
architect zijn eigen woning ontwerpen (aanpassing van basis) . Het is de taak van de architect 
om de totale kwaliteit van een bouwblok, of straat te bewaken. 

Fase 4: Definitief ontwerp 
Aan de hand van de globale kostenraming en het ontwikkelingsexpose wordt het ontwerp 
verder uitgewerkt en eventueel aangepast. Werd in het voorlopig ontwerp de identiteit en het 
volume bepaald bij het defin itief ontwerp wordt de woning zover uitgewerkt dat hij 'papierklaar' 
is. De afmetingen en material isering zijn bepaald . Hierna wordt een verfijnde elementenraming 
uitgevoerd die leidt tot de definitieve exploitatieopzet. 

Definitieve exploitatieopzet 
Na goedkeuring van de definitieve exploitatieopzet gaat het product de verkoop in. 

Besluiten omtrent 
Besluiten uit de afgelopen fase hebben betrekking op de won ing en zijn omgeving. Alles is 
definitief vastgelegd: plattegronden, gevels en materialen. 
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Magelijkheid vaar inv/aed cansument: 
De consument wordt in het huidige proces bij deze fase niet betrokken. Dit draagt bij aan de 
vaak gehoorde kritiek over 'eentonige wijken'. De consument kan in deze fase meer invloed 
geboden warden . Het bieden van varianten zal voor veel consumenten al voldoende zijn , 
aldus Wolters over de wijk Almere25

. Door de kopers opties die in deze fase bepaald warden 
ruimer te interpreteren kan de consument de gewenste vrijheid geboden warden. 

Fase 5: Bestek en prijsvarming 
Na afranding van het definitief ontwerp en goedkeuring van de definitieve exploitatieopzet 
warden de vergunningen aangevraagd . Bestekstukken warden opgesteld en de begroting van 
de bouw- & uitvoeringskosten toetst of de aanneemsom binnen het budget blijft. Daarnaast 
wordt dit getoetst aan de definitieve exploitatieopzet. Naast het sluiten van de 
aannemingsovereenkomst start ook de verkoopprocedure. 

Realisatie-expase 
Het realisatie-expose geeft een overzicht van de bouw- & uitvaeringskosten. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de kopers opties . Als het realisatie-expose is goedgekeurd kan de 
verkoopprocedure starten. Hierna vindt de averdracht van de grond plaats. 

Bes/uiten amtrent 
Voor de consument warden in deze fase geen besluiten genomen die voor hen belangrijk zijn. 
Wei zal de keuze van de aannemer een bepaalde bouwwijze tot gevolg hebben. De geboden 
kopers opties zijn sterk afhankelijk van de bouwwijze . De aannemer is in de meeste gevallen 
reeds betrokken in de fase 'voorlopig ontwerp' waardoor de kopers opties zijn aangepast op 
de bouwwijze. 

Magelijkheden vaar invlaed cansument 
Als de consument in deze fase meer invloed geboden wordt is uitbreiding van de kopers 
opties noodzakelijk. Bij de keuze van de aannemer in de VO fase moet hiermee rekening 
warden gehouden. De aannemer moet consumentgericht willen bouwen en bereid zijn 
aanpassingen door te voeren . Bij de verkoop warden kopers opties voorgelegd waaruit een 
keuze gemaakt kan warden. 

4.3 Betrokken partijen. 

Na het analyseren van de mogelijkheden om de consument eerder in het traditionele proces in 
te laten stappen dan nu gebruikelijk is , wordt in deze paragraaf de relatie tussen de activiteiten 
en de overige partijen bekeken. Per activiteit wordt aangegeven welke partijen hierbij 
betrokken zijn . Het verschil in doelstelling kan belemmerend werken voor consumentgericht 
bouwen. 

Gemeente: 

Architect: 

Aannemer: 

De gemeente heeft een volkshuisvesting taakstelling. Zij dient zorg te dragen 
voor voldoende woonru imte voor alle inwoners van de gemeente. Daarnaast 
heeft de gemeente een toetsende taak , zij moet zorgdragen dat de wettelijk 
opgestelde regelgeving en verordeningen warden nageleefd . 

De architect heeft als doelstell ing het ontwerpen van een ruimte die voldoet 
aan de eisen en voorwaarden die de opdrachtgever stelt. Door een bepaalde 
vormgeving brengt hij zijn stijl naar buiten . De uitstraling van het gebouw is 
voor een architect zeer belangrijk en zal daarom het maximale uit het budget 
willen halen. 

De aannemer wil een gebouw op pa pier in werkelijkheid realiseren . De 
doelstelling die hij hierbij hanteert is een zo goed mogelijk gebouw neerzetten 
voor een zo laag mogelijke kostprijs . Beheersing van het bouwproces een 
belangrijk aspect omdat de winstmarge hiermee samen hangt. De 
materialisering die een gebouw zijn uitstraling geeft en vaak zijn complexiteit , 
zijn een 'risico' voor de aannemer. 

25 
Kopers nauwelijks begeleid bij bouwexperiment. In: de Volkskrant, 23 augustus 2001 . 
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Makelaar: De makelaar heeft als doelstelling woningen verkopen en hiervoor courtage te 
ontvangen. Daarnaast wordt hij vaak om een 'second opinion' gevraagd in 
relatie tot de prijsstelling van de woningen en wordt hij benaderd in verband 
met de marktanalyse. De verkoopprijs moet later waargemaakt warden. 

Koper: De koper heeft als doel het verkrijgen van een woonruimte die voldoet aan zijn 
persoonlijke wensen en behoeften. 

lnvesteerders: lnvesteerders zijn noodzakelijke partijen om de ontwikkeling van een project 
mogelijk te maken. Tegenover deze investering moet een bepaald rendement 
gerealiseerd warden. Met name banken en pensioenfondsen investeren veel 
in de ontwikkeling van vastgoed. 

Na de analyse van de betrokken partijen is in tabel 4.1 weergegeven welke partijen per 
activiteit betrokken zijn. Het verschil in doelstelling kan leiden tot discussiepunten die 
consumentgericht bouwen kunnen belemmeren. 

·- -- - - - - .,._ 
'·~ - '··· -~· ·s·,, -.;~ 

Fase 1: Ontwfkketlngsplan 
1 Acquisitie 

2 Markt- en haalbaameidsonderzoek 

3 Exploitatiemodel (met varianten) 

4 Verkrijgen grondpositie 

Fase 2: Programma van etsen 
6 Basis PvE/ afwerkingsniveau 

7 Stedebouwkundigplan/ maaiveldontwerp 

IFase 3: Voortoplg ontwerp 
9 Voortopig ontwerp 

1 O Globale kostenraming 

Fase 4: Deflnitlef ontwerp 
12 Definitief ontwerp 

13 Definitief constructie ontwerp 

14 Bepalen kopers optie's 

15 Verfijnde elementenraming 

Fase 5: Bestek/ verlloop 
17 Aanvraag bouwvergunning + indiening welstand 

18 Bestekstukken opstellen 

19 Verkoopboekje laten maken 

20 Overdracht grond, notariele overdracht 

21 Koop- en aannemingsovereenkomst 

22 Start verkoop 

Fase 6: Prijsvormlng 
24 Begroting bouw- en uitvoeringskosten + toetsing 

25 Aannemingsovereenkomst 

Legenda 

[Q]Toestemming 

0Mogelijke betrokkenheid 

Tabel 4.1: partijen versus activiteiten. 
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Hoofdstuk 4: het ontwikkelingstraject 

4.4 Analyse knelpunten 

Een besluit wordt vaak genomen over meerdere activiteiten, waarbij het besluit op een 
bepaalde moment wordt afgerond en onomkeerbaar is , zie tabel 4.2 (bijlage 9.1 voor 
toelichting). Kopers moeten voor dit moment hun wensen kenbaar maken om ze in de plannen 
op te nemen. Uit § 4.2 volgt tijdens welke activiteiten kopers inspraak willen: totstandkoming 
van het exploitatiemodel , basis PvE, stedebouwkundigplan, voorlopig ontwerp, definitief 
ontwerp. Een aantal activiteiten zijn verder gespecificeerd . In tabel 4.3 zijn per activiteit de 
mogelijke knelpunten behandeld die inspraak van kopers kan belemmeren . Naast de 
knelpunten die volgen uit het huidige proces wordt gekeken naar mogelijkheden om de 
knelpunten op te heffen. 

Actlvlt8bh 
Fase 

f1 Exploitatiemodel 

f1 Woningbouwprogramma 

f2 Basis PvE wijk 

f2 Vlekkenplan 

12 Stedebouwkundigplan 

12 Beeldkwalitei tsplan 

f2 Basis PvE woningen 

f3 VO 

f4 DO 

f5 Bestek, vergunningen, prijsvorming 

fB Werkvoorbereiding 

f9 Uitvoering 

f1( Wonen 

Legend a 

~
Aspect wordt behandeld 

Besluit is onomkeerbaar 

Productspecificatie 

Woonwens 

Woonwansen ·~ , ... 
" "'" 

c: 
Q) 
'O 
c: 
.8 
Q) (/) 
Cl Q) 
'O Cll ., c: ·., . c: c u 

·u; ~ 
Cl e - c: ~ :§ !. ii~ ... 

(/) Cl Cl a; ~~ ... Q) "'::I " ~ ·~ Cl .!: "' Q) ~ E :::i E c: 
.!: Cl 0 ~~ c Cl - tl Q) ~ a; C ·N . . E -~] .§ s. -5 c Cl Cl Q) ~ Q5 ·~ t: ·c: :ii to .!!! - ~ -~ c Q) c: c: E -

Q) Q) "' "' c "~ "' Q) c ~ ~~ ::I 0 .l!l 0 ~ " "' :lJ ~ 
(/) 0 a e E~ CO ::I~ 0 c: ~ Q) r7j ~ ~~ ~~ 0 'O 

>0 CJ > a::.!: >< (/) w:::;: m (/) 

x x x x x x 
I x x 

x x x x x 
x x x x - x x x x x x 

x x x ...... .._ .._ 
I :1 x x x x 

x x x x x 

* Sfeerimpressie: Geeft een beeld van het toekomstige woonmilieu. 

Doet een uitspraak over het te verwachten woningtype, 

green, straatprofiel, architectonische stijl e.d .. 

Voorzieningen: Het betreft publieke voorzieningen zeals winkels, scholen, 

buurthuis, speeltuin e.d .. 

Routing: 

lndeling: 

Relatie tussen de verschillende functies 

Concrete indeling middels wanden, verdiepingen e.d. 

Tabel 4.2: besluiten woningaspecten tijdens activiteiten, (traditionee/) . 
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f1 Exploitatiemodel 

f1 Woningbouwprogramma 

f2 Basis PvE wijk 

f2 Vlekkenplan 

f2 Stedebouwkundig plan 

f2 Beeldkwaliteitsplan 

f2 Basis PvE woningen 

f3 VO 

Nee 

Nee 

Financiele haalbaarheid plan nog onzeker 

Algemeen belang vs individueel belang 

Financiele haalbaarheid plan kan in 

gevaar komen 

Vaak opgelegd door gemeente 

Nee Algemeen belang vs individueel belang 1------1 1------------------1 Nee Algemeen belang vs individueel belang 

Teveel meningen 

1-N-e-e---1 Gemeentelijk beleid 

Teveel meningen 

Complexiteit 

Nee 1------------------1 Algemeen belang vs individueel belang 

Teveel verschi llende meningen 

Vaak door gemeente opgesteld 

Ja Tijdsvertraging 

Samenstellen van een woning is voor de 

koper onwennig. 

Ja Tijdsvertraging 

Een goede analyse van doelgroep 

en locatie levert een realistisch 
exploitatiemodel. Hierbij word! 
rekening gehouden met zowel he! 
algemeen als individueel belang. 

Een goede doelgroepanalyse vormt Gemeente 
de basis van een 
woningbouwprogramma dat zowel 
aan koperswensen voldoet als ook 
financieel haalbaar is. Een koper 
heeft vervolgens keuze uit een of 
meerdere woningtypen, afhankelijk 
van de projectomvang. Gemeenten 
moeten gerichter op woonwensen 
inspelen en niet eerder opgesteld 
beleid dat niet voldoet aan 
koperswensen blijven volgen. 

Nie! op te heffen Gemeente 1--------------i Voldoende variatie aanbieden zodat Gemeente 
kopers kunnen kiezen. 

Opstellen flexibel plan waarin 
keuzes geboden worden. Een 
koper kiest eerst een straatprofiel 
en dan een kavel. 

Het beeldkwaliteitsplan moet een 
verdere uitwerking zijn van de 
sfeerimpressie. De koper kan he! te 
verwachte hieruit afleiden waardoor 
er geen teleurstellingen zijn. De 
kopersvrijheid word! in he! BKP 
bepaald door he! al dan niet 
detailerenvan en de hoeveelheid 
voorschriften . Belangrijk is dat de 
eerder aangeduide sfeerimpressie 
instand blijft en niet door 
kopersvrijheid weggevaagd kan 
worden. 

Een referentie-woning die naar 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente 
wens aangevuld kan worden kan (bijv werkwoningen) 
tijdsvertragingen beperken. Goede 
begeleiding van de koper tijdens 
het proces is noodzakelijk om tijdig 
de juiste besluiten te nemen. 

Begeleiding van de koper moet 
bestaan uit het duidelijk maken van 
de mogelijkheden en gevolgen. Ook 
de gevolgen van de mogelijkheden 
van de buren . 

f4 DO Ja Tijdsvertraging Zie VO Welstand 
'--------------~~-------~ Tabet 4.3: overzicht knelpunten tijdens traditioneel ontwikkelingsproces voor kopers inspraak. 
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4.5 Conclusie 

In deze conclusie warden de belangrijkste bevindingen die betrekking hebben op de volgende 
vraag opgesomd . 
Zijn er kne/punten die consumentgericht bouwen op dit moment belemmeren cq niet mogelijk 
maken? 

Om deze vraag te beantwoorden is het ontwikkelingsproces geanalyseerd. Eerst is bepaald 
tijdens welke activiteiten kopers inspraak moeten krijgen om inspraak te hebben op de 
woningaspecten die volgen uit hoofdstuk 3. Kopers moeten bij het stedebouwkundigplan op 
zijn laatst aanwezig zijn omdat dit voor verschillende aspecten het laatste moment is om 
wijzigingen aan te brengen. Vervolgens is per activiteit de mogelijkheid bekeken om de koper 
inspraak te bieden tijdens deze activiteiten . Als kopers geen inspraak geboden kan warden 
zullen er knelpunten zijn die dit belemmeren. 

De knelpunten binnen het ontwikkelingsproces waardoor kopers geen inspraak geboden kan 
warden zijn o.a.: 
• De financiele haalbaarheid van het plan kan in gevaar komen door vergaande 

bemoeienissen van kopers ; 
• Het algemeen belang kan door individuele belangen belemmerd warden; 
• lnspraak kan niet altijd geboden warden omdat gemeenten randvoorwaarden kunnen 

stellen; 
• Door het grate verschil in mening en smaak tussen kopers zal het proces spaak !open als 

er geen goede begeleiding geboden wordt; 
• Kopers willen enkel een woning en zijn zich niet bewust van de complexiteit die bij de 

ontwikkeling van een plan komt kijken 
• Kopers zijn niet gewend om hun eigen woning samen te stellen waardoor 

tijdsvertragingen te verwachten zijn. 

Rekening houdend met deze knelpunten en het feit dat niet alle knelpunten op te heffen zijn , 
kunnen kopers geen inspraak krijgen op de volgende aspecten. 
• Sfeerimpressie 
• Publieke voorzieningen 
• Ontsluiting 
• Verhouding gestapeld/ grondgebonden 
Dit staat los van de projectgebonden mogelijkheden die de inspraak van kopers nog verder 
kunnen beperken. Dit komt in hoofdstuk 7 aan de orde. 
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5 Toekomstige ontwikkelingen 
Omdat de maatschappij verandert, verandert ook de visie op wonen . Trends in wonen hebben 
gevolgen op het gebied van wet- & regelgeving omdat aanpassingen noodzakelijk zijn om aan 
de nieuwe wensen van consumenten te kunnen voldoen . In§ 5.1 warden de ontwikkelingen 
binnen de wet- & regelgeving behandeld waarbij de gevolgen voor zowel het 
ontwikkelingsproces als voor het woonproduct behandeld warden . In § 5.2 wordt ditzelfde 
gedaan met de trends in het kader van wonen. 

5.1 Ontwikkelingen binnen wet- & regelgeving. 

De belangrijkste (te verwachte) ontwikkelingen zijn gepresenteerd in de Nota wonen , Vijfde 
nota ruimtelijke ordening en de Nota grondbeleid. Voor een ontwikkelaar hebben de 
veranderingen aangekondigd in de Nota wonen en Nota grondbeleid de meeste gevolgen . 

.Ontwikkelingen van belang in het kader van dit onderzoek: 
• Nota Wonen 

• Particulier opdrachtgeverschap 
• Versoepeling bouwregelgeving 

• Nota Grondbeleid 
• WoonKeur 
• DUBO 

5.1.1 Nota Wonen 

De gehele nota staat in het teken van zeggenschap en keuzevrijheid voor de consument. Om 
zeggenschap en vrijheid binnen de woningmarkt te bieden heeft de overheid een aantal 
veranderingen voorgesteld. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Particulier opdrachtgeverschap moet de consument keuzevrijheid bieden, aldus de overheid. 
Maar wat is particulier opdrachtgeverschap exact? Zowel eigenbouw als woningbouw in 
samenspraak met de consument wordt genoemd. Dit laatste betekent woningbouw waarbij de 
consument enige invloed heeft; invloed waarop en in welke mate wordt niet vermeld . Als 
bouwen in samenspraak met de consument onder particulier opdrachtgeverschap valt, 
betekent dit dat consumentgericht bouwen (projectmatig) ook onder particulier 
opdrachtgeverschap valt. En dit houdt in dat de methodiek volgend uit dit onderzoek ook 
onder particulier opdrachtgeverschap valt. 

Particu lier opdrachtgeverschap kan op twee manieren beschouwd warden , rekening houdend 
met de achterliggende gedachte: keuzevrijheid . 
• Opdrachtgeverschap: de consument bepaalt en regelt alles zelf. Hierbij kan een 

vraagteken geplaatst warden : niet iedereen wil of kan de rondslomp van het zelf bouwen 
aan. Voor een impressie , zie bijlage 5. 

• Keuzevrijhe id. 

Het doel van particulier opdrachtgeverschap is dat meer woningen warden gebouwd waarbij 
de consument betrokken wordt. Opdrachtgeverschap is niet voor iedereen weggelegd, dit is 
een bewuste keuze . Het hoofddoel is keuzevrijheid en middels keuzevrijheid krijgt de 
consument het gevoel van opdrachtgever. Door het bieden van keuze kan een ontwikkelaar 
tegemoet komen aan de wensen van de consument en bouwen ender het percentage van 
30% particulier opdrachtgeverschap. 

Keuzevrijheid moet de kwaliteit van de woonwijk verhogen . Variatie wordt vaak beschouwd als 
een kwaliteitsaspect. Eigen kavelbouw zal meer variatie in de wijken brengen, variatie alleen 
biedt echter geen garantie voor kwaliteit. Het 'totaal plaatje' biedt kwal iteit waarbij een 
onderlinge samenhang van groat belang is. Het 'echte wilde' wonen past niet in Nederland, 
omdat er eenvoudig geen ru imte voor is. 
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Gevolgen 
Door consumentgericht te bouwen en de koper bij het praces te betrekken voldoet een 
ontwikkelaar aan particulier opdrachtgeverschap. De koper krijgt een gedeelde rol als 
opdrachtgever en wordt waar mogelijk keuze geboden . De uiteindelijke kwaliteit van het 
woonmilieu zal mijn inziens toenemen omdat het stuk zeggenschap eentonigheid voorkomt en 
het prajectmatige zorgt voor een bepaalde samenhang. 

Versoepeling bouwregelgeving 
Om variatie en differentiatie binnen de woningmarkt te realiseren is versoepeling van het 
Bouwbesluit een eerste stap. De vaak belemmerende regels maken het onmogelijk om de 
gewenste variatie aan te bieden. Het vergunningsvrij stellen van kleine bouwwerken zal voor 
de consument veel vertragende administratieve lasten voorkomen. De overige veranderingen 
hebben betrekking op het scheppen van een aantal bruikbaarheidseisen en het aanscherpen 
van punten die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en milieu- & energiezuinigheid. 
Voorbeelden zijn de minimum hoogte van plafonds, beukbreedte en het vergunningvrij stellen 
van kleine verbouwingen. Veranderingen met betrekking tot het welstandstoezicht zijn oak in 
overweging. 

Gevolgen 
De kwaliteit van de woningen in de zin van variatie kan makkelijker gerealiseerd warden. Tijdig 
vooroverleg met welstand moet voorkomen dat de keuze van een consument later warden 
afgekeurd. Vrijstelling (binnen een bepaald plangebied) of vooraf getoetste 
keuzemogelijkheden kunnen deze prablemen in de toekomst voorkomen. Consumentgericht 
bouwen zal hierdoor soepeler verlopen dan wanneer voor alle keuzes opnieuw goedkeuring 
verkregen moet warden . Naast het versoepelen warden de regels op het gebied van 
energiezuinigheid steeds strenger, in de toekomst kan dit de vrijheid weer belemmeren, 
bijvoorbeeld ventilatie systemen. 

5.1 .2 Nata grondbeleid 

Nota Grondbeleid en Nata Wonen hebben een onderlinge relatie . Voornemens uit nota wonen 
kunnen gerealiseerd warden door middel van regelingen die in Nata grandbeleid voorgesteld 
warden. De belangrijkste verandering heeft te maken met de nieuwe grondexploitatiewet. In 
grate lijnen betekent deze nieuwe wet, de exploitatievergunning , dat gemeenten meer invloed 
kunnen uitoefenen oak als de grand niet hun eigendom is. 

De concurrentie op de ontwikkelmarkt wordt op dit moment als te laag beschouwd . Als de 
grand in handen van gemeente is kan deze de concurrentie bevorderen via 
concessiemodellen , tender-systemen en competities . Dit moet uiteindelijk leiden tot een 
verhoging van de kwaliteit van de won ing. Om de regiefunctie van gemeenten ten aanzien van 
de ruimtel ijke inrichting bij facil iterend grandbeleid te versterken is de invoer van Wet inzake 
Grondexploitatie bedacht. Dit houdt in dat een ontwikkelaar een exploitatievergunning moet 
aanvragen . Een gemeente kan hieraan voorwaarden stellen ten aanzien van: kostenverhaal , 
de inrichting en uitvoering van het plan en het beschikbaar stellen van vrije kavels . De 
exploitatievergunning zal zowel voor uitleg-gebieden als voor herstructureringsgebieden van 
toepassing zijn . Bij niet tijdig verkregen vergunn ing kan een gemeente besluiten tot 
onteigening . 

Gevolgen 
Als een gemeente particulier opdrachtgeverschap beschouwt als vrije kavel bouw zal een 
ontwikkelaar 30% van de kavels hiervoor beschikbaar moeten stellen. Door de wijze waarap 
particulier opdrachtgeverschap gedefinieerd is kan de ontwikkelaar de kavels behouden als hij 
in 'samenspraak' met de consument bouwt. 

5.1.3 WoonKeur 

Het voordeel van WoonKeur is niet dat het een nieuw keurmerk is maar de bestaande 
keurmerken bundelt. De tegenstrijdigheden tussen de bestaande keurmerken zijn er zoveel 
mogelijk uitgehaald. Voor marktpartijen is de komst van Woonkeur een verhelderende 
ontwikkeling. 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak ... 41I106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 5: toekomstige ontwikkelingen 

WoonKeur kan gezien warden als de opvolger van het seniorenlabel. Daarnaast bevat het de 
eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, de VAC's kwaliteitswijzer en het handboek voor 
toegankelijkheid . Het doel van WoonKeur is fungeren als een synoniem voor goede 
huisvesting, de consument weet dat hij een kwalitatief goede woning koopt indien deze het 
predikaat WoonKeur heeft. 

Voor de consument lijkt het een handig hulpmiddel omdat hij weet dat de woning die hij koopt 
bruikbaar, veilig en flexibel is . De vraag is echter of de consument zo bewust een woning 
aanschaft. In een reactie van B. van Donk26 op de kritiek van T. van Boomen wordt 
aangegeven dat het WoonKeur beschouwd moet warden zoals men 'als beste getest' van de 
consumentenbond ziet. Het WoonKeur beschouwend als consumenten 'tip' lijkt niet veel 
kwaad te kunnen . 

Gevo/gen 
,Voor de ontwikkeling van woningen kan het WoonKeur verhelderend werken. Voor de 
consument zal het predikaat een aantal zaken zeker stellen, waarop zij zelf minder kijk 
hebben. Het terugdringen van ontwerpfouten is altijd een goede zaak, dit belemmert echter 
wel de keuzevrijheid van de consument. De consument die kiest voor een WoonKeur woning 
zal waarschijnlijk degene zijn die in de praktijk minder snel kiest voor inspraak. Het weglaten 
van een bepaalde functie of een minder voor de hand liggende indeling is dan niet mogelijk. 

5.1.4. Duurzaam bouwen 

Duurzaam bouwen (DUSO) ontbreekt in het WoonKeur omdat het te bouwtechnisch van aard 
is. Het begrip 'duurzaam bouwen' is door het ministerie van VROM in 1995 ge'lntroduceerd om 
de kwaliteit van het bouwen te verhogen en de duurzaamheid van de te gebruiken materialen 
alsmede de onderscheidenlijke processen te waarborgen27

. Tijdens interviews met makelaars 
(bijlage 3) werd bevestigd dat de consument niet bewust bezig is met DUSO. Subsidies zijn 
aantrekkelijk, maar bewust investeren is geen gewone zaak. De huidige bouwmethoden 
hebben in veel opzichten al voor positieve ontwikkelingen gezorgt, bijvoorbeeld op het gebied 
van isolatie. Het concept DUSO is inmiddels sterk uitgegroeid28 en zal oak in de ontwerpfase 
bijdragen aan het realiseren van aanpasbare woningen . 

Gevolgen 
Duurzaam bouwen is wettelijk ingekaderd waardoor het als een feit gezien kan warden . 
Richting consument kan men een keuze maken , DUSO als marketing item en hier de nadruk 
op leggen , of dat het niet vermelden. 

26 Dank, B. van de: Het beloonde Wonen: WoonKeur: 'beste koop ' op nieuwbouwmarkt In: BOUW 9 
T. Boomen: Woonkeur; tuttigheid troef? In: BOUW 7/8. 

27 www.dubolim.nl 
28 lnmiddels is het concept "duurzaam bouwen" verder uitgegroeid tot industrieel/ flexibel f demontabel bouwen (samen IFD 
genoemd), recyclebaar bouwen, multifunctioneel bouwen, open bouwen, compact bouwen, materiaaleconomisch bouwen en 
materiaal- & milieuverantwoord ontwerpen, bouwen en exploiteren. Vanuit dit uitgegroeide concept dient duurzaamheid in de 
meest uitgebreide zin dan ook bij alle processen in de bouw een rol te spelen: de winning van grondstoffen, het transport, het 
fabriceren van bouwmaterialen, het ontwerpen, het uitvoeren van bouwprojecten, het inrichten van gebouwen tot en met de 
sloop van gebouwen. Bron: www.dubolim .nl 
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5.2 Trends in wonen 

Wonen heeft een breed karakter, het begint en eindigt niet bij de voordeur of de tuin. Naast de 
omgeving die een steeds belangrijkere rol speelt zal de multiculturaliteit de wijze van wonen 
veranderen. Een Nederlands gezin leeft anders dan een Marokkaans gezin, 
'samensmeltingen' van culturen hebben daarom gevolgen voor het wonen. De allochtoon 
wordt trendsetter29

: de multiculturele samenleving zal leiden tot gezellige gemixte wijken 
waarin mensen van verschillende culturen samenleven met alien toch een eigen identiteit. De 
opkomst van typische buurtwinkeltjes zal verder doorzetten, evenals multiculturele festivals . 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de woonstraat of de buurt in de toekomst een 
belangrijke rol gaat spelen. 

Op dit moment bestaan twee beelden over de toekomst die overeenkomsten maar oak sterke 
contrasten vertonen. Het bovenstaande schetst een kant: een levendige en vredige stad 
waarin iedereen elkaar ontmoet in de buurtwinkels en samen feest viert . De andere kant heeft 
te maken met de opkomst van ICT, die naar verwachting in de toekomst nog sterker zal 
toenemen. Meneer X komt uit het ziekenhuis maar heeft nag bepaalde zorg nodig en moet 
gemonitord warden. Met behulp van apparatuur is het mogelijk dat meneer X onder controle 
staat van het ziekenhuis. Bij thuiskomst geeft hij via internet aan 'tafeltje dekje' door welk 
menu hij 's avonds wil eten. Vervolgens gaat hij via internet schaken met mevrouw Y van twee 
straten verderop die moeilijk ter been is. Later gaat automatisch het licht aan en slu iten de 
gordijnen. En als de bel gaat, ziet hij via de beeldmonitor dat dit meneer P is en opent via de 
afstandsbediening de deur30

. 

Naar mijn mening zal het in de toekomst niet zo zeer een kant op gaan, maar een combinatie 
van beide . In Nederland spelen sociale contacten (het ontmoeten van mensen, niet alleen via 
het beeldscherm) een belangrijke rol en zullen niet zo snel vervangen warden door techniek . 

5.2.1 Algemene trends 

Er zijn op dit moment een aantal algemene trends te onderscheiden die een invloed of 
uitwerking hebben op de woning en zijn omgeving. Onderstaand warden eerst de algemene 
trends behandeld, die vervolgens warden uitgewerkt voor de woning en omgeving . De trends 
die op dit moment sterk naar voren komen en oak in de Nata Mensen Wensen Wonen 
benoemd werden zijn 31

: 

• lndividualisering/ emancipatie/ emotie ; mensen maken in toenemende mate keuzes die 
passen bij hun persoonlijkheid en laten zich minder leiden door groepswensen. Het aantal 
2-verdieners neemt toe evenals de vraag naar luxe en kwal iteit. 

• lnformatisering/ domotica; de activiteiten die vanuit huis gedaan kunnen warden zijn de 
laatste jaren sterk toegenomen met de groei van de communicatiemogelijkheden. 

• lnternationalisering; men krijgt steeds makkel ijker toegang tot andere delen van de 
wereld , denk aan internet of verre reizen . Door het weg vallen van de grenzen is het 
mogelijk om contracten die eerst alleen binnen Nederland afgesloten konden warden nu 
via internet in het buitenland af te sluiten . Een voorbeeld hiervan is een hypotheek 
afsluiten in Engeland of gas afnemen uit Belgie zodra energiemarkt is vrijgegeven . De 
uitwerking op de woning en omgeving is beperkt. Deze trends zal verder niet toegelicht 
word en. 

• Vergrijzing/ ontgroening; Nederland vergrijst en hierdoor ontstaat een specifieke 
woonvraag. 

• Multiculturaliteit; het toenemend aantal culturen in Nederland en de samensmeltingen 
hiervan brengen andere woonwensen met zich mee. 

29 Marseille, Ors. J.H.: De allochtoon wordt trendsetter. In: SAFE, december 2000. 
30 Volberda, Ors. S. : over de evolutiewijk in Heerenveen tijdens het congress Tussen leunstoel en wijde wereld, 

door sev op 10-10-01 te Eindhoven 
31 www.vrom.ni/wbo 
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lndividualisering/ emancipatie/ emotie 
Nu het een normale zaak is dat iedereen een dak boven zijn hoofd kan hebben graeit de 
vraag naar kwaliteit. Naast keuze in woningtype ontstaat een vraag naar luxe in de vorm van 
comfortabel leven. Het grate aantal tv-pragramma's en tijdschriften dat hier massaal op 
inspringt weerspiegelt dit. Men wil een woning die afgestemd is op de individuele wensen. 
Mensen blijken in toenemende mate hun leven te organiseren met de woning als uitvalsbasis 
en ondanks tekortkomingen aan woning of wijk blijken veel mensen hun woonwijk positief te 
waarderen als de sociale status voldoende is en de architectuur aantrekkelijk32

. Wijken die 
minder presteren, schieten volgens het onderzoek wonen juist op punten die belangrijk zijn 
voor sociaal en fysiek welbevinden (rust, privacy, veiligheid en comfort) te kart. Het 
introduceren van het midden- en kleinbedrijf in de woonwijk moet ervoor zorgen dat het leven 
terugkeert in de stille wijken . 

In de woningen zijn wat betreft het interieur oak grate verschuivingen waar te nemen. Na het 
'showing off' ontstond het 'cocoonen ', wat nu weer plaatst heeft gemaakt voor 'fusion'. 
Vermengingen van stijlen, culturen en smaken ziet men in alle facetten van lifestyle zoals in 
eten, muziek, kunst en wonen. Het comfort van cocooning zal evenals de rust en de veiligheid 
blijven voortduren in de nieuwe woontrends. In de woningmarkt is dezelfde drang naar 
nostalgie waar te nemen als in de autobranche. Nieuwe woningen met een nostalgische jaren 
30 uitstraling zijn zeer geliefde bij de consument. 

De individualisering neemt toe , of niet? "Ze/fontp/ooiing en individualiteit zijn tegenwoordig 
gemeengoed geworden. Alles kan al/es mag, van weinig wordt nag op gekeken. De 
keuzemogelijkheden zijn zo groat dat het maken van eigen keuzes we/ een must en dus een 
vanzelfsprekendheid is geworden".33 Volgens Boerboom graeit het besef dat een te grate 
orientatie op het 'ik', het leven en de samenleving er niet gezelliger op maakt. Dit leidt tot het 
zoeken van nieuwe vormen van geborgenheid in sociale netwerken . 

Gevolgen 
Binnen het ontwerpproces moet rekening gehouden warden met de individuele wensen van 
de consument. 

lnformatiseringl domotica 
Onder domotica wordt het geheel van techniek en automatisering binnenshuis verstaan. 
Klassieke domotica wordt al veel toegepast: een alarmknop, gordijnen die openen met behulp 
van een afstandsbediening en het openen van de deur met een chipkaart. Deze zaken vinden 
een weg naar de consument, zij dragen immers bij aan de veiligheid of zijn een hulpmiddel. 
Moderne domotica heeft betrekking op de intelligente meterkast, die eigenhandig verlichting , 
temperatuur en beveiliging regelt. Het is de vraag of de gemiddelde consument op deze 
technieken zit te wachten. Moderne domotica is niet voor iedere beurs weggelegd en zolang 
de doelgraep klein is, zal de opkomst langzaam verlopen . 

Telewerken staat nag in de kinderschoenen , toch geeft een groat deel van de huishoudens 
aan dat zij regelmatig thuis werken. Daarnaast is er een percentage dat wel wil thuiswerken , 
maar geen won ing heeft die dit toelaat. Rekening houdend met de toenemende ontwikkeling 
op het gebied van de ICT, zal het aandeel telewerken nag sterk toenemen . Gevolg van deze 
ontwikkeling is de vraag naar een extra kamer op de begane grand. 

Oak de e-commerce is in opkomst, de uitwerking hiervan is op dit moment nag onduidelijk. 
Wei wordt gespeculeerd over de vormen die e-commerce zal aannemen en welke invloed dit 
op de indeling van de woning zal hebben. Zo warden speciale halletjes genoemd voor het 
afleveren van de dagelijkse boodschappen die via internet besteld warden. Het Woongemak 
systeem van IRS speelt hierap in . Dit systeem bestaat uit een BODE in huis, vanwaar men . 
bestellingen of aanvragen verricht en een BOX voor het afleveren van de bestelde producten. 

32 Aldus De eerste vruchten van het vernieuwde WBO, onderzoek wonen VROM, 1999 (www.vrom.nl ). 
33 Boerboom, H.: De individualiseren voorbij: In: Nieuwstribune, 21 juni 2001. 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak .. . 

Brenda Coenen 483229 

44 I 106 



Hoofdstuk 5: toekomstige ontwikkelingen 

Gevo/gen 
De ontwikkeling op het gebied van ICT verandert zeer snel , zo snel dat men niet weet hoe 
deze nieuwe technieken in de huidige woningen ge'lntegreerd moeten warden. Als de ene 
innovatie binnen de samenleving ge'lntegreerd is, staat een nieuwe voor de deur. Zeker is wel 
dat het aantal loze leidingen in de woningen aanzienlijk verruimd moet warden. In relatie met 
de aanpasbaarheid van de toekomstige woningen, moeten nagedacht warden over de 
situering van leidingen. 

Vergrijzingl ontgroening 
Oat Nederland vergrijst is bekend. In de toekomst houdt men in een eerder stadium hiermee 
rekening . Bij de koop van een nieuwbouw woning wordt vaker een extra kamer op de begane 
grand gewenst, eventueel in combinatie met een badkamer. Men houden rekening met de 
gebruikswaarde die de woning in de toekomst kan bieden. 

Het is sterk regio-afhankelijk of ouderen naar een woonzorgcomplex willen verhuizen. Veel 
ouderen zijn bereid te verhuizen en zien bepaalde huishoudelijke en zorgdiensten als een 
positieve ontwikkeling in hun woonomgeving. Echter in verschillende steden is sprake van een 
sterke wijkgebondenheid die ervoor zorgt dat veel ouderen alleen binnen hun eigen wijk naar 
een aangepaste woning willen. Buiten hun wijk stellen ze deze stap zo lang mogelijk uit. 

Gevolgen 
De vergrijzing vergt een woning die met de consument 'mee kan veranderen'. Binnen het 
ontwikkelingstraject moet het ontwerp voldoende aandacht krijgen . De toekomstige 
verwachtingen (bijvoorbeeld extra kamer op begane grand met natte eel) moeten als een 
keuze warden aangeboden. De consument kan dan zelf bepalen of hij hiermee rekening wil 
houden. 

Multiculturaliteit 
De allochtone bevolking vindt op dit moment vaak moeilijk een geschikte woning. Deze 
doelgroep verschilt sterk per generatie. De eerste generatie bestond uit grate gezinnen , in de 
2e en 3e generatie neemt dit af. De verschillen tussen de autochtone bevolking zijn afhankelijk 
van de afkomst34

. Welke verschillen waar te nemen zijn in de toekomst bij de verschillende 
generaties is op dit moment nog onduidelijk. Oat er verschillen ontstaan is duidelijk, dit blijkt nu 
uit het feit dat steeds meer allochtonen uit de stedelijke naar de meer suburbane locaties 
trekken. Uit onderzoek komt naar voren dat woonwensen sterk verschillen met de 
woonsituatie: "45% wit een koopwoning, slechts 12% heeft er een, 80% wit een 
eengezinswoning, 40% bewoont er een 'i35

. Daarnaast blijkt dat in latere generaties 
woonwensen met culturele of religieuze achtergronden af nemen , zoals de gesloten keuken. 

Gevolgen 
Door de ondu idelijkheid over de toekomstige veranderingen moet men rekening houden met 
een diversiteit aan wensen en voldoende variatie aanbieden. 

5.2 .2 Trends: woning en woonomgeving 

Naast de algemene trends zijn er ontwikkelingen die specifiek betrekking hebben op de 
woning en de woonomgeving. Dit zijn : 
• De opkomst van gated communities ; 
• Verhuisgeneigdheid en vestigingpatronen; 
• lndustrieel/ flexibel en demontabel bouwen (IFD). 

34 Feijter, H. de: Huishoudens en woonlocatie van de tweede generatie atlochtonen in Amsterdam in de jaren negentig, 
Amsterdam, DGVH/Nethur partnership, 1999. (Uit Nota Wonen, VROM) 

35 Persinformatie VROM: Ook woonwensen attochtonen zeer divers, 19 oktober 2001 . www.minvrom.nl 
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Gated communities 
Gated communities zijn vooral bekend in Amerika . Bijlage 6.1 voor toelichting . Er zijn drie 
communities te onderscheiden: 
• Leefstijlgemeenschappen; de gates zorgen voor veiligheid en afzondering. 
• Elitegemeenschappen; de gates staan voor status en prestige. 
• Veiligheidszones ; de gates nemen het gevoel van onveiligheid weg. 
Nederland beschikt niet over grote voorbeelden van gated communities zoals in Amerika . Wei 
kan men zich afvragen wat het verschil is tussen het plaatsen van een muur om een buurt en 
het plaatsen van geluidschermen. Het doel verschilt, de beleving zal vrijwel hetzelfde zijn voor 
zowel bewoners als passanten . 

Leefstijlgemeenschappen en elitegemeenschappen zullen in Nederland wel een plekje krijgen, 
bijvoorbeeld de zogenaamde golfresidenties voor de welgestelde . Het wonen aan een golfpark 
komt de behoefte aan identiteit en beschutte woonvormen tegemoet. Woningbouwprojecten 
warden steeds vaker rond een thema georganiseerd. Hier kan men ook spreken over 
leefstijlgemeenschappen omdat het kennen van de doelgroep bij het thema heel belangrijk is . 
In IJburg warden de mogelijkheden bekeken om bijvoorbeeld thema's zoals hobby, sport, zorg 
of bepaalde groepen zoals dromers en netwerkers binnen een wijk te organiseren en te laten 
wonen . Daarnaast kunnen woongemeenschappen voor ouderen ook beschouwd warden als 
een vorm van leefstij lgemeenschappen . 

Gevo/gen 
Het ontwikkelen van wijken rond thema's is geschikt voor consumenten die wil wonen tussen 
gelijkgestemden. Risico kan zijn dat de wijk de relatie met de regio en de bestaande 
bebouwing verliest en ge·isoleerd raakt. 

Verhuisgeneigdheid en vestigingspatronen 
De verhuisgeneigdheid en het hieraan gekoppelde vestigingspatroon geven bepaalde trends 
weer. Uit onderzoek bl ijkt dat de verschillende bevolkingskenmerken onevenredig verdeeld 
zijn over de gebiedsgroepen. 

Van de gezinnen met kinderen woont 85% in een eengezinswoning met 4 of meer kamers. 
Deze gezinnen wonen relatief vaak in dorpse gebieden . Het betreft hier zowel centrumdorpse 
als landelijke groen jj,ebieden . Slech ts 14% van de gezinnen met kinderen woont in een 
stedel ijke omgeving . Verhu ismotieven om in of naar een dichtbebouwd gebied te verhuizen 
zijn meestal gerelateerd aan de woning, de woning is vaak te klein of te groot. Ouderen geven 
vaak gezondheidsredenen aan als motief. Voor verhuizingen naar minder geconcentreerde 
gebieden is het motief de aantrekkelijkheid van de buurt van vestiging. Het kopen van een 
woning en de keuze voor een vrijstaande won ing is vaak de reden om te verhu izen naar een 
minder geconcentreerd gebied. Opvallend is dat bijna 90% van de verhuizingen zich afspeelt 
binnen dezelfde of vergelijkbare gemeenten. Hoe geconcentreerder het gebied , hoe meer 
klachten men heeft over de fysieke omgeving . Bewonerskenmerken van verhuisgeneigde die 
verhuizen naar geconcentreerde gebieden zijn: jong , alleenstaand en een relatief laag 
inkomen. Kenmerken van verhu isgeneigde die verhuizen naar dun bevolkte gebieden zijn : 
gezin met kinderen en relatief hoog inkomen37

. 

De aard van de betrokken woning hangt ondanks de wensen sterk samen met het aanbod in 
de gebieden . In de zeer dicht bebouwde gebieden verhuist men vaak naar een flat- of 
etagewoning , voornamelijk huur. In de minst geconcentreerde gebieden verhuist men vaak 
naar een eengezinswoning, vaak in de koopsector. 

Gevolgen 

Het feit dat vestingpatronen gekoppeld kunnen warden aan type consumenten maakt het 
mogelijk om in de toekomst het plangebied nader te analyseren op doelgroep en hieraan een 
woningtype te koppelen 

3~ CBS: Verkeersveiligheid in de buurt Jaat te wensen over, 'dorpse gebieden kinderrijk'. Index nr 6, 2001. 
3 

Sociaal en Cultureel planbureau: Ruime kave/ of compacte stad? 'een analyse van het vestigingsgedrag van huishoudens. 
Uitgave van SCP, 19 oktober 2001 . www.scp.nl. 
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/FD Bouwen 
IFD (industrieel/ flexibel/ demontabel) bouwen wordt vaak in relatie gebracht met DUSO. Op 
dit moment wordt IFD gebruikt bij het zoeken van mogelijkheden om aan de 
consumentenwensen tegemoet te komen. Aanpasbaar bouwen sluit aan bij de wens om in de 
tijd de woning uit te breiden. Met behulp van IFD zal de aanpassing van een woning 
eenvoudig kunnen verlopen. Zie bijlage 6.2 voor een voorbeelden. 

Gevolgen 
IFD bouwen kan verbonden zijn aan een bepaalde architectuur. Verder biedt de flexibiliteit van 
IFD de mogelijkheid om aan de uiteenlopende wensen van consumenten te kunnen voldoen 
zonder dat het bouwtechnische of organisatorische problemen oplevert. 

5.3 Conclusie 

De belangrijkste conclusies die volgen uit dit hoofdstuk zijn de gevolgen die ontwikkelingen, 
op het gebied van wet- & regelgeving en trends binnen het wonen hebben. Niet elke 
ontwikkeling heeft gevolgen voor het ontwikkelingproces of de woningkwaliteit. De gevolgen 
dienen als randvoorwaarden waarmee rekening dient te warden gehouden in hoofdstuk 7. 

• Door het bieden van inspraak kan consumentgericht bouwen onder de noemer particulier 
opdrachtgeverschap vallen . 

• Versoepeling van Bouwbesluit en aanpassing van de welstandstoetsing kunnen in het 
voordeel werken van het verloop van het ontwikkelingsproces. Het vroegtijdig laten 
toetsen van keuzeopties voorkomt dat de door consumenten gemaakte keuzen afgekeurd 
warden en dat er naast teleurstelling oak tijdsvertraging optreedt. 

• Het WoonKeur kan zowel voor een ontwikkelaar als koper verhelderend werken als een 
bruikbare woning gewenst is . Als men wil afwijken van het 'gewone'38

, kan niet alleen het 
Bouwbesluit maar oak het WoonKeur belemmeringen opwerpen . 

• De onzekerheid omtrent ICT vraagt in elk geval om een verhoging van het aantal laze 
leidingen. 

• Tijdens de ontwerpfase moet voldoende rekening gehouden warden met de 
toekomstwaarde . Door mogelijkheden gericht op de toekomstwaarde van de woning te 
bieden kan een consument zelf bepalen of hij hiermee rekening wil houden. 

• Thema's kunnen gebru ikt warden om in te spelen op de emotie van een bepaalde groep. 
Vooraf moet bepaald warden of de nieuwe woningen op zichzelf staan of dat zij een 
onderdeel zijn van een grater geheel. 

38 Gewoon: niet afwijkend; doorsnede; gemiddelde 
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6 Consumentgericht bouwen 
Als men alle bestaande varianten van woningbouw in beschouwing neemt van traditioneel tot 
en met consumentgerichte projectontwikkeling wordt het verschil in consumenteninspraak 
duidelijk. In het onderzoek 'Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw', uitgevoerd 
door het RIGO, zijn puntsgewijs de belangrijkste kenmerken weergegeven (zie bijlage 7) . 

Op dit moment experimenteren meerdere ontwikkelingmaatschappijen met de inspraak van 
consumenten. ledere projectontwikkelaar gaat uit van een andere methode en een andere 
mate van betrokkenheid. De mate van betrokkenheid verschilt van inspraak op de binnenkant 
middels het plaatsen van tussenwanden tot het meebepalen van het totale uiterlijk van de 
woning. Van belang voor dit onderzoek is de mate van betrokkenheid, het tijdstip van 
betrokkenheid en de wijze waarop dit in het ontwikkelingsproces binnen de organisatie van de 
ontwikkelaar geregeld wordt. 

Paragraaf 6.1 bestaat uit een beknopte beschrijving van verschillende concepten die in 
uitvoering zijn of reeds gerealiseerd zijn ender de noemer consumentgericht bouwen. Uit deze 
bestaande concepten kunnen voorwaarden warden afgeleidt die in hoofdstuk 7 'concept 
consumentgericht bouwen' verwerkt warden. 

6.1 Bestaande concepten39 

In deze paragraaf warden een aantal bestaande concepten toegelicht. Zie bijlage 8 voor een 
uitgebreide beschrijving. 

ERA 'Personal housing ' 
Personal housing is een vorm van consumentgericht bouwen waarbij de consument niet 
betrokken is bij de planontwikkeling. Door uit te gaan van een locatiegerichte ontwikkeling 
warden woonwensen ge'inventariseerd en verwerkt in een plan waarbij de consument volop 
keuze geboden wordt met betrekking tot: de situering van de woning op de kavel, indeling 
plattegrond , keuze voor erker, serre , aantal verdiepingen en afwerkingsmaterialen. Het plan is 
in feite gereed voordat de consument betrokken wordt, hierdoor zijn enkele aspecten reeds 
bepaald . 

Bouwfonds 'Persoonlijk won en ' 
Bouwfonds gaat uit van afzonderlijke ruw- & afbouw. De stedebouwkundige opzet van de wijk 
en de architectuur van het woningbouwcasco neemt men voor eigen rekening. De afbouw 
wordt verzorgd door een gespecialiseerd bedrijf. De koper sluit 2 afzonderlijke contracten. 

/BC Wenswonen ' 
Wenswonen is ontstaan vanuit de innovatieve technische hoek. De vrijheid met betrekking tot 
de plattegrondindel ing is optimaal door het realiseren van grate overspanningen , zowel bij 
grondgebonden als gestapelde woningen . De indeling van de won ing komt tot uitdrukking in 
de gevel. 

Amstelland Wonen op maat' 
Door het aanleggen van een database met klanteninformatie warden klantenprofielen 
achterhalen om vervolgens woonwensen te achter halen en in te spelen op specifieke 
doelgroepen. Aan de hand van de woonwensen wordt een wijkprogramma opgesteld, de 
consument kan hierop commentaar geven via internet. 

TRS 'Maatwerkwoningen' 
Naast het bieden van keuzemogelijkheden op de indeling, biedt de TRS ontwikkelingsgroep 
binnen verschillende projecten invloed op de gevel. Het gaat hierbij om keuze opties. Bij de 
ontwikkeling van 'Woonwerf' wil men de consument eerder betrekken. 

39 a.a. Neprom: De k/ant als kans, 
websites: Bouwfonds, ERA, Personal housing, IBC, Amstelland. 
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6.2 Praktijkprojecten 

A/mere: Gewild wonen 
In het plan gewild wonen hebben verschillende ontwikkelaars op hun eigen manier 
consumentgericht gebouwd. Alleen de consument kan aangeven of het project geslaagd is . 
Feit is dat niet alle woningen verkocht zijn , 30% van de koopwoningen stand na oplevering 
nog te koop. Men kan zich afvragen wat hiervan de oorzaak is, bijvoorbeeld: de slechte markt 
(of de locatie) of dat kopers hier nog niet klaar voor zijn . Wei waren niet alle kopers waren 
tevreden over de beloofde inspraak, die vaak beperkt was tot de indeling. Grofweg kunnen 
twee groepen kopers die een individuele woningen willen warden onderscheiden : 
• Zij die actief betrokken willen zijn, en 
• Zij die keuzes willen maken en verder vanaf de zijlijn willen toekijken. 
De tijd zal leren of de consument zich op dit moment in een gewenningsperiode bevindt of dat 
de groep consumenten die daadwerkelijk actief inspraak wil beperkt is . Mijns inziens zal het 
gaan om een periode, consumenten moeten zich opeens in veel meer zaken gaan verdiepen 
dan dat zij gewend zijn. De prijsklasse van de woningen waarbij inspraak wordt geboden ligt in 
veel gevallen hoger dan de prijsklasse van gelijkwaardige woningen zonder inspraak. Dit kan 
tot gevolg hebben dat veel mensen wel inspraak willen maar niet iedereen de financiele last 
hiervan niet kan dragen. 

Helmond: Brandevoort 
Brandevoort kan beschouwd warden als een wijk met een historische benadering. De mensen 
die hier een woning hebben gekocht deden dit niet omdat ze inspraak wilden , de woning werd 
voor hen ontworpen, maar mogelijk wel omdat zij een individuele woning wilde en de steer van 
de wijk aantrekkelijk vonden . De opzet van dit plan had ook op een andere manier 
gerealiseerd kunnen warden waarbij de consument wel inspraak had. De woningen zijn 
opgebouw uit een aantal standaarden (materialen, plattegrondindeling , gevelindeling), 
gekozen door de architect en stedebouwkundige. Vervolgens zijn de verschillende opties 
toegewezen aan woningen waardoor er veel varianten zijn ontstaan. Deze stap hadden 
consumenten kunnen nemen. Door de beperkte keuze had dezeltde onregelmatigheid 
(variatie) tot stand had kunnen komen en was de steer ook gewaarborgd gebleven . 

Alblasserdam: Woonwerf 
In de haven van Alblasserdam wordt een gebied ontwikkeld waar ca 300 won ingen en 
voorzieningen gevestigd zullen warden. Met een website wil de TRS ontwikkelingsgroep een 
grate participatie bewerkstelligen van belanghebbende, belangstellende en potentiele kopers . 
Naast discussies kunnen ingelogde hun eigen woning ontwerpen . De ingebrachte ontwerpen 
en ideeen warden getoetst door de TRS ontwikkelingsgroep, haar adviseurs en de gemeente 
Alblasserdam . De inbreng wordt waar mogelijk meegenomen in de plan ontwikkeling . De 
aanpak van Woonwerf kan beschouwd warden als actiet marktonderzoek. Als de uitkomsten 
uit dit marktonderzoek gebru ikt warden om kopersopties te realiseren , zoals in Barendrecht, 
kan dit voor de consument voordelig zijn . 

6.3 De relatie tussen de verschillende concepten. 

De verschillen en overeenkomsten 
Totale vrijheid krijgt de consument bij geen van de behandelde concepten. In hootdstuk 4 
werd reeds geconcludeerd dat dit vanwege de complexiteit moeilijk te realiseren is . Van 
projectmatige ontwikkeling is alleen sprake als woningen op grate schaal gelijktijdig ontwikkeld 
warden . In bijna alle gevallen wordt het plan gerealiseerd zonder tussenkomst van de 
consument. Alleen bij 'Woonwerf' kunnen mensen suggesties kwijt via internet. De situering 
van de woning op de kavel is ook niet altijd vrij . Dit vereist niet alleen flexibiliteit van de 
aannemer maar ook van het stedebouwkundigplan. De keuzes die de consument kan of moet 
maken, moeten binnen een tijdskader gemaakt warden. Begeleiding is hierbij essentieel, 
alleen zo kan de consument een doordachte keuze maken waar hij later geen spijt van krijgt. 
De consument moet de gevolgen duidelijk kunnen zien, financieel maar ook visueel. Bij 
Wenswonen laat men de consument zelf experimenteren met het samenstellen van de woning 
middels een computerprogramma dat de kostengevolgen meteen weergeeft. Het aanbieden 
van keuzes kan betekenen dat de looptijd van een project langer wordt omdat naast het 
'gewone' plan en het ontwikkelen van keuzes , de consument begeleid moet warden bij het 
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maken van zijn eigen keuzes. Bij het traditionele proces wordt de consument pas bekend als 
de woningen verkocht zijn . Bij consumentgericht bouwen moet de consument in een eerder 
stadium bekend zijn, hij moet zijn eigen woning namelijk zelf samenstellen. Echter als enkele 
woningen niet verkocht worden moet het project wel doorgaan. De keuzevrijheid die de 
consument van een 'overgebleven' woningen krijgt is dan afhankelijk van het moment waarop 
hij instapt. 

6.4 Voorwaarden 

Uit de bestaande concepten kunnen voorwaarden worden afgeleid die in hoofdstuk 7 'concept 
consumentgericht bouwen' verwerkt worden. 

• Benadering consument moet op het juiste tijdstip en op de juiste wijze plaatsvinden. 
Afhankelijk van de hoeveelheid keuze moet de consument op een bepaald tijdstip 
betrokken worden in het proces. Wil men de consument niet vroegtijdig in het proces 
betrekken dan kan men besluiten zo lang mogelijk proberen uit te stellen . 

• Op voorhand moet duidelijk zijn welke keuzevrijheid een consument kan krijgen . Als 
bekend is op welke aspecten de consument inspraak krijgt , moet bepaald warden 
wanneer welke keuzes gemaakt moeten zijn . Als de consument vrijheid wordt geboden 
moet men voorbereid zijn op alle mogelijke opties die gewenst kunnen warden. 

• Goede begeleiding van de consument. Begeleiding moet zorgen dat de consument de 
juiste keuzes maakt zodat de woning achteraf niet tegenvalt en dat keuzes tijdig warden 
gemaakt. 

• Niet elke consument wil evenveel keuze. Afhankelijk van de doelgroep moeten de 
keuzeopties aangepast kunnen warden . 

• Oplossing voor overgebleven kavels (woningen) . Bij de bouw van meerdere woningen 
warden in de meeste situaties niet alle woningen op hetzelfde tijdstip verkocht. Toch 
moeten deze woningen met hetzelfde tempo als de overige woningen ontworpen warden. 

• Ontwikkelingsmaatschappijen , gelieerd aan een aannemer, hebben het voordeel dat zij de 
bouwtechnische kennis zelf in huis hebben . Ontwikkelingsmaatschappijen die met 
verschillende aannemers zaken doen zijn afhankelijk van de bouwmethoden die de 
aannemer hanteert. Een zorgvuldige selectie van aannemer is dan essentieel voor het 
slagen van het project. 
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7 Concept consumentgericht bouwen 
Het doel van dit onderzoek is invulling geven aan consumentgericht bouwen. Uit de vele 
methoden die als consumentgericht beschouwd kunnen worden, moet dit onderzoek een stap 
verder gaan en de koper naast keuze ook een stem geven door het bieden van inspraak. In de 
hoofdstukken 2 en 3 zijn de woonwensen van de consumenten behandeld. De verschillen in 
projecten maken dat niet altijd evenveel inspraak geboden kan worden, dit wordt in§ 7.1 
getoond met behulp van in vier situaties. Vervolgens wordt in§ 7.2 het consumentgerichte 
ontwikkelingsproces in een stroomdiagram weergegeven. Een bruikbaarheidstoetsing in de 
praktijk zal leiden tot eventuele aanpassingen van het diagram, weergegeven in§ 7.5. 

7.1 Maximaal te bieden inspraak 

Bij het bieden van inspraak spelen een aantal factoren een rol. In hoofdstuk 4 zijn de 
knelpunten binnen het ontwikkelingstraject besproken, deze worden in§ 7.1.1 behandeld . 
In§ 7.1.2 worden een viertal situaties bekeken op de te bieden inspraak. 

7 .1.1 Maximale inspraak; reguliere ontwikkelingsproces. 

In tabel 7.1 is weergegeven wanneer wel of geen inspraak geboden kan worden volgend uit 
de analyse van het reguliere ontwikkelingsproces. Als inspraak mogelijk is, is vermeld op 
welke wijze en op welke tijdstip. Bijlage 7 .1 voor toelichting. 

Sfeerimpressie 

Gestapeld/ grondgebonden 

Voorzieningen 

Ontsluiting 

Groen 

Woningtype 

Straatprofiel 

Verkaveling 

Situering 

Aanwezige functies 

Routing 

Volume, m2 

lndeling 

Extra elementen 

Stijl 

Materialen 

Erfafscheiding 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja De functie van het green kan bepaald worden door een V F9 Realisatie fase 

Ja Keuze binnen opgestelde woningbouwprogramma F2 PvE woningen 

Ja Keuze uit een aantal straatprofielen, aantal afhankelijk va F2 PvE woningen 

Ja Breedte kan bepaald worden bij een bepaalde kaveldiept F2 PvE woningen 

Ja Vrij binnen de door het bestemmingsplan aangewezen ro F2 PvE woningen 

Ja Keuzelijst standaard + optioneel aanvullen en wijzigen F2 PvE woningen 

Ja Bij indeling F3 VO 

Ja Referentie-woning aanpassen en wijzigen F2, F3 PvE woningen , VO 

Ja Referentie-woning aanpassen en wijzigen F3VO 

Ja Vrij binnen BkP F3, F4 VO , DO 

Ja Vrij binnen BKP F3DO 

Ja Vrij binnen BKP F4DO 

Ja Vrij binnen de door het beeldkwaliteitsplan beschreven vo F3 VO, DO 

Tabet 7. 1: wanneer en hoe kan kopers inspraak geboden warden? 

7 .1.2 Maximale inspraak; situatie gebonden 

Naast knelpunten volgend uit het reguliere ontwikkelingsproces kan het verschil in situatie de 
geboden inspraak beperken. Er wordt uitgegaan van vier situaties, opgebouwd uit twee 
product en organisatie varianten , die zoveel mogelijk uiterste situaties verbeelden. 

Product variant: Organisatie variant: 
• Grondgebonden woningen , uitleggebied • Privaat 
• Appartementencomplex, binnenstedelijk • Publiek 
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Bij de producten wordt uitgegaan van grondgebonden woningen in een uitleggebied tegenover 
een appartementencomplex op een binnenstedelijke locatie. Veel vrijheid in het open veld ten 
opzichte van een inpassing in bebouwd gebied. 

Bij de organisatie is gekozen voor enerzijds een publiek en anderzijds een privaat initiatief tot 
sfeer en ontwikkeling. 
Privaat: de ontwikkelaar neemt initiatief tot beeldkwaliteitsplan e.d .. 
Publiek: de gemeente stelt randvoorwaarden met een stedebouwkundig- en 
beeldkwaliteitsplan. Hierbinnen mag een projectontwikkelaar bouwen. 

Gevolgen voor inspraak 
In tabel 7.2 is weergegeven welke woonwensen van toepassing zijn op de verschillende 
productvarianten. Afhankelijk van de organisatievariant heeft de projectontwikkelaar inspraak. 
In tabel 7.2 is per organisatievariant weergegeven of de ontwikkelaar en/of de gemeente 
inspraak hebben op de verschillende aspecten. Bijlage 9.3 voor toelichting. 

Legenda 

~
lnspraak van toepassing 

lnspraak niet altijd het geval 

lnspraak niet van toepassing 

Tabel 7.2: product- en organisatievarianten en de van toepassingen zijnde woonwensen. 

Uit tabel 7.2 kunnen de volgende conclusies getrokken warden. Een uitleggebied biedt de 
meeste inspraakmogelijkheden omdat hier geen bestaande randvoorwaarden zijn. De private 
organisatievariant biedt de projectontwikkelaar de meeste inspraakmogelijkheden. De 
projectontwikkelaar kan enkel zijn eigen inspraak doorschuiven naar kopers. 
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Kopersinspraak per situatie 

In tabel 7.3 zijn vier situaties geschetst waarbij de maximafe kopersinspraak is weergegeven 
die per situatie afs vofgt opgebouwd is. Ten eerste volgt uit tabel 7.1 op welke woonwensen 
kopers geen inspraak krijgen, volgend uit de knelpuntenanafyse van hoofdstuk 4. De tweede 
beperking wordt gevormd door het product, de product gerefateerde inspraak. Tot slot wordt 
de inspraak van de koper nog beperkt door de organisatievariant. Als de ontwikkelaar niet veef 
inbreng heeft kan hij deze ook niet doorschuiven naar de koper. De 'optelfing' van 
bovengenoemde beperkingen geeft aan waarop een koper in een bepaalde situatie inspraak 
geboden kan warden. 

:; lnspraak product gerelateerd 

10 lnspraak organisatie gerelateerd = 1--.;.__...:;;. ___________ -1 

c;; lnspraak koper 

~~ 
Q~-

• • • :_."n '"'"""' · c:;, ': .. -
• rr...,_· . _.-::. ~4"..~- __ ::..:", •• • • .:...·~ ~-~-~ ·~ 

lnspraak algemeen• 

'.;; lnspraak product gerelateerd 

10 lnspraak organisatie gerelateerd = i..--;.;.__...:;;. ___________ -1 

en lnspraak koper 

lnspraak algemeen• 

~ lnspraak product gerelateerd 

~ ~ln...;s.;.p_ra_ak_o;..rg;:,;a_n...;is_at_ie..;:g...;er_e_lat_ee_r_d ____ _ 

en lnspraak koper 

lnspraak algemeen• 

~ lnspraak product gerelateerd 

10 lnspraak organisatie gerelateerd = 1--.;...._...:;;. ___________ ~ 

c;; lnspraak koper 

Legenda 

~
l nspraak van toepassing 

lnspraak niet altijd het geval 

Geen inspraak 

lnspraak algemeen: inspraak die geboden kan warden in een situatie waarbij alleen het 

ontwikkelingsproces als belemmering geld!, zonder naar product of organisatie te kijken. (label 7.1} 

Tabet 7.3: maximale kopersinspraak per situatie. 

Uit tabel 7.3 is af te lezen dat kopers inspraak het grootst kan zijn bij een combinatie van een 
uitleggebied grondgebonden woningen en een private organisatievariant. De minste inspraak 
heeft de koper bij de bouw van een appartementencomplex binnenstedelijk in combinatie met 
een publieke organisatievariant. 
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7.2 Kopersinspraak gerelateerd aan verloop ontwikkelingstraject. 

De maximale kopersinspraak is per situatie geschetst. De volgende stap is het implementeren 
van deze inspraak in het ontwikkelingstraject. De wijze waarop inspraak geboden kan warden 
komt voort uit tabel 7.1. In deze tabel is een start gemaakt met het plaatsen van de inspraak in 
de tijd. Het bestaande ontwikkelingstraject dient als uitgangspunt. 

Doel is een proces dat per situatie afgesteld kan warden. De volgorde van activiteiten en 
besluiten zal altijd hetzelfde zijn , enkel de invulling verschilt per situatie. Afhankelijk van de 
situatie zijn woonwensen van toepassing en afhankelijk van de doelgroep wordt wel of geen 
inspraak geboden. 

Figuur 7.1 geeft de volgorde aan waarin kopers de verschillende besluiten moeten nemen. 
Hierin is af te lezen dat verschillende producten om een ander instapmoment vragen . De 
.organisatievariant heeft een beperkte inspraak tot gevolg. De gewenste inspraak verschilt per 
kopersgroep, zie figuur 7.2. In de praktijk zullen kopers in een project uit verschillende 
groepen bestaan. Als een koper geen inspraak op een woonwens wil, wordt deze uitgevoerd 
zoals de referentiewoning. Kopers die later instappen kan enkel inspraak geboden warden op 
de komende woonwensen . 

1 Sfeerimpressie 

2 Gestapeld/ grondgebo 

3 Voorzieningen 

4 Ontsluiti ng 

5 Groen 

6 Woningtype 

7 Straatprofiel 

8 Verkaveling 

9 Situering 

10 Aanwezige functies 

11 Routing 

12 Volume 

13 lndeling 

14 Extra elementen 

15 Stijl 

16 Materialen 

17 Erf afscheiding 

Figuur 7.1: volgorde van inspraak. 
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Gehaaste middenklasse 

Huiselijken 

Gemeenschapsgezinden 

Legenda: 

,~ l nspraak niet mogelijk (zie label 7.1) 

X lnspraak gewenst 

lnspraak niet gewenst 

Figuur 7.2: inspraak gewenst door kopers. 

Organisatorisch heeft het bieden van inspraak gevolgen . Om overzicht in het proces te 
houden als ook houvast te kunnen bieden aan kopers wordt de inspraak gebundeld in een 
aantal sessies. Er zijn vier sessies te onderscheiden: 
• Buurt; 
• Programma van eisen woning ; 
• Voorlopig ontwerp; 
• Definitief ontwerp. 

7.3 Verloop ontwikkelingsproces bij consumentgericht bouwen. 

Voor de vier onderscheiden situaties wordt een stroomdiagram opgesteld . De 
stroomdiagrammen hebben dezelfde opbouw zoals geschetst in figuur 7.3. De opbouw van 
deze paragraaf is gekoppeld aan figuur 7.3 en ziet er als volgt uit. 
7 .3.1: (gehele figuur 1-5) stroomdiagrammen per situatie. Een stroomdiagram wordt uitvoerig 
toegel icht. 
7.3.2: (2) de 'voor' verkoopfolder moet over enkele eigenschappen beschikken. In§ 7.3.2 
wordt behandeld waaraan de folder moet voldoen en wat niet mag ontbreken. 
7.3.3: (3) na realisatie van de folder moeten potentiele kopers benaderd warden. § 7.3.3 gaat 
in op de mogelijkheden om kopers te benaderen. 
7.3.4: (4) het kopersinspraakproces bestaat zoals eerder vermeld uit een aantal sessies 
waarin de koper zijn won ing samenstelt. In deze paragraaf warden de sessies uitgewerkt en 
komen de volgende zaken aan de orde: hoe verloopt de samenwerking met de koper, hoe ziet 
de begeleid ing eru it en wat is het verschil per situatie . Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
de bind ing van de koper. 

1 : ontwikkelingsproces 
2: voor verkoopfolder 
3: Marketingproces 
4: kopersinspraak proces 
5: werkvoorbereidingen/ bouwen/ oplevering 

1 

Figuur 7.3: schematische weergave ontwikkelingstrajectl opbouw paragraaf. 
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7 .3.1 Stroomdiagram ontwikkelingstraject voor consumentgericht bouwen 

In deze paragraaf wordt het toekomstige ontwikkelingsproces beschreven met behulp van een 
stroomdiagram. Situatie 1 (uitleggebied/ grondgebonden woningen/ privaat) wordt gebruikt als 
richtlijn omdat deze situatie de meeste kopersinspraak biedt. Van de overige drie situaties 
warden enkel de verschillen behandeld , deze zijn in bijlage 10.1 terug te vinden. In figuur 7.4 
is het stroomdiagram van situatie 1 weergegeven. 

Kopersinspraak vormt een onderdeel van het ontwikkelingsproces omdat kopers uiteindelijk 
bepalen wat gebouwd wordt. Toch wordt het reguliere ontwikkelingsproces en het 
kopersinspraakproces als parallelle processen onderscheiden. De twee processen kunnen 
langs elkaar plaatsvinden , maar kunnen elkaar ook be'invloeden (procedures of het uitblijven 
van kopers) . 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak .. . 56 I 106 

Brenda Coenen 483229 



Hoofdstuk 7: concept consumentgericht bouwen 

Situatie 1, uitleggebied en privaat initiatief 
Fase 1: 
Na acquisitie is een potentiele planlocatie beschikbaar. Locatie analyse en marktonderzoek 
wordt uitgevoerd waarna inzicht in de huisvestingsvraag en de locatiepotentie ontstaat. Op 
basis van deze uitkomst warden de meest geschikte doelgroepen geselecteerd. Voor 
koopwoningen met inspraak zijn er vier doelgroepen met elk hun eigen specifieke eisen 
omtrent sfeer en inspraak. Met dit basispakket voorwaarden kan het woningbouwprogramma 
warden opgesteld . Omdat een marktpartij altijd afhankelijk is van de overheid is overleg met 
gemeente belangrijk, oak in dit vroege stadium. Inherent aan het woningbouwpregramma 
staat het benodigd bebouwbaar oppervlak. De haalbaarheidsanalyse biedt duidelijkheid over 
de mogelijkheden om de sfeer te realiseren en de financiele haalbaarheid van de plannen. 

Bij een negatieve uitkomst van de analyse kan teruggekoppeld warden naar de 
doelgreepselectie. Er wordt een nieuw woningbouwpregramma opgesteld en opnieuw wordt 
.de haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Bij weer een negatieve uitkomst vindt terugkoppeling 
naar acquisitie plaats . 

Als de haalbaarheidanalyse positief is wordt gestart met de uitwerking van de sfeerimpressie. 
Hierin wordt een beeld geschetst over het toekomstige woonmilieu ; de te verwachten 
woningtypen, hoeveelheid green, inrichting van de straten en de architectonische stijl. Deze 
sfeerimpressie vormt de basis van de 'voor' verkoopfolder waarin de plannen over de locatie 
warden gepresenteerd. Deze folder heeft naast de informerende taak oak een verkopende 
taak. Op basis van deze folder moeten kopers ge'lnteresseerd raken en besluiten in het 
plangebied te willen wonen en later een woning te kopen. Dit voor verkooptraject vindt parallel 
plaats aan het ontwikkelingsproces . 

Fase 2: 
Het ontwikkelingsproces start met het opstellen van het PvE wijk. De sfeerimpressie is de 
onderlegger. Bepaald wordt welke voorzieningen in het gebied noodzakelijk zijn , de wijze van 
ontsluiting (zowel voor auto's, fietsers en voetgangers) en de hoeveelheid green. Dit wordt in 
samenspraak met gemeente en stedebouwkundige bepaald . Na aftrek van de benodigde m2 
voor de verschillende functies blijft het bebouwbaar oppervlak voor de woningen over. De 
globale exploitatie opzet biedt inzicht in de haalbaarheid van het PvE . Als het plan niet 
haalbaar is wordt het PvE aangepast. Vervolgens komt het vlekkenplan tot stand waarbij de 
verschillende tuncties in het plangebied gesitueerd warden. Zo wordt de locatie van de 
verschillende ontsluitingen bepaald, evenals de locatie voor de publieke voorzieningen, het 
green en de woningen . Vaak is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk om 
woningbouw mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geeft ook de rooilijnen aan. Om kopers 
de vrijheid te bieden de woning naar eigen idee te situering op de kavel is het belangrijk dat in 
het bestemmingsplan hiermee rekening wordt gehouden. Bij de uitwerking van het 
vlekkenplan naar het stedebouwkundigplan is het belangrijk dat de eerder bepaalde steer 
gerealiseerd wordt. Het beeldkwaliteitsplan geett een beschrijving . Door het 
beeldkwaliteitsplan gelijktijdig met het stedebouwkundigplan op te stellen zal het uiteindelijke 
resultaat het beste de steer benaderen . Bij het stedebouwkundigplan wordt het plangebied 
voorzien van een stratenplan . Onderdeel van het stratenplan zijn de straatprofielen. Het 
beeldkwaliteitsplan beschrijtt welke steer gerealiseerd moet warden middels de pretielen. 
Naast de straten warden de kavelstroken en de diepte hiervan bepaald . Het green in het 
plangebied wordt verder uitgewerkt tot een niveau waar de vereniging van eigenaren zelt een 
tunctie aan het green kan koppelen. Functies zoals een park warden niet aan de vereniging 
van eigenaren overgelaten omdat deze voor meer dan een straat bestemd zijn. 

Na het realiseren van het pregramma van eisen voor de wijk wordt het programma van eisen 
voor de woningen opgesteld. Omdat kopers zoveel mogelijk vrijheid geboden wordt, maar zij 
wel willen weten wat zij kopen en een hulpmiddel nodig hebben bij het samenstellen van hun 
eigen woning warden reterentie woningen opgesteld. Deze woningen geven de sfeer en de 
mogelijkheden weer. De reterentiewoning kan opgesteld warden met behulp van thema's 
gekoppeld aan bepaalde gebruikstuncties van de woning . Als een koper zijn eigen woning 
samenstelt zal de referentiewoning weergeven wat de mogelijkheden en gevolgen zijn. 
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Bij het programma van eisen wordt een lijst opgesteld van mogelijke functies en het gemiddeld 
aantal vierkante meters. De lijst met functies bestaat uit een: 
• Wettelijk deel ; dit moeten kopers afnemen; 
• Standaard deel ; dit kan de kopers aanpassen en 
• Deel optie's; dit kan de koper extra kiezen , bijvoorbeeld een praktijkruimte of extra garage. 
De routing bestaat uit de relaties tussen de functies. Na het opstellen van het PvE wijk en de 
referentiewoningen wordt de globale exploitatie opzet bepaald. Bij een begrotingstekort vindt 
terugkoppeling plaats . Na afronding van het PvE wordt gestart met het voorlopig ontwerp van 
de referentiewoningen . 

Fase 3: 
In het PvE is voor de woningtypen reeds aangegeven welke functies wettelijk en standaard 
aanwezig zijn en is ook de routing tussen deze functies bepaald . Bij het voorlopig ontwerp 
warden plattegronden opgesteld en warden ruimten voorzien van een volume. De thema's die 
·als basis diende bij het PvE worden in het voorlopig ontwerp nader uitgewerkt in verschillende 
plattegronden. Hierna vindt een kostenraming plaatst die ten grondslag ligt aan de voorlopige 
exploitatie opzet. 

Fase 4: 
Als de plattegronden voor de verschillende thema's en woningtype gerealiseerd zijn, worden 
de materialen gekozen en de gevels ontworpen. Het ontwerp van de gevels en het gebruik 
van materialen is maatgevend voor de te bereiken sfeer. In het eerder opgestelde 
beeldkwaliteitsplan is de sfeer beschreven en kan indien noodzakelijk het gebruik van 
materialen worden beschreven. Oak bij gevels kan men uitgaan van enkele thema's die 
binnen de sfeerimpressie van de wijk passen . Hierdoor heeft de consument een extra 
hulpmiddel om zijn eigen identiteit aan de woning te koppelen. Als de woning papier klaar is 
vindt een verfijnde elementenraming plaats die gebruikt wordt om de definitieve 
exploitatieopzet op te stellen . Eventueel vindt terugkoppeling plaats. 

De inspraak van kopers start na het voorlopig ontwerp. De eerder opgestelde voor 
verkoopfolder kan omgevormd warden tot de laatste stand van zaken. Het PvE is afgerond en 
de te bieden inspraak en sfeer staat vast. Het voorlopig ontwerp geeft kopers een realistisch 
beeld over de toekomstige wijk. De inspraak van koper za l parallel !open aan de verdere 
ontwikkeling van het plan en wordt afzonderlijk behandeld. 

Fase 5, enz. 
Als het ontwerp gereed is wordt het bestek opgesteld en worden vergunningen aangevraagd . 
Dit vindt plaats op basis van de referentiewoningen . 

Kopersinspraakproces 
De kopersinspraak is in vier sessies verdeeld die een deel van het ontwikkelingsproces 
weerspiegelen : buurt, PvE woningen, voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp. De sessies 
hebben een duur van 1 maand en bestaan uit een aantal steeds terugkerende onderdelen : de 
orientatie , de keuze en eventuele bijstelling van de gemaakte keuze . 

Sessie buurt. De eerste sessie waar kopers mee te maken krijgen is de buurt. Na de 
orientatie: wat is er na de voor verkoop folder met het plan gebeurt, zijn er veranderingen?, 
moeten aspirant kopers maken een keuze uit de aangeboden woningtypen maken en een 
locatie in het plan kiezen op basis van de locaties van voorzieningen of de straatprofielen. De 
volgende keuze die zij moeten maken is de breedte van de kavel. De kavelstroken kunnen 
'van de rol ' gekocht worden waarbij een verrekening plaats zal moeten vinden omtrent een 
bepaalde afmeting. Boven de standaard breedte wordt is de grondprijs met een bepaald 
percentage verhoogd. Dit is noodzakelijk om de koper de vrijheid te bieden en toch de 
haalbaarheid van de totale wijk niet in gevaar te brengen. Als laatste zal de koper zijn woning 
op de kavel gaan situeren. Het zijn nogal wat keuzes waarmee een aspirant koper wordt 
geconfronteerd . Om de tijdslimiet niet te overschrijden is begeleiding heel belangrijk, echter 
binnen een maand zal de koper zich in veel zaken moeten verdiepen wil hij een afgewogen 
keuze maken. In de voor verkoop folder is het belangrijk dat de consument reeds wordt voor 
bereid op zijn te maken keuzes. 
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Na deze sessie zal een koper zich moeten binden aan de woning middels een bepaald 
voorschot op de koopprijs. In figuur 7.2 is af te lezen dat niet elke koper noodzakelijk alle 
keuze wil maken. Om het proces niet in problemen te brengen zal men degene die als eerst 
komt als eerst bedienen. De sessies starten op een bepaald tijdstip en warden op een bepaald 
moment afgerond . Kopers die later komen zullen niet halverwege een sessie kunnen 
instappen, wel kunnen zij zich reeds voorbereiden op de sessie die nag komen. Kopers die 
tijdig instappen maar bepaalde keuzes niet willen maken, bijvoorbeeld de afmetingen van 
bepaalde functies, kunnen gebruik maken van de gegevens van de referentiewoning . 

Sessie P_vE woning . Aspirant kopers warden geconfronteerd met een lijst van functies die in 
de woning kunnen voorkomen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wettelijke eisen, 
standaard functies en extra opties. Zij kunnen in de lijst aangeven welke functies zij in hun 
woning wensen en eventueel afwijkende afmetingen hieraan koppelen. 

Na deze sessie zijn individuele elementen aan de te ontwikkelen woning gekoppeld. De 
aspirant koper wordt koper door het tekenen van een 'contract' dat aangeeft dat de grand 
wordt overgedragen en de koper verplicht is de woning verder te ontwikkelen en te laten 
bouwen onder de regie van de ontwikkelingsmaatschappij . De globale begroting wordt 
bepaald op basis van het woningtype en het PvE van de woning gerelateerd aan de 
referentiewoning . (duur 1 maand) 

Sessie voorlopig ontwerp. 
Om aspirant kopers een houvast te bieden bij de samenstelling van hun woning dienen de 
plattegronden van de referentiewoning . Op basis van een aantal thema's passend bij de 
sfeerimpressie van de wijk en de doelgroep wordt wonen getoond op een aantal verschillende 
manieren. De koper die geen inspraak wil zal een van deze plattegronden als zijn ideaal 
aanwijzen. Kopers die wel inspraak willen warden na het maken van een keuze uit de thema's 
geconfronteerd met de functielijst en de standaard afmetingen. Zij kunnen de plattegrond 
aanpassen en voorzien van hun eigen ideeen. Een visualisatie van de veranderingen biedt 
meer inzicht. Door de consument zelf met de verschillende functies in de plattegrond te laten 
schuiven wordt duidelijk wat mogelijk is. De begroting speelt een belangrijke rol om te 
voorkomen dat de won ing later veel te duur is . 

Het programma van eisen uit sessie twee wordt in een plattegrond omgezet. De routing volgt 
is afkomstig van een van de referentie thema's. De koper gaat met de referentieplattegrond en 
het PvE zijn eigen routing en uiteindelijke plattegrond samenstellen. Vervolgens warden 
verd iepingshoogten gekoppeld aan de plattegrond. Er vindt een voorlopige begroting plaats 
met een eventuele terugkoppeling. (duur 1 maand) 

Sessie definitief ontwerp. De laatste en 4e sessie bestaat het vormgeven van de gevels. De 
referentiewoning speelt hierbij een belangrijke rol en zal dienen als onderlegger waarop 
eventueel aanpassingen aangebracht kunnen warden. In het beeldkwaliteitsplan is 
beschreven wat de mogelijkheden zijn om de sfeer te garanderen. De koper maakt eerst een 
keuze uit een referentie stijl , vervolgens warden extra elementen zoals een balkon of erker 
gekozen. Hierna warden de materialen gekozen. Keuze uit een beperkt eerder uitgezocht en 
in het beeldkwaliteitsplan beschreven scala zal voldoende keuze bieden zonder dat de koper 
de weg kwijt raakt in de enorme keuze. Er zal een definitieve begroting plaatsvinden en 
eventueel een terugkoppeling bij budgetoverschrijding . (duur 1 maand) 
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7.3.2 'Voor' verkoopfolder 

De verkoopfolder moet beschikken over een aantal eigenschappen. Naast een positieve 
uitstraling moet de folder vooral de juiste doelgroep bereiken. Dit kan door de nadruk te 
leggen op kenmerken die afwijken van andere producten en vooral een bepaalde groep 
aanspreken. De sfeerimpressie is het belangrijkste instrument om een bepaalde doelgroep 
aan te trekken. Het direct aanspreken van een bepaalde doelgroep kan een negatieve 
uitwerking hebben op het imago en moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De informatie in 
de folder moet de kenmerken die een bepaalde doelgroep aanspreekt benadrukken. De 
informatie moet eerlijk, geloofwaardig en informatief zijn en de boodschap helder. 

Kopers moeten in het kopersinspraakproces veel beslissingen nemen, de vrijheid kan oak 
verwarrend werken. Om het kopersinspraakproces optimaal te laten verlopen moeten kopers 
vooraf weten wat zij kunnen verwachten . Het kopersinspraakproces moet per sessie 
beschreven worden, zodat kopers zelf kunnen bepalen aan welke sessies zij wel of niet 
deelnemen. 

7.3.3 Benaderen kopers 

Kopers kunnen op verschillende manieren bereikt worden, waarbij onderscheid gemaakt kan 
warden tussen dromers en planners (rigo). Dromers moeten meer overtuigd warden, planners 
gaan zelf actief opzoek gaan naar een woning. Het interesseren van beide kopersgroepen is 
belangrijk. Het bereiken van kopers kan middels publicatie in regionale dag- en weekbladen 
en via locale TV zenders. Daarnaast kan men een landelijk bereik hebben via de landelijke 
dagbladen en woonbladen (vt wonen, vivenda). Ge'lnteresseerde kunnen vervolgens meer 
informatie aanvragen via de makelaar. De makelaar fungeert als eerste partij naar 
ge'lnteresseerden , laterals zij willen kopen komen zij in contact met de organisatie van het 
kopersinspraakproces. 

7.3.4 Kopersinspraak proces 

Het kopersinspraak proces bestaat uit een viertal sessies. De inhoud van de sessies is 
afhankelijk van het product en de organisatie. In tabel 7.4 is voor de vier situaties aangegeven 
welke onderwerpen in de sessies behandeld warden en welke keuzes aspirant kopers moeten 
maken. 
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Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 Situatie 4 
Sessie buurt Woningtype Woningtype gebonden Stem in de situering Keuze uit woningtype: 

Straat aan locatie in plan , van het gebouw, grootte, 
Kavelbreedte kavelgrootte en ontsluiting van het verdiepingshoogte en 
Situering woning op situering gebouw en het terrein aantal verdiepingen 
kavel en het eventueel gebonden aan locatie. 

aanwezige groen. 
Keuze uit woningtype: 
grootte, 
verdiepingshoogte en 
aantal verdiepingen 
gebonden aan locatie. 

Sessie PvE woning Aanwezige functies en Aanwezi~e functies en Keuze aanwezige Keuze aanwezige 
m2 aantal m bepalen functies en aantal m2, functies en aantal m2, 

binnen richtlijnen binnen het gestelde binnen het gestelde 
oppervlak. oppervlak. 

Sessie v~orlopig lndeling en volume lndeling lndeling kan binnen de lndeling kan binnen de 
ontwerp (aantal verdiepingen Volume (aantal woningscheidende woningscheidende 

en verdiepingen en wanden bepaald wanden bepaald 
verdiepingshoogten) verdiepingshoogten) word en. worden . 

binnen richtlijnen 
oemeente 

Sessie definitief Materiaal keuze Materiaalkeuze en De uitwerking van de Het gevelontwerp en 
ontwerp Ontwerpen gevel opbouwen gevel uit verschillende de uitstraling moeten 

referentie keuzes. woningen moet binnen de door 
Richtlijnen gevel m.b.t. resulteren in 1 gevel. gemeente gestelde 
goothoogte, type dak, Verschillende locatie voorwaarden passen. 
kleurgebruik en van functies geeft de Kopers hebben geen 
materiaalgebruik. gevel een persoonlijk invloed op de 

accent. uitwerking van de 
oevel. 

Tabel 7.4: overz1cht kopersmspraak per sess1e gerelateerd aan de s1tuat1e. 

Begeleiding van kopers 
De begeleiding van kopers heeft hoofdzakelijk betrekking op het uitleggen van de te nemen 
keuzes. Daarnaast heeft de begeleiding tot doel de sessies in een bepaald tijdstraject te laten 
plaatsvinden. Oak voor kopers is het belangrijk dat tijdsvertraging voorkomen wordt. Deze 
begeleiding kost veel tijd . Naast de afspraken die plaatsvinden tussen koper en begeleider zal 
de koper tussentijds ergens met zijn vragen terecht moeten kunnen . De huid ige plaatsen zijn : 
• Makelaar; 
• Kopersbegeleider aannemer; 
• Intern ontwikkelaar; 
Een ontwikkelingsmaatschappij niet gelieerd aan een aannemer moet zoeken naar een 
oplossing waarbij het project wordt afgestemd op het kopersinspraakproces en niet anders 
om. Het ligt voor de hand dat de ontwikkelingsmaatschappij de begeleiding van de koper 
regelt . Door een interne afdeling (of externe partij) die zich uitsluitend richt op het begeleiden 
van kopers ontstaat het beste beeld over de knelpunten die zich voor kunnen doen. Door 
korte communicatie lijnen (er geen andere partijen bij betrokken zijn) kunnen knelpunten 
sneller warden aangepakt. 

Binding van kopers 
Naast de betrokkenheid, vereist door aanwezigheid bij de sessies, zal de koper op een andere 
wijze gebonden warden aan de woning . Hij krijgt een woning die voldoet aan zijn persoonlijke 
wensen en zal een concessie moeten doen om aan te tonen dat hij werkelijk de woning wil. 
Na de eerste sessie (kavel definitief) kan de verkoop van de grand plaatsvinden. De kopers is 
middels een groat bedrag verbonden zijn aan de afbouw van de woning. Echter als 
onverhoopt iets gebeurt kan de verkavel terugverkocht word en zonder rendement. Op deze 
wijze wordt een koper niet benadeeld en zullen 'goud zoekers' weg blijven. Tijdens de bouw 
wordt het resterende bedrag in de reguliere termijnen afgelost. 

In de praktijk zullen meerdere type kopers in een plan samenkomen. Het is noodzakelijk om 
het verschil in wensen qua inspraak op te vangen . Het opvangen heeft voornamelijk 
betrekking op de vraag: wat te doen als kopers geen inspraak willen? De achterliggende 
gedachte is dat voor elke situatie en alle type kopers hetzelfde ontwikkelingsproces gebruikt 
kan warden. In principe kan het proces altijd volgens dezelfde procedure verlopen. Een plan 
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wordt tot een bepaald niveau ontwikkeld en de fasering loopt tot en met het voorlopig ontwerp 
zonder tussenkomst van kopers. In een vroegtijdig stadium moet bepaald warden in welke 
mate de koper vrijheid geboden wordt of kan word en. Vervolgens wordt deze vrijheid 
uitgewerkt tot een bepaald niveau waarmee het kopersinspraakproces kan starten. Kopers die 
geen inspraak willen slaan deze over en gebruiken de referentiewoning. 

7.4 Bruikbaarheidstoetsing 
Een toetsing in de praktijk lijdt tot een aantal bijstellingen van het stroomdiagram. In bijlage 
10.2 is de toetsing terug te vinden. In deze paragraaf warden de belangrijkste aanpassingen 
genoemd waarna zij in paragraaf 7.5 in het stroomdiagram warden verwerkt. 

Conclusies: 
• De vier sessies kunnen tot drie sessies warden omgevormd. De sessie PvE en voorlopig 

ontwerp warden omgevormd tot plattegrond; 
• Tijdstraject kopersinspraakproces is belangrijk om het proces te laten slagen, de gestelde 

termijnen warden als realistisch gezien; 
• Bij een publiek initiatief volgt de sfeerimpressie na het beeldkwaliteitsplan en het 

stedebouwkundigplan . Overleg met de gemeente is in het vroegtijdige stadium wel 
belangrijk, goedkeurig zal echter vaak niet mogelijk zijn . 

• Bij de appartementen moet de binding van de koper eerder volgen. Dit kan op het moment 
dat de kavel bekend is zowel bij de publieke als private situatie. 

• Om kopers te trekken en vast te houden is extra mailing noodzakelijk. Uitbreiding van het 
marketingproces naar twee folders algemeen , een mailing gericht en een mailing als 
uitnodiging voor de startverkoop. De startverkoop is nag een onderdeel van het 
marketingproces maar tevens de inleiding van het kopersinspraakproces . 

• Het marketingproces kan bij voldoende interesse gebruikt warden om schifting te laten 
plaatsvinden. 

7.5 Ontwikkelingsproces na toetsing. 

De conclusies uit § 7.4 zijn in deze paragraaf in het stroomdiagram verwerkt. Tevens zijn de 
vier oorspronkel ijke situaties teruggebracht tot twee stroomdiagrammen. De verschillen tussen 
het publiek en privaat initiatief hebben voornamelijk betrekking op het al dan niet op gelegd 
krijgen van voorwaarden. De gevolgen hiervan voor de inrichting van het proces zijn 
afzonderlijk weergegeven. Het onderscheid tussen de producten (appartementen en 
grondgebonden woningen) is wel gehandhaafd omdat dit grote gevolgen heeft op de inspraak 
tijdens de sessies van het kopersinspraakproces. Een andere verandering is de uitbreiding 
van het marketingproces. · 

Figuur 7.5 geeft het stroomdiagram van de situatie met grondgebonden woningen in een 
uitleggebied weer. Voor stroomdiagram situatie appartementencomplex, zie bijlage 10.3. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

Dit afsluitende hoofdstuk geeft de conclusies weer omtrent de probleemstelling en de 
doelstelling van het onderzoek. De probleemstelling is in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: 

"Op welke wijze kan men middels de herinrichting van het ontwikke/ingsproces binnen de 
woningbouwontwikkeling invul/ing geven aan consumentgericht bouwen?" 

De bijbehorende doelstelling luidt: 

"lnvul/ing geven aan consumentgericht bouwen door herinrichting van het 
woningbouwontwikkelingsproces." 

Naast conclusies zijn er een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op nader onderzoek 
maar oak op specifieke punten die onmisbaar zijn om consumentgericht te bouwen. 

8.1 Conclusies 

Het bieden van inspraak biedt de projectontwikkelaar niet alleen de mogelijkheid om te 
ontwikkelen onder de noemer particulier opdrachtgeverschap, hij kan oak zijn doelgroep 
uitbreiden. Hij kan zowel kopers die geen inspraak willen een woning aanbieden als kopers 
die veel inspraak willen en eerder geneigd waren te kiezen voor een vrije kavel een woning 
aanbieden . Kopers kunnen met de inspraak die zij krijgen in drie stappen hun ideaal 
benaderen, zonder dat zij de lasten dragen die het bouwen van een woning hen kan 
bezorgen. 

Naast inspraak is de sfeerimpressie een belangrijk onderdeel van de methodiek 
consumentgericht bouwen. De sfeerimpressie moet consumenten interesseren en overhalen. 
Uit onderzoek zal een bepaalde doelgroep sterk naar voren komen. De wensen of 
voorwaarden van deze doelgroep in de vorm van sfeer en inspraak zijn het uitgangspunt voor 
het te ontwikkelen plan. De sfeerimpressie is zo belangrijk omdat zij in een vroeg stadium naar 
buiten kenbaar wordt gemaakt en het product vormt waar consumenten emotioneel door 
geraakt moeten warden. Zij moeten zich als het ware kunnen voorstelen hoe zij binnen het 
plan zullen wonen in een door hen zelf samengestelde woning. 

Van het ontwikkelingsproces vraagt dit een veranderingen in het denken. In een vroeg 
stad ium moet een sfeer bepaald warden , deze kan niet 180 graden gedraaid kan worden 
omdat het marketingproces in voile gang. Tevens is het noodzakel ijk om tijdens het regul iere 
ontwikkelingsproces alle mogelijkheden te benutten om kopers tijdens het 
kopersinspraakproces zoveel mogelijk inspraak te bieden . De projectontwikkelaar heeft een 
belangrijke functie , hij moet partijen zoals gemeenten overtu igen om inspraak mogelijk te 
maken. Daarnaast moet hij de overige partijen zorgvuld ig selecteren en sturen tijdens het 
gehele proces. 

Voor het betrekken van kopers gaat de voorkeur uit naar een parallel proces. Het proces is 
beter te controleren , bij te stel len , kan later starten en is helder voor kopers die alleen met 
zaken te maken krijgen die voor hen van belang zijn. Het kopersinspraakproces vereist zeer 
veel organisatie waar voldoende capaciteit voor aanwezig moet zijn. De koper is een leek en 
zal voldoende begeleiding nodig hebben , met name omdat de woning binnen een bepaald 
tijdstraject samengesteld moet warden. Om potentiele kopers voor te bereiden is het 
marketingproces belangrijk, in de 'voor' verkoopfolders staat vermeld hoe het 
kopersinspraakproces ingericht is en welke tijd er voor de sessie buurt, plattegrond en gevel 
is . Als de sessies goed afgesteld zijn , kan de koper stap voor stap zijn eigen woning 
samenstellen waarbij de referentiewoning met het uitgekozen thema als onderlegger gebruikt 
wordt. 

De referentiewoning speelt oak een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een 
hypotheek. Het is niet mogelijk om consumenten vrijblijvend tot de laatste sessie een woning 
te laten samenstellen. Zij weten na de eerste sessie welke kavel hen toekomt en zullen deze 
in eigendom verkrijgen door overdracht van de grand . 
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Het bieden van inspraak maakt ontwikkelen onder de noemer particulier opdrachtgeverschap 
mogelijk. Kopers hebben het voordeel dat zij kunnen kiezen voor inspraak, weinig inspraak of 
geen inspraak. Hierdoor zullen de nieuwe woningen met een bepaalde sfeer als · 
randvoorwaarden zeer afwisselend, levendig en zeker niet saai warden. 

8.2 Aanbevelingen 

Consumentgericht bouwen door het bieden van inspraak heeft veel voordelen. Het vereist 
binnen de organisatie van een ontwikkelingsmaatschappij echter veel capaciteit en tijd . 

De consument heeft als voordeel dat hij zijn ideale woning kan benaderen, zonder dat hij met 
het ontransparante karakter van de bouwwereld wordt geconfronteerd. 

Om te zorgen dat het kopersinspraakproces helder is voor consumenten moet het tijdstraject 
.goed afgesteld zijn . Met behulp van een pilot project kan het tijdstraject onderzocht en 
eventueel bijgesteld warden . 

Daarnaast is het belangrijk om de consumenten goed te begeleiden tijdens de drie sessies 
van het kopersinspraakproces . Om het proces goed te kunnen afstemmen is het noodzakelijk 
dat de ontwikkelaar het hele proces coi:irdineert en de overige betrokken partijen zoals 
aannemer en makelaar zorgvuldig selecteren. Deze partijen moeten bereid zijn om volgens 
het voorgestelde proces te werken en actief meedenken over het efficient laten verlopen van 
het kopersinspraakproces. Als de consument zonder problemen het kopersinspraakproces 
afsluit en zijn wensen gerealiseerd heeft tijdens het proces, is niet alleen de consument 
tevreden, dit komt ook ten gunste van het imago van de ontwikkelingsmaatschappij . 

Om consumenten te helpen bij het samenstellen van hun woning zijn hulpmiddelen zoals een 
lijst met functies naast de referentiewoning onmisbaar. Ook zijn visualisaties zeer belangrijk 
om de woning en de ruimte te laten leven. De ontwikkelingen op het gebied van de ICT gaan 
snel waardoor het over enkele jaren mogelijk moet zijn om zeer realistische visualisaties te 
maken voor alle woningen. Op dit moment is dit nog niet haalbaar waardoor visualisaties van 
referentiewoningen gebruikt moeten warden. 

Naast bovengenoemde aanbevelingen zijn er een aantal zaken die nader onderzoek vragen 
omdat zij bu iten de doelstelling van dit onderzoek vallen . 
• Mogelijkheden om consumenten te binden? Er wordt veel tijd gestoken in de begeleid ing 

van individuele kopers. Ervaringen en onderzoek moeten aantonen hoe ver de consument 
bereid is te gaan om zijn eigen wensen te realiseren en wat de juridische mogelijkheden 
zijn . 

• Wat zijn de financiele gevolgen van de inspraak? Oat de woning duurder wordt is een feit, 
maar hoe veel duurder is niet bekend . In welk prijssegment kan gebouwd warden? De 
antwoorden op deze vragen bepalen of het proces in de praktijk levensvatbaar is of niet. 

• Onderzocht moet warden welke begeleid ing de consument nodig heeft en wat hij met 
behulp van een Cd-rom zelf kan . Het zoeken is naar een afstemming waarbij het 
persoonl ijke karakter instant blijft, maar dat onnod ige bijeenkomsten warden voorkomen, 
die de ontwikkelaar maar ook de koper tijd kosten . De mogelijkheden van software en e
mail kunnen hierbij mogelijk een hulpmiddel vormen. 
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De gedachte dat consumenten ontevreden zijn over de nieuwe woningen, zij niet voldoende 
keuzevrijheid en zeggenschap hebben, heeft minister Remkes doen besluiten hierin 
verandering te brengen met particulier opdrachtgeverschap. Zijn streven is dat 30% van de 
kavels op de grotere nieuwbouwlocaties in de toekomst met particulier opdrachtgeverschap 
wordt ingevuld. Voor een projectontwikkelaar betekent dit dat hij 30% van de kavels 
beschikbaar moet stellen. 

De vraag is of de consument hiermee gediend is. De ontransparante wereld van de bouw 
vereist naast capaciteit, veel energie en veel tijd van consumenten. Zander, kan de bouw van 
de droomwoning zich snel ontpoppen tot een nachtmerrie. 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methodiek waarmee invulling wordt 
.gegeven aan consumentgericht bouwen onder de noemer particulier opdrachtgeverschap en 
waarbij zoveel mogelijk woonwensen gerealiseerd kunnen warden . 

Consumentgericht bouwen betekent dat bekend is voor wie gebouwd wordt. Het segmenteren 
van consumentgroepen vindt plaats op basis van levensstijlen en levensfasen. Door 
interpretatie van deze consumentgroepen warden de functies van wonen voorzien van een 
weging. De mate waarin de woning de functie vervult waaraan bewoners de meeste waarde 
hechten, zorgt dat zij zich op hun plek voelen in hun eigen woning . 

Deze functies van wonen kunnen ook gekoppeld warden aan de productspecificaties van de 
woning . De onderscheiden productspecificaties zijn de buurt, het woningtype, de 
woningindeling en de architectuur. Door de functies van wonen kunnen consumentgroepen en 
in relatie gebracht warden met de productspecificaties. Hierdoor kan een uitspraak gedaan 
warden over welke consumentgroepen aan welke productspecificaties waarde hechten . Deze 
uitspraak is echter nog vrij algemeen. De productspecificaties kunnen uitgewerkt warden in 
een aantal woonwensen , zie figuur S.1. Samen met de beschrijving van de 
consumentgroepen kan ge'lnterpreteerd warden welke woonwensen voor een bepaalde 
consumentengroep belangrijk zijn . 

Bij de analyse van de woonwensen kwam een sterke twee deling naar voren. Enerzijds zijn er 
fysieke wensen die betrekking hebben op de woning en omgeving , anderzijds zijn er facilitaire 
wensen die betrekking hebben op inspraak. Met name de inspraak speelt een belangrijke rol. 
De wensen die betrekking hebben op de woning en omgeving zeer divers zijn en kunnen per 
consument verschillen . Het bieden van inspraak maakt het mogelijk dat iedere consument zijn 
eisen wensen kan realiseren. 
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Figuur S. 1: productspecificaties en de woon wensen. 
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Er kunnen vier consumentgroepen onderscheiden warden die zowel een koopwoning als 
inspraak willen en belangrijk zijn voor dit onderzoek. 
Dit zijn : 
• De gesettelde idealist; 
• De gehaaste middenklasse; 
• De huiselijke; 
• De gemeenschapsgezinde. 

Het bieden van inspraak kan gekoppeld warden aan een tijdstip van het reguliere 
ontwikkelingsproces, immers op een bepaald moment moet bekend zijn wat gebouwd gaat 
warden. Tijdens het reguliere ontwikkelingsproces wordt stap voor stap een plan ontwikkeld, 
hierbij kunnen de woonwensen gekoppeld warden aan 1 of meerdere activiteiten. Hieruit kan 
afgeleidt warden wanneer de consument in het reguliere ontwikkelingsproces moet instappen 
als hij inspraak wil kunnen uitoefenen. Deze tijdstippen zijn echter erg vroeg, bovendien zijn er 
·andere knelpunten die het niet mogelijk maken dat de consument vroegtijdig instapt. 

De belangrijkste knelpunten zijn: 
• De financiele haalbaarheid van het plan kan in gevaar komen; 
• Algemeen belang kan door het individueel belang belemmerd warden; 
• Een groat verschil in mening en smaak tussen kopers kan leiden tot het spaak !open van 

het proces; 
• Een planontwikkeling is veel complexer dan consumenten denken; 
• Consumenten zijn niet gewend om bij dit proces betrokken te zijn, tijdsvertraging zal het 

gevolg zijn . 

Niet alle knelpunten zijn op te heffen om het proces hanteerbaar te houden . Hierdoor kan de 
consument op een aantal woonwensen geen inspraak geboden warden : 
• Sfeerimpressie; 
• Publieke voorzieningen; 
• Ontsluiting; 
• Verhouding gestapeld/ grondgebonden. 

Naast de knelpunten uit het reguliere ontwikkelingsproces kunnen de project-& 
organisatievariant de inspraak verder beperken . Om een goed beeld te vormen van de 
mogelijke beperkingen warden een viertal uiterste situatie bekeken . 

Bij het opstellen van een methodiek voor consumentgericht bouwen moet rekening gehouden 
warden met een aantal nieuwe ontwikkelingen op gebied van wonen maar ook van wet-& 
regelgeving . De belangrijkste ontwikkeling is de grondexploitatiewet die een relatie heeft met 
het aanwijzen van kavels bestemd voor particulier opdrachtgeverschap. Door een methodiek 
te ontwikkelen die voldoet aan de omschrijving van particulier opdrachtgeverschap hoeft een 
projectontwikkelaar geen kavels af te staan. Andere ontwikkelingen waarmee rekening 
gehouden kan warden door het bieden van inspraak zijn bijvoorbeeld de vergrijzing en de 
multiculturaliteit. Met ontwikkelingen zoals de informatisering moet rekening gehouden warden 
bij het ontwerpproces en het bouwproces. 

Consumentgericht bouwen is niet nieuw, op dit moment bestaan een aantal concepten die op 
hun eigen manier de consument in meer en mindere mate tegemoet komen. Door deze 
concepten te bekijken kunnen een aantal voorwaarden warden afgeleidt die bij een nieuwe 
methodiek voldoende aandacht verdienen. Dit zijn: 
• De benadering van consumenten; 
• De begeleiding van consumenten; 
• De aangeboden inspraak; 
• De organisatie van het inspraakproces. 
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Voor het opstellen van een nieuwe methodiek consumentgericht bouwen wordt 
gebruik gemaakt van een stroomdiagram dat het procesverloop voor de toekomst 
weergeeft. Het stroomdiagram bestaat uit 3 zelfstandige processen. 
1: Het reguliere ontwikkelingsproces; 
2: Het marketingproces; 
3: het kopersinspraakproces. 
Het voordeel van de zelfstandige processen is dat het reguliere ontwikkelingsproces 
onverstoord kan plaatsvinden, het kopersinspraakproces voldoende aandacht krijgt en 
het totale proces beter te controleren en sneller bij te stellen is . 

De geboden inspraak is afhankelijk van de project-& organisatievariant en wordt aangeboden 
in een drietal sessies: buurt, plattegrond en gevel. Om tijdens de sessies inspraak te bieden, 
moet deze in het reguliere ontwikkelingsproces mogelijk gemaakt warden. Om de consument 
een hulpmiddel te bieden bij zowel het samenstellen van de eigen woning alsook het regelen 
van de hypotheek warden referentie thema's opgesteld die als onderlegger voor zowel de 
plattegrond als de gevel fungeren. 

De benadering van consumenten tijdens het marketingproces bestaat uit twee onderdelen: 
consumenten interesseren en de groep ge"interesseerden schiften tot serieus 
ge·interesseerden. Dit zal tot slot leiden tot kopers die deel nemen aan het 
kopersinspraakproces . De binding van kopers is belangrijk en kan plaatsvinden met een soort 
koop- en aannemingsovereenkomst voorafgegaan met een inschrijving om deel te nemen aan 
het kopers inspraakproces. 

Door het bieden van inspraak zal de ontwikkelaar zijn doelgroep kunnen uitbreiden , maar oak 
ender de noemer particulier opdrachtgeverschap kunnen bouwen. Het bieden van inspraak 
vraagt echter wel om voldoende tijd en capaciteit. 
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17 www.monitornieuwewoninqen.nl 

18 www.archined .nl 
19 www.archined.nl/taneja-hartsul'.ker/ 
20 www.archined .ni/v inexonsite 
21 www.hetwildewonen.nl 
22 www.gewild-wonen.nl 
23 www.bouwfonds .ni 
24 www.era.ni; 
25 www.personalhousing.ni 
26 www.7villas .nl 
27 www.ibc.ni ; 
28 www.wenswonen .ni 
29 www.amstellandontwikkeling .nl 
30 www.trs .nl 
31 www.woonwerf.nl 
32 www.bamvastgoed .nl 

33 www.heijmans .nl ; 
34 www.haverleij .ni 
35 www.woonlaboratorium.n i 

36 www.irs.nl 

Site ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
milieubeheer. 
Nationale site duurzaam bouwen. 
Sociaal en cultureel planbureau. 
Stuurgroep experimenten volkshuisvesting . 
Centraal bureau voor de Statistiek. 

Onderzoeksbureau dat zich richt op de achtergrond van de 
menselijke gedragingen. 
Bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting . 
Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
Site ministerie van economische zaken. 

NRC Handelsblad. 
Speciaal dossier: huizen 

Landelijk Bureau leeftijdsdiscriminatie. 

leder kwartaal verschijnt er een rapportage met actuele informatie 
over de ontwikkeling van aantallen, kenmerken en prijs van 
aangeboden en verkochte nieuwe woningen en kenmerken, 
herkomst en mobiliteitsgedrag van kopers van nieuwe woningen. 
Deze site beschikt over een dossier 'consumentgericht bouwen' . 
Projectinformatie Taneja- Hartsuyker Architecten . 
Debatten over vinex locaties. 
De site van Carel Weber. 
Site van de bouwexpo 'Gewild wonen ' in Almere 2001 . 

Experiment waarin men online een standaard woning kan 
omvormen tot de 'droom' woning middels keuzemogelijkheden. 
Integrated Residential Services 
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Bijlage 1 

Bijlage 1: Levensstijlen in wonen ge"integreerd. 

Bijlage 1.1 Verschillende onderzoeksmethoden. 

Onderstaand is van enkele onderzoeken het uitgangspunt aangegeven. 

Woonbeleving 2000 gaat uit van clusters. De consument, een combinatie van enkele 
clusterdoelgroepen, is niet duidelijk in beeld te brengen. Het blijft gissen , alles kan. 

lvo Bastiaansen heeft de woonconsument beschreven aan de hand van zijn vrienden. Het 
resultaat, zeer herkenbaar, zijn steekwoorden, korte verhaaltjes en reclames typerend voor 
een levensstijl. "Het gaat immers niet om de exacte begrenzingen of definiering van de /eefstijl 
maar om het gevolg daarvan: uitgesproken ontwerpen van woonomgevingen waar bewoners 
zelf bewust een keuze kunnen maken. Via marketing zouden deze woonomgevingen 
aangeprezen kunnen worden1

" . Nadeel van deze segmenteringen is de meetbaarheid van de 
doelgroepgrootte. Daarnaast kan het rijtje levenstijlen onbeperkt uitgebreid warden, wat 
binnen dit onderzoek niet handig is. 

De Nederlandse woonconsument gaat uit van 5 levenstijlen welke het woongedrag van de 
consumenten weergegeven. Men maakt hierbij onderscheid in leeftijd, huishoudensgrootte en 
inkomensklasse. Uitgaande van de overtuiging dat huishoudens die verschillen van grootte, 
inkomensklasse en leeftijd toch dezelfde levensstijl kunnen hebben, is deze segmentering niet 
bruikbaar voor dit onderzoek. 

Woonbelevingsgroepen door Socioconsult warden wel toegepast. De verschillende 
levensstijlen zijn als volgt weer te geven. Zie bijlage 1.2 voor toelichting . 

Tolerante socialisers. 
De mens: sociaal voelend, tolerant, brede interesse voor de samenleving en de medemens. 
Vaak hoog opgeleid , full time baan. 
Omgeving: stedelijke omgeving met uitgaansgelegenheden, voor de diversiteit aan mensen. 
Groen wordt geapprecieerd. 
Woning: prettige buurt boven feitelijke woning . 

Gesette/de idealisten. 
De mens: brede interesse voor de samenleving en de medemens, echter men wil zo min 
mogelijk overlast van de directe omgeving. Veel hoger opgeleiden. 
Omgeving: suburbane omgeving, maar niet te dorps. 
Woning: voorliefde voorvrijstaande woning , veel kopers . 

Gehaaste middenklasse. 
De mens: sterk materialistisch ingesteld , wil statement naar buiten maken. 
Omgeving: buurtsamenstelling vrij homogeen, niet multicultureel. Wonen tussen 
gelijkgestemde. 
Woning : het statement maken wordt vertaald naar de woning en de omgeving. Vinex- wijk 
zeer geliefd. 

Volkse familieclan . 
De mens: sterk buurt georienteerd , staan niet tolerant tegenover andere bevolkingsgroepen. 
Omgeving: de omgeving moet niet te gedifferentieerd zijn, identieke prijsklasse e.d. 
Woning: niet te veel afwijkingen aan de woningen in vergelijking met de woningen van overige 
bewoners. 

Huiselijken. 
De mens: veel senioren, hechten aan veiligheid en overzichtelijkheid . 
Omgeving: blijft vaak wonen in een bepaalde buurt, maar raakt ge'lsoleerd door de 
veranderingen binnen de buurt. 

1 Bastiaansen, I. : Leefstijlen als basis voor het nieuwe wonen. In: 'Woonatlas consumentgericht bouwen'. 
Sev, 1999. 
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Woning: de woning dient voor deze groep voornamelijk veiligheid en comfort te bieden. 

Actieve individua/isten. 
De mens: deze groep bestaat voornamelijk uit starters die het helemaal gaan maken. Sterk 
materialistisch ingesteld. Onverschillig tegenover de buren. 
Omgeving: de grote steden zijn geliefd, dit zijn 'de plaatsen waar het allemaal gebeurt' . Trendy 
woonomgeving dichtbij het uitgaansleven en avondwinkels . 
Woning: de woning dient voornamelijk gelegen te zijn in een trendy omgeving. Vaak huurders 
die veel verhuizen. 

Gemeenschapsgezinden. 
De mens: harmonie, rust en een overzichtelijk !even. Staan zelfbewuster en actiever in het 
!even dan de huiselijken. 
Omgeving : landelijke woonomgeving met veel groen 
Woning: 2 onder 1 kap woning , vrij honkvast en kiest vaak voor een koopwoning. 

c Ji 
c a. 

Q) ro en Q) .c 
Q) ~ 

Q) en c c ~ (,) 

"C c Q) ~ ro Q) <ii en c 
- Q) ]i~ - .:£ 

Q) ~ 
.:£ c Q) c en en c ::=- Q) :::> Q) "C ro :.: ro ai Qi > "C Q) c ~ ro Q) :.: ro -c en == .~ ·:;; Q) · - en ro .c "C ~ -E en E·--U Q) Q) ·3 t> :.0 Q) N 

0 0 Q) ·-

~~ (.'.) & I- en (.'.) :2 <.9 E I <C~ 

Kooo/ huur K/H K K H K/H H K 
Stedeliik/ Landeliik s L S/L s S/L s L 
lnteresse in de samenlevinq Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja 
I nteresse in buren Nee Nee Ja Ja Ja Nee Ja 
lnteresse in buurt Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja 
Ooleidinqsniveau L, M, H H H M/H UM M M/H M 
Materialisitsch Ja Nee Ja Nee Nee Ja M 
Wonen tussen gelijkgestemden Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja 

T r hf oe1c ing: 
IK I Vaak koop L Landeliik Qpleidingsniveau L, M, H Lager, middelbaar, hoger onderwiis 
IH I Vaak huur s Stedeliik 
I H/K I Seiden S/L Seiden ... .. 

Tabet 8 1.1: vergelijkmg /evensstljlen . 
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Bijlage 1.2 De ongrijpbare woonconsument? 
Door Roel Schoemaker en Martijn Lampert Uit Building business, juni 2000 . 

. . . . . . Het belangrijkste achterliggende probleem is dat de huidige onderzoeksmethodieken 
uitgaan van concreet gedrag om vervolgens op basis van dit gedrag groepen consumenten te 
onderscheiden. Wat deze methodieken niet doen, is vertrekken vanuit het waarom achter dit 
gedrag . lmmers, op het moment dat de motieven achter gedrag zijn ge"ldentificeerd , wordt het 
mogelijk om consumenten te segmenteren naar drijfveren achter dit gedrag. Dan wordt 
duidelijk dat ze om verschillende redenen hetzelfde gedrag kunnen vertonen of dat 
ogenschijnlijk vergelijkbare groepen zich totaal verschillend kunnen gedragen. Socioconsult 
van Motivaction brengt deze drijfveren achter het menselijk handelen in kaart en is daarmee 
oak in staat om over toekomstig gedrag een aantal voorspellingen te doen. 

Het model , waarin het Nederlandse publiek wordt gesegmenteerd op basis van hun normen 
en waarden , rust op twee pijlers: de sociale milieus en de sociaal-culturele onderstromen. De 
groep mensen die behoort tot een sociaal milieu, vertoont specifieke gedragingen, attitudes en 
voorkeuren en organiseert het alledaagse leven op een eigen, kenmerkende wijze. Deze 
sociale milieus zijn niet gedefinieerd op basis van sociale klassen of socio-economische 
variabelen, maar op basis van persoonlijke opvattingen, waarden en normen die aan de 
levensstijl ten grondslag liggen. De sociaal-culturele onderstromen beschrijven ontwikkelingen 
in de samenleving die van invloed zijn op het gedrag. De activiteit van de onderstromen komt 
bijvoorbeeld tot uiting in trends en veranderende consumptiepatronen . De onderstromen zijn 
in specifieke sociale milieus of specifieke groepen consumenten meer of minder actief. Op 
basis van deze methodiek heeft ender andere de zenderkleuring van de publieke omroepen 
een facelift gekregen en ontwikkelt het ministerie van VROM een communicatiebeleid om het 
milieu meer gedifferentieerd te kunnen positioneren in de Nederlandse samenleving. 

Mooi zult u zeggen, maar in hoeverre helpt dit bij mijn inrichting van buurtcombinaties , welke 
bijdrage levert dit aan discussies over veranderingsopgaven , renoveren of slopen en zaken 
als strategisch voorraadbeheer? In nauwe samenwerking met het Woningbedrijf Amsterdam 
en Mitres Wonen heeft Motivaction een speciale woonwensenmodule opgenomen in het 
landelijke Socioconsultonderzoek van 1999. Aan 2.360 Nederlanders is een groat aantal 
vragen voorgelegd over hun wensen ten aanzien van de won ing , woonomgeving en specifieke 
producten en diensten. Door deze woonwensen te koppelen aan de sociale milieus en 
onderstromen zijn clusters woonconsumenten te onderscheiden op basis van hun 
woonbeleving. We zullen in het vervolg dan oak spreken van woonbelevingsgroepen. 

Motivaction onderscheidt zeven woonbelevingsgroepen. 
De eerste bestaat wat uit wij noemen de tolerante socialisers. 11 % Van de Nederlandse 
bevolking kan tot deze groep gerekend warden . Trefwoorden zijn sociaal-voelend , tolerant en 
een brede interesse voor de samenleving en de medemens. Zij hechten veel aan een prettige 
buurt en vinden deze oak belangrijker dan hun feitelijke woning . Zij gedijen goed in een 
stedel ijke omgeving waar zich veel uitgaansgelegenheden bevinden en voelen zich juist 
aangesproken door de diversiteit aan mensen in hun buurt. De nabijheid van groen wordt 
echter eveneens geapprecieerd . Tolerante socialisers zijn vaker hoog opgeleid en werken 
meestal fulltime. Zij vormen vanuit hun interesse in de medemens een ideale groep om de 
integratie in een buurt te bevorderen 

Een andere 'middengroep' is de gesettelde idealisten (13% van de Nederlandse bevolking) . 
Deze groep deelt de brede interesse voor samenleving en mens met de tolerante socialisers . 
Van hun directe omgeving wil deze groep echter zo min mogelijk last hebben. Een groep dus, 
die niet snel bij de buurvrouw op de koffie gaat en uiteraard een voorliefde heeft voor een 
vrijstaande woning. Zij gedijen goed in een suburbane omgeving, maar te veel dorps schrikt 
hen af. Ook deze groep telt veel hoger opgeleiden en koophuisbezitters . 

Ook de gehaaste middenklassers (11 % van de Nederlandse bevolking) vormt een 
middengroep. Deze woonconsumenten zijn erg extrinsiek gemotiveerd; zij zijn sterk 
materialistisch ingesteld en willen daarmee oak een statement naar buiten maken . Dit vertaalt 
zich uiteraard door in de keuze van hun woonomgeving en woning. Een onderscheidende 
woning met de nieuwste technologische mogelijkheden is een visitekaartje. De 

Op weg naar een consumentgerichte aanpak . .. 77I106 

Brenda Coenen 483229 



Bijlage 1 

buurtsamenstelling moet vrij homogeen zijn en bij voorkeur niet multicultureel. De Vinex
woningen vinden gretig aftrek in deze groep. 

Van een geheel andere orde zijn de Nederlanders die behoren tot de volkse familieclan 
(23% van de Nederlandse bevolking) . Hieronder bevinden zich veel bewoners van 
volkswijken. Zij staan weinig open voor andere levenswijzen en zijn sterk buurt-georienteerd . 
Zij hebben genoeg aan elkaar, zijn dus niet bepaald tolerant tegenover andere 
bevolkingsgroepen, en de woningen dienen ook niet teveel af te wijken van die van andere 
mensen in hun directe omgeving . Het is ook een groep die vrij impulsief handelt en zich 
daarom gemakkelijk in de schulden steekt. Zij zijn wel heel erg 'op netjes' en klussen veel. 
Veel volkse familiemensen behoren tot de lagere sociale klassen. Voor veel 
woningcorporaties is dit een belangrijke doelgroep. 

Een andere groep waar veel woningcorporaties mee te maken hebben zijn de huiselijken 
(13% van de Nederlandse bevolking) . Deze vaak oudere bevolkingsgroep wordt in hoge mate 
gedreven door een gevoel van onveiligheid . Zij scoren bovenmatig op veiligheidsmaatregelen, 
hofjes (overzichtelijk) , benedenwoningen of etagewoningen met lift (zij zijn vaak wat zwakker 
ter been). Het probleem is dat deze groep een grate behoefte heeft aan sociaal contact, maar 
tegelijkertijd steeds meer ge'i'soleerd raakt doordat zij de vaardigheid missen om aansluiting te 
zoeken bij de veranderende maatschappij. Het zijn juist deze mensen die blijven 'vastzitten' in 
sterk veranderende buurten, maar het ontbreekt hen vaak aan het doorzettingsvermogen en 
aan financiele middelen om iets aan hun situatie te doen. 

De actieve individualisten (17% van de Nederlandse bevolking) staan daarentegen aan het 
begin van hun wooncarriere . Het zijn de 'angry young people' die het willen gaan maken in de 
samenleving. Ze zijn vaak te vinden in de grate steden waar 'het nu eenmaal gebeurt' . Deze 
groep is vrij materialistisch ingesteld en gaat voor een trendy woonomgeving als de 
Amsterdamse Pijp, dichtbij het uitgaansleven en avondwinkels . Ze staan onverschillig 
tegenover de buren. Het is een interessante groep voor woningcorporaties , maar hun verblijf 
in de woning is van korte duur. 

De laatste groep zijn de gemeenschapsgezinden (12% van de Nederlandse bevolking) . 
Deze zijn veel te vinden in landelijke woonomgevingen met veel groen. Aan harmonie, rust en 
een overzichtelijk leven hechten zij veel waarde. Soberheid en onthaasten is het devies. Zij 
staan zelfbewuster en actiever in het leven dan de huiselijken; angst is veel minder een 
drijfveer. Veel vertegenwoordigers van deze groep woont in twee-onder-een-kapwoningen en 
zijn sterk honkvast. Ook vinden we hier veel koophuisbezitters . 

lnteressant is dat de Socioconsultmethodiek drie zogenaamde middengroepen identificeert 
met een totaal verschillende waardeorientatie , ook als het om hun woonwensen gaat. Met een 
beknopte beschrijving van deze groepen begrijpt de goede verstaander ook dat de huidige 
Vinex-bouw maar in beperkte mate tegemoet komt aan de behoeften van alle afzonderlijke 
groepen .. .. .. . 
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Bijlage 2: Woonwensen 

Bijlage 2.1 Organisatorische aspecten. 

Motieven voor meer zeggenschap 
Motieven achter wensen voor meer zeggenschap over de woning23

: 

• Vrij om de woningindeling naar wens te realiseren. Mogelijkheid voor het realiseren voor 
een extra kamer op de begane grand . 

• Parkeren wordt steeds belangrijker en dient voldoende aandacht te krijgen. Met name het 
aantal parkeerplaatsen per woning en de wijze waarop het parkeren plaats vindt. 

• Kave! vrij indeelbaar; situering woning op kavel heeft invloed op grootte en bruikbaarheid 
van de tuin . 

• lnspraak op het uiterlijk van de woning. Dit motief krijgt een lagere score in het rijtje dan 
verwacht. Uit interviews met makelaars kwam deze bevinden oak naar voren . Kopers die 
inspraak op het uiterlijk willen zijn degene die bereid zijn veel te betalen. 

Motieven voor eigen bouwkavel 
De motieven voor eigen bouwkavel op een rijtje gezet, blijkt dat de consument denkt een 
aantal kwaliteitsaspecten automatisch te verkrijgen, die bij een projectwoning nag moet 
blijken. Het is echter de vraag of het beeld dat de consument heeft strookt met de 
werkelijkheid . Hieronder zijn de aspecten weergegeven die de consument doet bewegen om 
voor een eigen bouwkavel te kiezen23

. Bij elk aspect is vermeld of het realistisch is . 
• Grotere mogelijkheden voor vrijstaand wonen; 

Eigen kavelbouw is de methode bij uitstek om een vrijstaande woning te verkrijgen. 
Afhankelijk van kavelgrootte en bestemmingsplan heeft men alle vrijheid . 

• Meer eigen invloed ; 
De eigen invloed bij de eigen kavel is maximaal. Beperkingen kunnen opgelegd warden 
door gemeentelijk bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. 

• Betere buurt/ wijk; 
Een wijk met veel vrije kavels bezit niet automatisch meer klasse of uitstraling. Het 
ontstaan van een "betere buurt" heeft niet alleen te maken met de woningen en de 
situering van de woning op de kavel, maar oak in sterke mate met de stedebouwkundige 
inrichting van de wijk en het straatprofiel. Tevens is het ontstaan van een "chique" buurt 
afhankelijk van buurman's keuzes . 

• Grotere tuin ; 
De grate van de tuin is afhankelijk van de kavelgrootte en het bebouwd oppervlak. Een 
ruimere woning (m2

) heeft een kleinere tu in tot gevolg . 
• Betere parkeerfaciliteit; 

lnvloed op de parkeerfaciliteiten is op eigen terrein optimaal , echter niet op openbaar 
terrein. 

• Extra luxe; 
Luxe kan naar eigen wens gerealiseerd warden aan de hand van het zelfopgestelde PvE. 
Men krijgt niet met meer- en minderwerk te maken krijgen , zoals bij een projectwoning. 

• lnvloed op architectuur; 
De invloed op de architectuur is optimaal , wellicht begrensd door de welstand en het 
beeldkwaliteitsplan. Plaats 7 in het rijtje geeft aan dat de consument niet echt 
ge·lnteresseerd is in architectonische hoogstandjes. Uit onderzoek bl ijkt dat bij vrije 
kavelbouw 50% kiest voor een architect en 50% voor catalogusbouw. 
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Bijlage 2.2 Woningaspecten 

Leeftiid 18- 30 30-40 40-55 55+ 
Omvanq 4 2 1 3 
Gewenste kooooriis 330.000 1357.000) % 389.000 (424.000) % 465.000 (516.000) % 471.000 (563.000) 
Woonvoorkeur 
- Populaire woning 2-onder-1 kap 51 2-onder-1 kap 49 2-onder 1 kap 32 2-onder 1 kap 

vrijstaand 27 vrijstaand 41 Vrijstaand 54 Vrijstaand 
rijtjeswoning 9 rijtjeswoning 6 rijtjeswoning 3 appartement 
appartement 9 appartement 3 luxe penthouse 4 luxe penthouse 

- Gewenste !rad ./ schuine kap !rad./ schuine kap 68 !rad./ schuine kap 63 !rad./ schuine kap 
architectuur modern plat dak modern plat dak 13 modern plat dak 15 modern plat dak 

experimenteel experimenteel 11 experimenteel 14 experimenteel 

Locatie voorkeur Grote stad 49 Kl mg gemeente 43 Kl mg gemeente 40 Kl mg gemeente 
Kl mg gemeente 35 Grote stad 32 Grote stad 36 Grote stad 
Platte/and 14 Platteland 14 Platte/and 15 Platte/and 
Centrum 9 Centrum 10 Centrum 8 Centrum 

Buurt voorzieningen Winkels dag. Bood 78 Winkels dag. Bood 77 Winkels dag. Bood 67 Winkels dag. Bood 
Scholen 64 Schol en 71 Park/ openb gr 55 Bushalte 
Park/ openbaar gr 58 Park/ openbaar gr 50 Bushalte 46 Park/ openbaar gr 
Bushalte 44 bushalte 45 Scholen 37 Restaurant 
Cales 30 Ns station 30 Ns station 33 Ns station 

theater 

Overig Kinderen 14 Kinderen 54 Kinderen 58 Kinderen 
1 auto 58 1 auto 65 1 auto 56 1 auto 
2 of meer auto's 35 2 of meer auto's 33 2 of meer auto's 35 2 of meer auto's .. . . 

Tabel 82. 1: praftel hwzenkoper per doelgraep naar leeftlJd, bran: NV8 Neder/andse verenigmg van bouwondernemers . 

De NV8 heeft de hardheid gemeten van een aantal woonwensen, welke in tabel 82 .2 zijn 
weergegeven . 

Woningtype 63 73 74 49 68 60 67 81 
Tu in 72 83 86 63 80 75 76 89 
Type buurt 38 41 48 39 42 39 36 56 
Aantal kamers 32 38 41 54 39 39 39 37 
Garage 26 35 46 39 37 30 30 51 
Type omgeving 35 27 39 38 33 20 36 38 
Prijs 24 27 20 17 23 19 21 31 
Type architectuur 13 13 23 15 16 10 14 26 

Tabet 8 .2.2: hardheid eisen consument per leeftijdscategorie en prijsklasse, bran NV8 2000. 

Uit deze tabel blijkt dat het woningtype, de tu in en het type buurt zwaar wegen bij keuze die de 
consument maakt. Als het woningtype niet overeenkomt met de wens , geeft 68% van de 
ondervraagde aan dat zij de woning niet zullen accepteren. Uit tabel 82.2 blijkt dat vooral de 
criteria die voor de buitenwereld zichtbaar zijn (status van de woning en woonomgeving) voor 
de consument belangrijk zijn . Het vreemde is dat het type architectuur zo laag scoort. Met 
behulp van architectuur kan men een woning juist status geven . 
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Een andere methode om de hardheid van de eisen te meten, is door een prijskaartje te 
hangen aan de eisen en vragen of de consument bereid is deze te betalen. De NVB heeft de 
bereidheid om te betalen voor extra en luxe voorzieningen getest. In tabel B2.3 is het resultaat 
hiervan weergegeven. 

Garage 70 54 69 83 Vrij uitzicht 76 

Serre 38 28 36 48 Balkon 65 

Tuin aan water 25 16 23 33 Garage 54 

Balkon 16 14 14 24 Dakterras 51 

Extra ruime badkamer 72 65 71 77 Extra ruime badkamer 65 

2e toilet 38 21 35 57 2e WC 29 

.Kelder 37 27 33 53 2e badkamer 10 

2e badkamer 11 2 7 26 
Tabel 82.3: percentage kopers dat bereid is extra te beta/en voor luxe of ruimte, bron: NV8. 

Bijlage 2.3 Omgevingsaspecten 

De gewenste buurtvoorzieningen hangen sterk samen met de locatiekeuze. De NVB heeft de 
locatiekeuze onderzocht op aanwezigheid van buurtvoorzieningen , zie tabel B2.4 overzicht. 

~~!JJ~;~·;t''' ->-<~· ·ll'~ 

l.~j~/-~~K~~0.i,-~11&~{f ~~s~r-~J' -Dichter bij winkels 1 

Gezelliger 2 

Beter bereikbaar met OV 3 

Sociale contacten/ sociale binding 4 

Dichter bij uitgaansgelegenheden 5 

Rustigere woonomgeving 7 

Beter bereikbaar met auto 8 

Meer ruimte 9 

Beschikbaarheid 6 

Meer groen 10 
Toeval 8 

Goede voorzieningen voor kinderen 10 

Tabel 82.4: Op welke aspecten is de locatiekeuze gebaseerd, bron NVB. 
1 staat voor hoogste score, 1 O voor /aagste. 

1 8 9 

2 8 9 

3 8 8 

4 8 9 

5 9 10 
6 1 1 

10 3 2 

8 2 3 

9 4 7 

9 6 4 

7 5 6 

10 7 5 

Uit tabel 82.4 kan men afleiden dat het onderscheiden van randstedelijke en niet
randstedel ijke gebieden geen grate verschillen geeft. Het is daarom mogelijk om verder alleen 
onderscheid te maken in suburbane en stedelijke gebieden. Oat de consument een bewuste 
keuze maakt voor een bepaalde locatie, blijkt uit het feit dat de aspecten die bij het stedelijk 
gebied belangrijk zijn , 
geheel andere aspecten zijn dan bij de suburbane gebieden. 

Het RIGO heeft onderzoek gedaan naar de populariteit van buurtvoorzieningen, zie tabel 
B2 .5. De winkels , het park en het OV blijken de belangrijke buurtvoorzieningen voor de 
consument te zijn , zowel in het stedelijk gebied als in het suburbaan gebied. 
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Bijlage 2 

Winkels dagelijkse boodschappen 1 

Park 2 2 

Busstation 3 4 

Schol en 4 3 

NS station 5 5 

Horeca 6 7 

Winkels duurzame artikelen 7 8 

Theater 8 9 

Sportvelden 9 6 

Bioscopen 10 10 
Tabel 82.5: populariteit buurtvoorzieningen, bron RIGO. 

Geconcludeerd kan warden dat parkeren en de voorzieningen in de omgeving meer aandacht 
verdienen tijdens de ontwikkeling. De omgeving speelt een steeds belangrijkere rol, zowel in 
het binnenstedelijke als het suburbane gebied. De meeste mensen maken een bewuste keuze 
voor een bepaalde locatie. Wie een rustige omgeving verkiest boven een dynamische, zal een 
uitleg locatie of suburbaan gebied verkiezen boven een binnenstedelijke locatie. De aanwezig 
voorzieningen warden veelal hoog gewaardeerd. Als bewust kiest voor een suburbaan gebied 
gekozen is, is alvorens bepaald dat winkels voor duurzame artikelen of uitgaansgelegenheden 
(in de directe omgeving) minder belangrijk zijn . Voor alle type locaties geldt dat de winkels 
voor de dagelijkse boodschappen, het park en de scholen belangrijk zijn naast de openbaar 
vervoer voorzieningen. 
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Bijlage 3 

Bijlage 3: De consumentenvraag in de regio Zuid Limburg/ Eindhoven. 

Aan de hand van gesprekken met dhr. R. Trafas, Ruijters Makelaardij te Heerlen; dhr. A. 
Zinken, Ruijters Makelaardij te Sittard; dhr. M. Maessen, Ruijters Makelaardij te Maastricht en 
dhr. M. de Zwaan, Huybregts & Slaats te Eindhoven ontstaat een beeld over de 
consumentenvraag in de regio . 

De vraag van de consument is zeer regio afhankelijk. In feite bepaald de regio de vraag, 
hierna de wens van de consument. Ter illustratie: de regio's Heerlen (Parkstad) en Maastricht 
zijn niet direct met elkaar te vergelijken. De huizenprijzen in Maastricht zijn alleen al veel 
hoger dan in Heerlen. De consument die in Maastricht wil wonen weet van tevoren dat hij een 
veel hogere prijs moet betalen dan voor een gelijkwaardige woning dan in Heerlen. De kracht 
van het imago zorgt dat de woningmarkt in Maastricht beter gaat. De achtergrond van Heerlen 
(mijnverleden) zorgt dat de vraag naar luxe penthouses zeer klein is, omdat de doelgroep 
hiervoor in Heerlen zeer schaars is. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Avantis kan 
hierin verandering brengen. 

Bij de verkoop van nieuwe woningen is de locatie doorslaggevend. Het ideaal van de 
consument is landelijk wonen maar met alle dagelijkse voorzieningen in de buurt. De overige 
voorzieningen (theater, bioscoop, winkels) binnen een bepaalde straal. Ofwel men wil landelijk 
wonen met de lusten van de stad maar zonder de lasten. Als de locatie niet optimaal is gaat 
de woning een belangrijke rol spelen. De consument kiest dan specifiek voor de woning en 
verwacht een kwalitatief goed product. Aspecten die een belangrijke rol spelen zijn: een goede 
architectuur, een ruime kavel , grote woonkamer, vaste trap naar zolder, een garage en een 
hoogwaardig afwerkingniveau. Ook het plaatsen van een luxe keuken kan dan een pre zijn . 

De consument is mondiger, beter ge"lnformeerd en weet op voorhand wat hij wil. Hij stapt pas 
actief op een te bouwen woning af als deze volgens de brochure voldoet aan zijn wensen . De 
Consument kiest de woning vanuit zijn levensstijl , de vraag is daarom zeer breed . Meestal 
weet de consument waarnaar hij opzoek is en afhankelijk van het termijn waarbinnen hij een 
nieuwe woning wil, is zijn verlanglijstje langer of korter. Zwaarwegende klachten m.b.t. het 
ontwerp komen bij de makelaars niet veel voor, waarschijnlijk omdat de consument pas 
reageert als de woning voldoet. De consument kan aan de hand van een standaard meer- en 
minderwerk lijst aangeven wat hij wel en niet wil en ziet hierbij meteen de extra kosten. 

In de regio Eindhoven is nog een grote vraag naar woningen in tegenstelling tot de regio 
Limburg. In Eindhoven bepaald de wijkgebondenheid sterk de keuze van de consument. Als 
het gewenste te verkrijgen is, neemt men genoegen met datgene dat de wijk wel te bieden 
heeft. 

Naast het te kort aan parkeerplaatsen in de wijken is het tekort aan parkeerplaatsen bij 
appartementen een veel gehoorde klacht. Appartementen beschikken meestal over 1 
parkeerplaats per woning , terwijl net als bij de wijken de meeste huishoudens beschikken over 
2 auto's. 

In relatie tot gebruiksgemakken staan de diensten en services die meer en meer worden 
aangeboden . De interesse in luxe voorzieningen zoals een fitnessruimte, zwembad e.d. lijkt 
groot te zijn (de doelgroep waarop men zich richt bij deze diensten, zeer kapitaalkrachtige, is 
op dit moment nog vrij klein , maar de verwachting is dat deze sterk zal groeien). Bij de vraag 
naar zorgdiensten bestaat grote verscheidenheid. In de regio parkstad is de komende jaren 
net als in de meeste regio 's sprake van een dubbele vergrijzing (aantal 75+ verdubbelt). Als 
reactie hierop en het ruimtegebrek worden in de regio Heerlen veel appartementen gebouwd. 
Het eerste complex met zorg (plan lmstenrade) is in gebruik genomen. De zorg kan ingekocht 
worden voor een vast bedrag, waarna de ontvangen zorg per dienst betaald wordt. Ook in 
Eindhoven is Wonen en zorg een product waar veel vraag naar is. De gunstige ligging van 
deze complexen, (op de randen van wijken) wint van de wijkgebondenheid . De vraag naar 
andere services en diensten bevindt zich hier nog in experimentele fase. De 
wijkgebondenheid blijkt ook in Sittard vaak een probleem m.b.t. het verhuizen naar een 
complex met zorg . Mensen zijn wel ge"lnteresseerd maar de wijk verlaten is geen optie en 
wordt zo lang mogelijk uitgesteld . 
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Doorstromers uit de 2 ender 1 kapwoningen willen vaak een vrijstaande woning en kijken 
hierbij niet zo nou naar de prijs. Wei zijn zij kritisch in het stellen van eisen. Vooruit denken 
komt ook hier tot uitdrukking in een extra kamer op begane grond . Duurzaam bouwen blijft 
een door de overheid gesteld beleid en wint niet aan populariteit, de consument zit er niet op 
te wachten . Concrete punten waarop consumenten een woning weigeren zijn er niet echt te 
noemen, bouwtechnisch zijn de huidige woningen in orde en de meeste consumenten maken 
voordat ze op een woning afstappen de keuze of de woning wel of niet bij hen past. De ligging 
of locatie is meestal het punt dat de verkoop moeilijk maakt. 

De regionale verschillen, alleen al in Zuid Limburg, geven aan dat het bijna niet mogelijk is om 
de consumenten wensen eenvoudig te omschrijven. Wei is er een algemene trend waar te 
nemen: de consument wil ruim en luxe wonen en is bereidt hiervoor te betalen. Afhankelijk 
van de levensfase en positie blijkt de consument een bepaalde voorkeur te hebben. Zo blijkt 
·dat vooral 'de yuppen en de 55+' in de appartementen ge'i'nteresseerd zijn. Tot ongeveer een 
leeftijd van 35 speelt carriere een zeer belangrijke rol en wil men een woning die hierop is 
afgestemd. Liefst dicht bij het centrum met alle luxe van dien. Hierna komen de kinderen en 
als deze aan een tuin toe zijn wordt veelal verhuisd naar een van de buitenwijken voor een 
woning met tuin . Afhankelijk van de inkomensklasse zal dit een standaard wijk of een luxe 
villawijk zijn . Als de kinderen ouder worden en de deur uit gaan, trekken de inmiddels vijftigers 
weer naar de appartementen in de binnenstad om weer van alle luxe en service te genieten. 

Makelaars merken niet dat consumenten eerder bij het ontwikkelingsproces betrokken willen 
worden. Zij vinden het prima als ze een woning voorgehouden krijgen en voor zich zelf kunnen 
uit maken of hen dit bevalt of niet. lnspraak en zeggenschap is slechts in een bepaald opzicht 
gewenst zolang men niet veel duurder uit is . Het leveren van uitsluitend een casco is ook een 
optie omdat de consument zelf verantwoordelijk is en zelf de prijs bepaald . De wens van 
sommige kopers om uiterlijke aanpassing (kozijnen) en uitbouwen kunnen op dit moment 
meestal niet warden ingewilligd . De flexibiliteit van de ontwikkelaar (winstmarges die bereikt 
moeten warden) en van de aannemer (winst bij de inkoop) is hierop niet afgestemd. 
Afhankelijk van de prijsklasse van de woning zijn kopers ge'i'nteresseerd in zeggenschap cq 
inspraak. Mensen die een woning zoeken in de duurdere prijsklasse zijn bereid om veel te 
investeren. Als zij een projectmatige woning kopen gaan hun wensen tot gevelniveau, terwijl 
dit bij andere beperkt is tot de indeling. De makelaar vervult in veel gevallen de rol van 
adviseur bij het aanpassen van binnenindeling. 
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Bijlage 4: Overzicht activiteiten ontwikkelingsproces. 

Fase 1: Ontwikkelingsplan Fase 5': Bestek- en bestektekeningen 
1.1 Startnotitie 5.1 Bestek 
1.2 Marktonderzoek 5.2 Bestekstukken bouwkundiq 
1.3 Haalbaarheidsonderzoek 5.3 Bestekstukken konstruktief 
1.4 Exploitatiemodel 5.4 Bestekstukken installatie 
1.5 Vaststellen voorkeursmodel 5.5 V & G-plan ontwikkelingsfase 
1.6 Aankoop- / Haalbaarheids-expose (meetpunt fase 1/2 ) 

Fase 6: Priisvormina 
Fase 2: Proaramma van Eisen 6.1 Begroting bouw- en uitvoeringskosten 

2.1 Ontwikkelingsovereenkomst/ Samenwerkingsovereenkomst 6.2 Analvse begrotinq en termijnstaat 
2.2 Samenstellen intern projectteam 6.3 Definitieve begroting toetsen op exploitatie-opzet 
2.3 Projectplan ontwikkeling 6.4 Realisatie expose (meetpunt fase 6-7) 
2.4 Basis Programma van Eisen en afwerkingsniveau 
2.5 Stedebouwkundigplan en maai veldontwerp Fase 7: Aanneminasovereenkomst 
2.6 Projectplanning actualiseren 7.1 Maken aanneminqsovereenkomst 
2.7 Globale exploitatie opzet 7.2 Besluit / goedkeurinq (meetount fase 7 / 8) 
2.8 Communicatieplan 
2.9 Besluit / goedkeuring (meetpunt fase 2/ 3) Fase 8: Wervoorbereiding 

8.1 Maken werkvoorbereidingsschema aannemer 
Fase 3: VoorloDia ontwerD 

3.1 Voorlopig ontwerp 
3.2 Bodemonderzoek en funderinqsadvies Fase 5: Verkoop-procedure (onderdeel van fase 5') 
3.3 Voorlooige technische omschrijving 5.8 Verkoopboekje laten maken 
3.4 Keuze aannemer 5.9 Kontrakt makelaar 
3.5 Keuze adviseurs 5.10 Ko ntrakt notaris 
3.6 Vooroverleg welstand 5.11 Splitsingsakte + solitsingstekeningen 
3.7 Overleq nutsbedriiven 5.12 Overdracht grand 
3.8 Ontwikkelingsplanni ng 5.13 Notariele overdracht qrond 
3.9 Kostenraming 5.14 Plan acceptatie garantie instituut 

3.10 Voorlopige exploitatie opzet 5.15 Koop- en aannemingsovereenkomst 
3.11 Ontwikkelings expose (meetpunt fase 3/4 ) 5.16 Start verkoop 

Fase 4: Definitief ontwerp Fase 9: Uitvoerina 
4.1 Oefinitief ontwerp 9.1 Start bouw 
4.2 Overeenkomst maken met adviseurs 9.2 Oplevering 
4.3 Oefinitief konstruktie ontwerp 9.3 Project nacalculatie/ evaluatie 
4.4 Oefinitieve technische omschrijving 
4.5 Voortoets betreffende garantie-instituut woningen Fase 10: Beheer / Exploitatie 
4.6 Overleg brandweer en B.W.T. 
4.7 Keuze kopers optie's bepalen 
4.8 Verfijnde elementenraming 
4.9 Oefinitieve exploitatie-opzet en investeringsvoorstel 
4.10 Besluit / qoed keuri nq (meetount fase 4/5) 
4.11 Artikel 19 orocedure / bestemmingsplanprocedure 
4.12 Geluidv./ EPN/vent.-/licht eisen verwerk. In bestekstukken 
4.13 Indiening welstand 
4.14 Aanvraag bouwvergun ninq 

Bron: 3W Vastgoed. 
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Bijlage 5 

Bijlage 5: lmpressie van de consument als eigenbouwer. 

Bouwen van droomhuis voor consumenten vaak lijdensweg 

... F. Schirmeister ondervond dat aan den lijve toen hij een paar jaar geleden Herman Hertzberger contracteerde. 
Tijdens de afbouw van zijn woning kreeg hij een meningsverschil met de intemationaal vermaarde architect. 
Volgens diens ontwerp moesten een dee! van het interieur in het zwart worden afgewerkt. De eigenaar dacht aan 
een lichtere kleur, maar Hertzberger stond pal. Wei werd de zwarte vloerbedekking geschrapt, en ging Schirmeister 
akkoord met het muurzwart van de architect. Een paar dagen later stond Hertzberger jr. voor de deur om het 
ontwerp op te fleuren ..... 

. .... Het was bij niemand opgekomen dater weleens problemen kunnen ontstaan als in de vroege ochtenduren zo'n 
zestig, zeventig busjes met bouwvakkers, geveldelen en trappen plotseling aan een gracht arriveren. 
Gewoonlijk regelt de gemeente of de bouwer zulke logistieke zaken. De zestig huizen aan de smalle 
Scheepstimmermanstraat werden echter, zoals dat deftig heet, 'onder architectuur' gebouwd. En dus was er niets 
geregeld ..... . 

Niet iedereen die een huis koopt, gaat bij een architectenbureau langs. Er zijn talloze aannemers die - op bestelling 
- zogenoemde cataloguswoningen bouwen. Die hebben onder cultuurminnaars geen beste naam, omdat de 
ontwerper zich weinig heeft aangetrokken van de omgeving waarin zijn standaardlandhuis wordt neergezet. De 
bewoners zijn vaak heel tevreden met hun palazzo aan een Fries kanaal. 

Catalogusbouw mag minder smaakvol zijn, de toekomstige bewoners krijgen precies het optrekje dat ze hebben 
aangewezen. Dat wil nog we! eens anders uitpakken bij een echte architect. Huize Schirmeister van Hertzberger is 
uitgerust met langwerpige, liggende vensters. De fraaie gevelpartij komt daardoor optimaal tot zijn recht. Toch 
spreekt de eigenaar liever van 'architectenramen'. De ruime waterpartij achter zijn woning ziet hij alleen zittend, 
niet staand. Vanuit het roestvrijstalen interieur van buurman Vos is het van hetzelfde laken een pak. 
Bouwtekeningen lezen is nu eenmaal niet hun sterkste kant . 

... .. De begeleiding is voor de opdrachtgever cruciaal. Het bouwen van een woning is niet alleen kostbaar, het is ook 
tijdrovend. De dichtgeslibde regelgeving en de ambtelijke service zijn meestal niet op particulieren ingesteld. 
De koper krijgt te maken met de welstandscommissie en moet met architecten en aannemers onderhandelen in het 
jargon van de bouw. Hij moet vooral ook present zijn bij de wekelijkse bouwvergadering op het werk, want anders 
worden er beslissingen genomen die hem niet aanstaan, of te veel geld gaan kosten. C. Paridon, zelfstandig 
ondememer, heeft honderden uren gestoken in onderhandelingen met de gemeente en wat hij 'de bouwmaffia' 
noemt. De architect van zijn door een koperscollectief gebouwd rijtjeshuis in Leidsche Rijn probeerde de bewoners 
duidelijk te maken dater in 'zijn' woningen geen harde vloeren mochten worden gelegd. Paridon: 'Dat bleek nergens 
op te slaan, maar als je niet oppast wordt zo'n projectje zo uit handen genomen.' .... 

De Vo/kskrant, 8 mei 2002 door A. Koper 

Wonen (slot) 

Een verre kennis vroeg me of ik hem wilde helpen met het leggen van een plankenvloer in zijn woonkamer. Hij had -
via via - gehoord dat ik zo verschrikkelijk handig was. Natuurlijk, zei ik, terwijl mijn hart een paar slagen miste van 
trots. Dus stond ik twee weekeinden later, in een als een kerk galmende ruimte, met een ingestudeerde kennersblik 
te staren naar de authentieke vloerdelen die voor een klein fortuin waren aangeschaft in Belgie. Ik had nog nooit 
een vloer gelegd, maar het leek me een beetje laat en ook onhandig om dat nu te bekennen. Dus nam ik de leiding 
in deze operatie die, zo hadden we ingeschat, twee dagen in beslag zou nemen. 

Details over de vele fouten die we maakten en de ruzies die daar het gevolg van waren, zal ik u besparen. Feit was 
dat, toen de vloer bijna klaar was, de planken z6 dik bleken dat de deuren niet meer geopend konden worden. Op 
dat moment was mijn legendarische handigheid overigens reeds als tragisch misverstand ontmaskerd. Het ging er 
nu om de schade zoveel mogelijk te beperken, want de vrouw van mijn vriend zou die avond komen kijken naar 
haar nieuwe vloer. 

Dus besloten we de deuren uit hun scharnieren te halen en in te korten. Dat ging, vanwege de tijdsdruk, niet echt 
soepeltjes. De deuren konden nu weliswaar open, maar we hadden er door een berekeningsfout iets te veel 
afgezaagd. De kat des huizes toonde dat aan door, vanuit de gang, met een pootje onder de deur door naar ons te 
zwaaien. Later hebben ze er tochtstrips op gezet. Heb ik gehoord althans, want zelf ben ik er nooit meer 
uitgenodigd. 

Dagb/ad de Limburger, 22 oktober 2001 door J. van de Beek 
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Bijlage 6: Toekomstige ontwikkelingen 

Bijlage 6.1 Gated communities 

Gated communities zijn vooral bekend in Amerika . Blakely en Snyder maken in Fortres 
Amerika onderscheid in drie soorten gated communities op basis van levensstijl. Dit 
onderscheid past bij de algemene verdoelgroeping binnen het wonen. De drie te 
onderscheiden communities zijn : 
• Leefstijlgemeenschappen; de gates zorgen voor veiligheid en afzondering. 

Verschillende (vrijetijds)- voorzieningen worden binnen de muren aangeboden. De 
gemeenschappen zijn meestal gericht op specifieke doelgroepen, kinderen, 2-verdieners 
of bijv senioren. Bij de leefstijlgemeenschappen staat centraal dat men wil wonen tussen 
gelijkgestemden 

• Elitegemeenschappen; de gates staan voor status en prestige. 
Exclusief voor de rijken wordt alle onzekerheid in de vorm van storende factoren 
uitgesloten en wordt een sociale en fysieke veiligheid gerealiseerd om economische en 
sociale status te verzekeren. 

• Veiligheidszones; de gates dienen het gevoel van onveiligheid en criminaliteit weg te 
nemen, de afzettingen dienen voor overzicht en controle. 

In Amerika gelden in veel gated communities strenge regels, deze kunnen betrekking hebben 
op leeftijd, het hebben van huisdieren of zelfs het krijgen van bezoek. Nederland beschikt niet 
over grote voorbeelden van gated communities in een vorm zeals deze in Amerika veel 
voorkomen . Een voorbeeld van een 'gated communitie' die niet 'gated' is maar wel als zodanig 
ervaren kan worden vanwege de strikte regels en het toezicht hierop is Celebration het dorp 
waar Disney sterk de hand in heeft, ook al is de naam van het bedrijf niet te vinden in de 
straten. Jeroen van Bergeijk beschrijft het dorpje aan de hand van een verblijf van een week2

. 

Celebration is in feite geen gated communitie, maar een vorm van New Urbanisme. Deze 
vorm zet zich sterk af tegen de suburbs en de gated communities . De principes van New 
Urbanisme zijn voor Nederlandse begrippen niet nieuw. Uitgaan van een wijk, buurt en 
straatniveau is gemeengoed. Wei nieuw is het uitgangspunt dat men niet een project maar 
een wijk moet ontwerpen. Voor Nederland zouden volgens Peter Calthorpe de volgende 
principes belangrijk zijn: inbreiding i.p.v. verspreid ing; menselijke schaal i.p.v. superblokken en 
buurten i.p.v. projecten3

. 

Bijlage 6.2 Voorbeelden van IFD Bouwen 

Een voorbeeld van IFD bouwen is het zogenaamde stalen skelet van het smarthouse, 
ontworpen door de Rotterdamse architect R. Winkel. De keuze vrijheid van de consument is 
bij het smarthouse optimaal door de maximale flexibiliteit van het stalen skelet dat het hele 
huis draagt. De wens van de consument moet in elk geval wel een moderne hightech-achtige 
woning met veel glas zijn , want baksteen is helaas niet mogelijk4

. 

Een ander voorbeeld is de ACROBAAT. Een woontoren die volgens het concept van 
Habraken de consument vrijheid geeft middels de inbouw van de appartementen. Het ontwerp 
gaat uit van kavels van 8m x 8m x 8m, woningen met twee vrije gevels en individuele open 
ruimte. De woningen zijn individueel samen te stellen, worden industrieel vervaardigd en zijn 
demontabel. Middels een ingebouwd hefplateau zijn ze te verplaatsen5

. 

De vraag naar vrije kavels kan op deze wijze van aanbod voorzien worden. 

2 J . van Bergeijk: De dictatuur van Disney. In: NRC Handelsblad, juni 2001 . 
3 Calthorpe, P.: Woningbouw en New Urbanisme: Urban Sprawl te lijf. 

In: Woonaltas, consumentgericht ontwikkelen, sev, 1999. 
4 

Hulsman, 8.: Smarthouse: Nieuwe wild wonen-variant, 'Sta/en skelet knelt minder' 
In: NRC Handelsblad, 23 april 2001 . 

5 www.archined.nl/taneja-hartsuyker/ 
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Het ideaal van mensen: "eigenlijk willen we midden in de stad wonen, 
midden in het groen, in een huis waar je omheen kunt !open'' kan volgens de 
bedenkers van de acrobaat nu ook gerealiseerd warden. 

Het blijft echter de vraag of de beleving van een vrije kavel op de 6e 
verdieping hetzelfde is als de oorspronkelijke vrije kavel. Mijn inziens is dit 
niet hetzelfde. Het concept van de acrobaat, dat iedereen zijn eigen woning 
kan ontwerpen is wel goed bruikbaar. De acrobaat kan men ook zien als een 
woontoren waarin iedereen met behulp van flexibele wanden zijn inrichting 
kan bepalen. Het meenemen van de woning, is op dit moment nog niet reeel 
zijn . De uitvoering van de gevel is echter niet flexibel, de eerste bewoners 
kunnen een keuze maken, vervolgens zal deze keuze vrij definitief zijn . Een 
aanpassing van de gevel van het appartement, (het aanbrengen van een 
grater balkon, andere verhouding muur/ glasoppervlakte uit voorraad) zullen 
technische wel mogelijk maar niet realistisch in financieel opzicht. 

Figuur 86.1: ontwerp van de acrobaat, Taneja Hartsuyker Architecten, bran: www.archined.nl/taneja-hartsuykerl 
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Bijlage 7: De 'eigenbouwladder': van traditionele eigenbouw tot en met 
consumentgerichte projectontwikkeling. 

Eiaenbouw variant Toelichtina Kenmerken 
Traditionele eigenbouw Particulier koopt eigen kavel en • Veel kennis 

ontwikkelt de woning al dan niet in • Veel risico 
samenwerking met architect en • Grote verscheidenheid in 
aannemer. ontwerpen 

• Vaak duur 
Collectief opdrachtgeverschap Groep particulieren koopt kavel • Mogelijkheid risicobeperking 

en ontwikkelt samen met behulp • Goede afstemming mogelijk 
van architect, begeleider en • Vaak goedkoop 
aannemer een complex 
rijwoningen of appartementen in 
de kooosector 

Systeembouw Particulier ontwerpt samen met • Weinig risico 
systeembouwer de woning , die • Verscheidenheid in 
vervolgens wordt samengesteld ontwerpen 
uit gestandaardiseerde • Kan goedkoop 
comoonenten 

Catalogusbouw Particulier zoekt in een catalogus • Weinig risico 
de gewenste woning of stelt aan • Kan op grote schaal, 
de hand van voorbeelden de waardoor afstemming en 
woning samen schaalvoordelen 

• Mogelijk haalbaar in 
goedkopere oriisklassen 

Consumentgerichte Projectontwikkelaar koopt kavels , • Weinig risico 
projectontwikkeling ontwerpt en bouwt de woningen. • Kan op grote schaal , 

Consument heeft keuze uit waardoor afstemming en 
verschillende variaties gevel , schaalvoordelen 
kleurstell ing, materiaal en • Mogelijk haalbaar in 
woninggrootte. Er zijn goedkopere prijsklassen van 
mogelijkheden om de inbouw te de marktsector. 
bepalen . 

Bron: parl1cu/1er opdrachtgeverschap m de wonmgbouw, RIGO, 2000. 
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Bijlage 8: Bestaande concepten consumentgericht bouwen 

ERA 'Personal Housing' 

Concept 
ERA werkt met een sterk locatiegericht manier van consumentgericht bouwen. De methode 
bestaat uit de volgende stappen; 
• lnventariseren woonwensen locatiegericht. 
• Ontwikkelen aantal type woningen met behulp van architecten, zogenaamde merken. 
• Binnen deze merken kan de consument kiezen uit een breed pakket van 

uitbreidingsmogelijkheden die vooraf bedacht zijn. Hierdoor kan de consument de woning 
op zijn eigen individuele woonwensen afstemmen. 

• In de toekomst streeft ERA ernaar om met toeleveranciers een co-maker-ship te sluiten, 
waardoor de afzonderlijke onderdelen in de fabriek gefabriceerd warden en op de 
bouwplaats alleen gemonteerd hoeven te warden. 

lnspraak consument 
De consument wordt pas bij het project betrokken als het plan van de wijk gereed is . Op dat 
moment is het type woonmilieu reeds bekend. De consument heeft bij deze methode toch een 
ruime keuze m.b.t. de uitstraling van de woning. Hij heeft de vrije keuze op het gebied van: 
• Situering op kavel 
• lndeling plattegrond 
• Keuze voor erker/ serre 
• Keuze uit aantal verdiepingen 
• Keuze uit afwerkingsmaterialen 

Bouwfonds 'Persoonlijk Wonen' 

Concept 
Bouwfonds ontwikkeld onder het label persoonlijk wonen, woningen in zowel het dure als het 
goedkope segment. Zij streven ernaar om vanuit het seriematige ontwikkelingsproces een 
maximale veranderbaarheid te introduceren voor de consument, binnen een bepaald kader. 
Zij zien een optimale begeleiding van de klant als een essentieel punt en een adequaat 
ingericht voorbereidingsproces . 

Het concept bestaat uit een afzonderlijke ruwbouw en afbouwfase. Bij Bouwfonds valt de 
stedebouwkundige opzet van de wijk en de architectuur van het woningcasco voor de 
rekening van de eigen afdeling gebiedsontwikkeling . De afbouw zien zij als een apart 
onderdeel dat door een gespecialiseerd bedrijf verzorgd kan worden. De koper sluit twee 
aparte contracten voor ruwbouw en voor afbouw. 

lnspraak consument 
De consument kan de maximale vrijheid krijgen maar heeft te maken met twee afzonderlijke 
partijen. 

IBC ' Wenswonen' 

Concept . 
Consumentgericht bouwen wordt vanuit de innovatieve bouwtechnische hoek benaderd . Door 
het realiseren van grote vrije overspanningen kan de vrijheid van de plattegrondindeling 
optimaal zijn. Deze bouwmethode is zowel toepasbaar bij grondgebonden woningen als voor 
gestapelde woningen. 

lnspraak consument 
De consument kiest voor een woning waarbij de volgende punten reeds vast liggen: 
• Voordeur, trap, cv, meterkast. 
De overige indelingen zijn vrij, tevens heeft de consument een keuzemogelijkheid op het 
gebied van volume met behulp van optop en aanhang modules en de uitrusting van de 
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woning. De indeling van de plattegrond zal tot uitdrukking komen in de gevel. Bij de 
gestapelde woning kan de consument het vloeroppervlak vrij indelen. 

IBC is zich terdege bewust van de noodzaak van goede klanten begeleiding. Zij gaan daarom 
uit van een stappenplan en werken met een software programma om de consument een 
duidelijk beeld te geven. 

Amstelland 'Wonen op Maat' 

Concept 
Amstelland is ervan overtuigd dat een ketenomdraaiing moet plaatsvinden en dat de aandacht 
voor de consument binnen het ontwikkelingsproces moet leiden tot een verandering van het 
gehele bouwproces. Het doel is het aanleggen van een database van klanteninformatie om 
klantprofielen te achterhalen en in te spelen op de wensen van specifieke doelgroepen. 

lnspraak consument 
Het wonen op maat houdt in dat woonwensen gedestilleerd warden en aan de hand hiervan 
een wijkprogramma wordt opgesteld. Dit programma kan warden voorzien van commentaar 
en opmerkingen middels internet. 

Het begeleiden en informeren van de klanten zal gebeuren middels een kopersadviseur en 
een virtuele gemeenschap op internet. De particulier opdrachtgevers die een vrije kavel kopen 
kunnen zelf het bouwproces regelen. Een supervisor zal toezicht houden op de kwaliteit van 
de plannen en de kwaliteit van de wijk. 

TRS Maatwerkwoningen 

Concept 
De TRS ontwikkelingsgroep experimenteert met verschillende mate van inspraak. De 
consument kiest voor een standaard woning en bekijkt met een interieurarchitect de diverse 
opties waarna de woning wordt voorzien van zijn indeling. Hieruit vloeit een maatwerkcontract 
voort. Bij de grondgebonden woningen heeft de consument tevens de keuze uit 
uitbouwmogelijkheden waarbij oak ruimte is voor zelf bedachte oplossingen. 
In Barendrecht Carnisselande zijn meerdere projecten uitgevoerd waarbij de koper meer 
keuzemogelijkheden werden geboden. De opties hadden betrekking op de indeling t/m de 
gevels. 

lnspraak consument 
De inspraak van de consument is afhankelijk van het project vrij ruim. Doordat via internet 
contact wordt gezocht met potentiele kopers warden wensen geanalyseerd en mogelijk 
meegenomen. Directe inspraak heeft de consument niet altijd omdat keuzes warden 
aangeboden. Op deze wijze wordt niet voor een kleine maar eerder grate groep consumenten 
gebouwd. 
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Bijlage 9: Toelichting tabellen 

Bijlage 9.1: Toelichting tabel 4.2 

Sfeerimpressie 
Tijdens: exploitatiemodel/ woningbouwprogramma/ basis PvE wijk/ stedebouwkundigplan/ 
beeldkwaliteitsplan/ vlekkenplan 
Onderdeel exploitatiemodel; visie toekomst planlocatie, met locatie en huisvestingsvraag als 
onderlegger. Tijdens PvE uitgewerkt naar sfeerimpressie. Vlekkenplan; situeren verschillende 
functies in plangebied. 

Voorzieningen 
Tijdens: Exploitatiemodel/ basis PvE wijk/ vlekkenplan/ stedebouwkundigplan 
Aanwezigheid voorzieningen afhankelijk van projecttype belangrijk. 

Ontsluiting 

Groen 

Tijdens: Exploitatiemodel/ basis PvE wijk/ vlekkenplan/ stedebouwkundigplan 
Evenals bij de voorzieningen zal de projectontwikkelaar bij de ontsluiting steeds vaker als 
onderhandelingspartner betrokken zijn . 

Tijdens: exploitatiemodel/ basis PvE wijk/ vlekkenplan/ stedebouwkundigplan/ 
beeldkwaliteitsplan 
Exploitatiemodel; globale uitspraak over functie van groen. Basis PvE wijk; hoeveelheid en 
exacte functie van groen concreter. Vlekkenplan; functies krijgen een locatie. 
Stedebouwkundigplan; groen wordt verder uitgewerkt. Beeldkwaliteitsplan; gewenste sfeer 
beschreven. 

Verkave/ing 
Tijdens: stedebouwkundigplan 
Stedebouwkundigplan; verkaveling opgesteld . 

Situering 
Tijdens: stedebouwkundigplan/ beeldkwaliteitsplan/ basis PvE woningen 
Binnen randvoorwaarden bestemmingsplan kunnen de woningen op de kavel gesitueerd 
warden. Tijdens stedebouwkundig- en beeldkwaliteitsplan warden zij gesitueerd. Basis PvE 
woningen; bepaald welke functie de woning moet hebben . De grootte van de tuin (voor of 
achter) speelt een rol bij de situering. 

Straatprofiel 
Tijdens: Basis PvE wijk/ stedebouwkundigplan/ beeldkwaliteitsplan 
Straatprofiel is gekoppeld aan verkavelingsplan en onderdeel van stedebouwkundigplan. 
Parkeeroplossingen zijn onderdeel van het straatprofiel. 

Erf afscheiding 
Tijdens: beeldkwaliteitsplan 
Erf afscheiding kan in beeldkwaliteitsplan beschreven warden. De erf afscheiding eerder 
bepaalde sfeer versterken , daarom mogelijk mee opgeleverd (heg of muurtje). 

Gestape/d/ grondgebonden 
Tijdens: exploitatiemodel/ woningbouwprogramma 
De verhouding gestapeld/ grondgebonden heeft de projectontwikkelaar niet altijd te bepalen. 

Woningtype 
Tijdens: woningbouwprogramma/ basis PvE woningen 
Woningbouwprogramma; soort bebouwing bepaald . Bij gestapelde woningen is woningtype in 
dit stadium bepaald. Bij grondgebonden woningen wordt tijdens het basis PvE woningen een 
nader type bepaald word en. 

Aanwezige functies 

Routing 

lndeling 

Tijdens: basis PvE woningen 
Basis PvE woningen; noodzakelijk aanwezige functies van de woning warden bepaald. 

Tijdens: PvE woningen/ VO/ DO 
Noodzakelijke functies van de woning zijn bekend. Onderlinge relatie tussen functies wordt 
bepaald. Speciale voorzieningen om hoogte verschillen te overbruggen warden in de 
plattegrond bij het VO bepaald. Vertikaal verkeer kan onderdeel uitmaken van gevelaanzicht. 
Bijvoorbeeld : prominente plaats voor trappenhuis bij een appartementencomplex. 

Tijdens: stedebouwkundigplan/ PvE woningen/ VO/ DO 
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Routing tussen de functies bekent; start indeling woning . Plattegronden woning ontstaan door 
het relatiediagram van afmetingen te voorzien. 

Volume 
Tijdens: woningbouwprogramma/ stedebouwkundigplan/ basis PvE woningen/ VO/ DO 
Bij woningbouwprogramma wordt aan woningtypen een bepaald volume gekoppeld, mede 
verantwoordelijk voor financiele haalbaarheid. Basis PvE woningen; volume concreter, basis 
voor VO. DO; volume definitief m.b.v. de plattegronden en gewenste verdiepingshoogte . 

Stijl (architectuur) 
Tijdens: exploitatiemodel/ beeldkwaliteitsplan/ DO 
Exploitatiemodel; bepaalde visie met bepaalde architectonische stijl. Beeldkwaliteitsplan; 
afhankelijk van sfeer en gewenste vrijheid voorschriften. DO; architectonische uitstraling 
definitief bepaald door ontwerp architect. 

Extra e/ementen 
Tijdens: VO/ DO 
Extra elementen; erker, balkon, serre e.d .. Afhankelijk van woningtype aan 1 of meer gevels 
van woning uitbreidingen mogelijk. 

Materia/en 
Tijdens: beeldkwaliteitsplan/ basis PvE woningen/ VO/ DO 
Beeldkwaliteitsplan; materiaalgebruik kan beschreven warden. Basis PvE woningen; mogelijk 
bewuste keuze voor bepaald materiaal i.v.m. uitstraling. VO en DO; materialisering van de 
woning definitief. 

Bijlage 9.2: Toelichting tabel 7.1 

Sfeerimpressie 
Sfeerimpressie fungeert als verkoopmiddel en zal in een vroeg stadium gereed moeten zijn 
(kopers moeten bereikt warden en het plan moet verder ontwikkeld warden). Na het 
woningbouwprogramma ontstaat zekerheid over te realiseren woningtypen, zodat gestart kan 
warden met de 'voor'-verkoopfolder. De sfeer kan in feite pas gegarandeerd warden na de 
totstandkoming van het beeldkwaliteitsplan, oak de geboden inspraak is hiervan afhankelijk. 
Vroegtijdig overleg met gemeente kan zorgen dat de wensen van de projectontwikkelaar 
binnen beleid van gemeente passen en kopers in een vroeg stadium (voor het 
beeldkwaliteitsplan en het stedebouwkundigplan) een bepaalde sfeer aangeboden kan 
warden. Het beeldkwaliteitsplan is dan meer een instrument om de opgestelde sfeer te 
bewaken. Kopers hebben hier geen invloed op, zij reageren als de sfeer hen aanspreekt en 
zullen op deze wijze een sfeer naar wens krijgen . 

Gestapeld/ grondgebonden 
De verhouding gestapeld/ grondgebonden heeft de projectontwikkelaar niet altijd te bepalen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen zullen voor kopers niet tot de inspraak behoren. 

Ontsluiting 

Groen 
Oak op de ontsluiting kan kopers geen inspraak geboden warden. 

Sfeerimpressie bepaald in een vroeg stadium of woningen in het groen gesitueerd, of een park 
aanwezig is, enz .. Kopers kunnen geen inspraak krijgen op de hoeveelheid en de locatie van 
het groen . Op de functie kan kopers enige inspraak geboden warden, de functie in feite 
gekoppelde is aan de locatie en de hoeveelheid. lnspraak kan alleen in overleg met alle 
kopers, waarbij de functie van het groen bepaald kan warden door een vereniging van 
eigenaren (Vve). Bij het stedebouwkundig ontwerp dient men hiermee rekening te houden. Bij 
de verkoop van de woningen kunnen kopers lid warden van de vereniging . Lidmaatschap is in 
het voordeel van de koper, maar verplicht stellen heeft een minder consumentgerichte 
gedachte. 

Woningtype 
Kopers met een bepaalde voorkeur kunnen bij het PvE woningen een type kiezen. De keuze 
is niet onbeperkt. Een goede doelgroep en locatie analyse moet zorgen voor de juiste typen 
en de juiste hoeveelheden. De globaal opgestelde percentages moeten de haalbaarheid van 
het plan garanderen. Gevolg; de laatste koper niet alle woningtypen aangeboden kan warden. 

Parkeren + straatprofiel 
Parkeeroplossingen zijn gekoppeld aan een straatprofiel. In het basis PvE wijk warden 
verschillende profielen opgesteld die in het stedebouwkundigplan gesitueerd warden. Kopers 
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kunnen later een straat in het plan uitzoeken en krijgen de hieraan gekoppelde kaveldiepte. 
Een flexibel straatprofiel (profiel bedacht voor een bepaalde periode) kan aangepast worden 
als het autobezit na een aantal jaren in een straat sterk toeneemt. De we kan besluiten tot 
aanpassing en groen of grasstroken in ruilen voor parkeervakken. Dit is echter alleen mogelijk 
als bij het ontwerp van de wijk hiermee rekening is gehouden. 

Verkaveling 
De kavelgrootte kan niet helemaal vrij gelaten worden. Verkaveling kan op verschillende wijze 
uitgevoerd worden. Ten eerste kan men aan een woningtype een kavelgrootte koppelen, die 
in het plan reeds gesitueerd is . In feite de traditionele aanpak, waarbij men meer keuze kan 
aanbieden door kavelgroottes onderling te laten verschillen. Daarnaast kan men kavelstroken 
in het stedebouwkundigplan opnemen waarvan de diepte bepaald is. De kavelbreedte is de 
flexibele factor die de koper zelf kan bepalen. Bij het opstellen van het stedebouwkundigplan 
moet de keuze gemaakt zijn voor een of beide methoden. Bij de keuze voor een flexibel 
verkavelingsplan moeten restkavels voorkomen worden door aan de verkoop van de laatste 
kavel de voorwaarde te stellen dat hij totaliteit gekocht wordt. 

Situering 
De situering van de woning op de kavel kan een koper vrij bepalen, binnen de grenzen van 
het bestemmingsplan. Daarnaast is het afhankelijk van het woningtype, een 2-onder 1 
kapwoning is nu eenmaal gekoppeld aan de andere woning . 

Aanwezige functies 

Routing 

Volume 

lndeling 

Kopers kunnen de functies naar wens aanvullen. Om te voorkomen dat zij zaken vergeten kan 
een standaard functielijst dienen als hulpmiddel en tevens worden tijdsvertragingen 
voorkomen. 

Voor kopers zal deze activiteit niet goed te overzien zijn omdat niet met ruimten wordt werkt. 
Het is daarom makkelijker als de koper bij de indeling betrokken wordt. Het overbruggen van 
hoogte verschillen zal bij grondgebonden woningen meestal gebeuren via een trap. Kopers 
kunnen wel een spiltrap boven een steektrap wensen, dit heeft gevolgen voor de plattegrond 
van de woning en zal voor kopers duidelijker zijn als dit bij de indeling behandeld wordt. Zij 
hebben dus wel inspraak op de routing maar dit valt samen met de indeling . 

Tijdens het VO kunnen nog veranderingen plaatsvinden omdat de koper in het basis PvE 
woningen aangaf meer functies in zijn woning te willen dan voor de refentiewoning werd 
aangenomen. 

De koper ziet door het aanduiden van ruimten beter de routing van de woning . Door een 
referentiewoning met standaardfuncties te hanteren als onderlegger kan men veranderingen 
beter aangeven. Een verdieping meer of minder kiezen kan als dit volgens het 
stedebouwkundigplan is toegestaan. Bij het VO zijn de plattegronden gerealiseerd en zal in 
veel gevallen het aantal verdiepingen bepaald zijn . 

Extra elementen 
In principe kan de koper tijdens het VO en eventueel bij DO aangeven als hij extra elementen 
wil. Afhankelijk van het woningtype zijn aan 1 of meer gevels van de woning uitbreidingen 
mogelijk. 

Stijl (architectuur) 
Kopers moeten geraakt warden door de aangeboden sfeerimpressie, hieraan is een bepaalde 
architectonische uitstraling gekoppeld . In de DO fase kan de woning voorzien warden van een 
eigen gezicht. In het beeldkwaliteitsplan kunnen afhankelijk van de sfeer en de gewenste 
vrijheid voorschriften gesteld worden. 

Materialen 
Het materiaalgebruik kan in het beeldkwaliteitsplan beschreven zijn, daarbinnen kan een 
koper een keuzes maken. 

Erf afscheiding 
De erf afscheiding kan iedere koper zelf bepalen. Om te voorkomen dat kopers onderling 
bezwaar maken is het duidelijker als het beeldkwaliteitsplan aangeeft wat elke koper mag en 
wat hij kan verwachten van zijn buren. De vrijheid van de koper is dus afhankelijk van het 
beeldkwaliteitsplan. 
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Bijlage 9.3: toelichting tabel 7.2 

Hieronder is de relatie tussen de productvarianten en de aspecten t.a.v. de woning en omgeving 
geschreven. 

Sfeerimpressie: Uitleg: uitstraling totaal beeld 
Appartement: uitstraling bestaande omgeving 

Voorzieningen: Uitleg: voorzieningen gerealiseerd in de wijk 
Appartement: -, zijn bestaand 

Ontsluiting: Uitleg: ontsluiting wijk en straten 
Appartement: ontsluiting appartement en eigen terrein 

Groen: Uitleg : inrichting omgeving 
Appartement: random appartement indien aanwezig 

Woningtype: Uitleg: verschillende type grondgebonden woningen 
Appartement: -

Straatprofiel: Uitleg: nieuw op te stellen 
Appartement: straat vaak bestaand, mogelijkheid voor parkeren 

Verkaveling : Uitleg: kavels grondgebonden 
Appartement: keuze kavel in complex (verd ieping, oppervlak en volume) 

Situering: Uitleg: situering woningen op kavels 
Appartement: situering appartement t.o .v. omgeving 

Aanwezige functies : Uitleg: verschillende functies binnen de woning 
Appartement: verschillende functies binnen de woning 

Routing: Uitleg: relatie tussen de verschillende functies 
Appartement: relatie tussen de verschillende functies 

Volume, m2: Uitleg: vereisten per functie 
Appartement: aantal m2 per functie 

lndeling: Uitleg : locatie en verbinding van de verschillende functies 
Appartement: locatie en verbinding van de verschillende functies 

Extra elementen: Uitleg : serre , erker, balkon e.d. 
Appartement: balkon e.d. 

Stij l: Uitleg : serre, erker, balkon e.d . 
Appartement: veel of weinig raamopeningen , aanwezigheid balkon e.d. 

Materialen: Uitleg : kleurstelling bakstenen, kozijnen, daken e.d 
Appartement: kleurstell ing 

Erf afscheiding Uitleg: afscheiding kavels 
Appartement: overgang appartement naar bestaand 
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Bijlage 10: Ontwikkelingsproces consumentgericht bouwen 

Bijlage 10.1: verloop ontwikkelingsproces situatie 2 tlm 4 

In hoofdstuk 7, § 7.3 is het stroomdiagram van situatie 1 (grondgebonden woningen, uitleggebied, 
private organisatie) weergegeven en toegelicht. In deze paragraaf volgen de overige drie situaties 
(grondgebonden woningen, uitleggebied, publiek/ appartementen binnenstedelijk, privaat/ 
appartementen binnenstedelijk, publiek) behandeld. De processen verschillen slechts op enkele 
punten, daarom het verschil t.o.v. een andere situatie behandeld. Daar waar de processen 
overeenkomen met een andere situatie wordt dit vermeld. 

Situatie 2, grondgebonden woningen, uitleggebied en publiek initiatief 
Fase 1: 
De gemeente neemt in de publieke variant haar volkshuisvestingstaak zeer serieus. Zij zal 
voorwaarden stellen aan de te bouwen woningen, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
woningtype. Op basis van de analyse en de gemeentelijke randvoorwaarden worden de meest 
geschikte doelgroepen geselecteerd. 

De gemeente is in deze situatie zelf initiatiefnemer door het beeldkwaliteitsplan aan te leveren 
als randvoorwaarde. Het tijdstip waarop dit plan aangeleverd wordt kan verschillen en is 
mogelijk nog niet voorhanden op dit tijdstip. De sfeerimpressie van de te bouwen wijk meet 
echter voldoen aan deze randvoorwaarden. De sfeerimpressie vormt de basis voor de 'voor' 
verkoopfolder waarin de plannen over de locatie worden gepresenteerd. Een toetsing van de 
sfeerimpressie door de gemeente zorgt ervoor dat de voor verkoopfolder een realistisch beeld 
naar buiten brengt dat later ook geleverd kan worden. 

Fase 2: 
Het PvE van de wijk wordt hoofdzakelijk door de gemeente opgesteld. Oak het vlekkenplan 
wordt hoofdzakelijk door de gemeente opgesteld. De locaties van de verschillende functies 
warden door de gemeente aangewezen. Bij uitwerking van het vlekkenplan naar het 
stedebouwkundigplan is het belangrijk dat de eerder bepaalde sfeer gerealiseerd wordt. Het 
stedebouwkund igplan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeente opgesteld wordt getoetst 
aan het eerder opgestelde sfeerimpressie die van goedkeuring was voorzien. 

Na het PvE voor de wijk wordt het PvE voor de woningen opgesteld. De vrijheid van de koper 
wordt beperkt omdat de plannen moeten voldoen aan de door gemeente opgestelde 
voorwaarden. De geboden vrijheid zal voornamelijk op de woningindeling gericht zijn. De 
referentiewoning geeft aan welke sfeer de wijk krijgt en welke mogelijkheden de koper heeft. 

Fase 3: 
ldentiek aan situatie 1 

Fase 4: 
Reguliere ontwikkelingsproces is identiek aan situatie 1. Door de grote rol van de gemeente 
ziet het kopersinspraakproces, met name de inspraak, er anders uit. 

Kopersinspraak proces: 
Sessie buurt. De koper maakt een keuze voor een bepaald woningtype, de locatie van de 
woning in het plan en de situering op de kavel zijn vooraf bepaald. Er warden voorbereidingen 
getroffen om een 'contract' tussen koper en ontwikkelaar op te stellen. Na deze sessie zal een 
koper zich moeten binden aan de woning middels een bepaald voorschot op de koopprijs . 
(duur 2 weken) 
Sessie PvE woning. Aspirant kopers worden geconfronteerd met een lijst van functies die in 
de woning kunnen voorkomen. Omdat de gemeente opsteller is van het beeldkwaliteitsplan en 
stedebouwkundigplan zal de woning gebonden zijn aan een bepaald oppervlak. Zij kunnen in 
de lijst aangeven welke functies zij in hun woning wensen en eventueel afwijkende afmetingen 
hieraan koppelen . 
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Na deze sessie zijn individuele elementen aan de te ontwikkelen woning gekoppeld. De 
aspirant koper wordt koper door het tekenen van een 'contract' dat aangeeft dat de grond 
wordt overgedragen en de koper verplicht is de woning verder te ontwikkelen en te laten 
bouwen ender de regie van de ontwikkelingsmaatschappij. De globale begroting wordt 
bepaald op basis van het woningtype en het PvE van de woning gerelateerd aan de 
referentiewoning. (duur 1 maand) 

Sessie voorlopig ontwerp. Het programma van eisen uit sessie twee wordt in een 
plattegrond omgezet. De routing is afkomstig van een van de thema van de 
referentiewoningen. De koper gaat met de referentieplattegrond en het PvE zijn eigen routing 
en uiteindelijke plattegrond samenstellen. Het te bebouwen oppervlak van de kavel kan door 
de gemeente beschreven zijn evenals de hoogte van de woning . (duur 1 maand) 

Sessie definitief ontwerp. De gevel van de referentie woning speelt een belangrijke rol, deze 
zal dienen als onderlegger voor het opbouwen van de individuele gevel. De referentiegevel 
voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Afhankelijk van de mate waarin de 
voorwaarden uitgewerkt zijn zal de koper een uitgebreide vooraf samengestelde keuze 
hebben of gebonden zijn aan de elementen uit de referentie woning. Bijvoorbeeld dezelfde 
afmetingen raamopeningen, identieke baksteen e.d .. De mogelijkheden voor extra elementen 
zullen vooraf beschreven zijn en mogelijk voorzien zijn van een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld 
alleen een erker aan de voorgevel of balkon aan de achtergevel. Hierna wordt de definitieve 
begroting opgesteld. (duur 1 maand) 

Situatie 3, apparlementencomplex binnenstede/ijk en privaat initiatief 
Fase 1: 
ldentiek situatie 1 

Fase 2: 
In het ontwikkelingstraject wordt gestart met het PvE 'plangebied/ gebouw', hieronder valt het 
gebouw en eventueel het bijbehorende terrein. In het PvE wordt bepaald over welke type 
ontsluiting het gebouw en eventueel het terrein moet beschikken. De voorzieningen die in het 
gebouw aanwezig moeten zijn hebben betrekking op de wijze van toegang, aanwezigheid van 
lift, eventuele zorgfaciliteiten (aansluiting bij bejaardenhuis) en een beveiligingssysteem. Als 
het gebouw over een eigen terrein beschikt kan de invulling van het green bijdragen aan de 
sfeerimpressie. Het PvE zal in overleg met gemeente totstandkomen waarbij de ontwikkelaar 
de initiatiefnemer is. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de inpassing van het plan in 
de bestaande bebouwing. Als de globale exploitatie opzet gunstig is wordt eventueel een 
vlekkenplan van de planlocatie opgesteld, afhankelijk van de omvang van het project. De 
volgende zaken krijgen hierbij aandacht: ontsluiting van terrein, gebouw en/ of parkeergarage 
voor voetgangers en auto's, de situering van het gebouw, het green en de voorzieningen in 
het gebouw. Om de consument een stem te geven in het uiteindelijke resultaat kunnen een 
aantal varianten ontwikkeld worden waaruit de aspirant kopers een keuze kunnen maken. Dit 
kan betrekking hebben op de situering van het complex, maar ook op de inrichting van het 
green en de parkeeroplossingen. 

Na het eventuele vlekkenplan wordt een stedebouwkundigplan opgesteld. Afhankelijk van de 
omvang van het project zal dit betrekking hebben op: de relatie van het gebouw met de 
omringende omgeving , de parkeeroplossingen, de toegankelijkheid en de functie van het 
groen. Gelijktijdig met het stedebouwkundigplan wordt het beeldkwaliteitsplan opgesteld . Dit 
plan zal de eerder bepaalde sfeer garanderen door de uitstraling die het gebouw in de 
omgeving moet creeren te beschrijven. De gevel speelt hierbij een zeer belangrijke rol. 

Na het beeldkwaliteitsplan en het stedebouwkundigplan wordt het PvE voor de woningen 
opgesteld . Het gebouw heeft per verdieping slechts een beperkt oppervlak dat kan bestaan uit 
een of meerdere woningen en verkeersruimten, omdat het oppervlak van de woning 
gekoppeld is aan het totale oppervlak en de toegang van de woning afhankelijk is van de 
verkeersruimte . Kopers kan men variatie aanbieden door verschillende woningtypen in het 
complex te ontwikkelen. Dit heeft betrekking op het vloeroppervlak van de appartementen, de 
verdiepingshoogte die men per verdieping kan laten verschil len , maar ook op het volume van 
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het de woning. Het is technisch mogelijk om gelijkvloerse appartementen af te wisselen met 
appartementen die over twee of misschien drie verdiepingen lopen. De keuze die kopers 
geboden kan warden is hierdoor enorm. Vooraf moeten wel de woningscheidende wanden 
warden bepaald om de routing van het gebouw vast te leggen, locatie van trappenhuis, lift 
e.d .. 

Voor de indeling van de woning kan ook hier met een functielijst gewerkt warden. Voor de 
verschillende appartementen, zeer groat, klein of over meerdere verdiepingen moeten 
referentieplattegronden warden opgesteld die de koper als onderleggen kan hanteren. 

Fase 3: 
Het voorlopig ontwerp bestaat uit de indeling van het gebouw en de referentieappartementen. 
Voor de indeling van de appartementen warden een aantal routing's thema's opgesteld . De 
referentieappartementen bestaan dan uit een bepaald oppervlak, een bepaalde 
verdiepingshoogte, een bepaalde locatie in het gebouw (verkaveling) die over 1 of meer 
verdiepingen kan lopen en een bepaalde indeling . De indeling van het gebouw bestaat uit de 
locatie van de verkeersruimten en algemene ruimten plus de toegang tot de verschillende 
referentie appartementen. Daarnaast wordt een volume gekoppeld aan het gebouw dat ook 
refereert aan de afzonderlijke verdiepingshoogten en wordt gestart met de gevel. Ook hier 
vindt vooroverleg met welstad plaats . In de praktijk wordt in deze fase al vaak 
welstandsgoedkeuring verkregen. Volgens dit schema zal deze goedkeuring later 
plaatsvinden.omdat de kopers zelf hun eigen appartementgevel kunnen samenstellen. Tijdens 
het vooroverleg is het belangrijk dat de vrijheid die de kopers hebben ten gunste van het 
totale gevelontwerp wordt uitgelegd. 

Fase 4: 
Het definitief ontwerp bestaat uit twee delen, het gebouw met de algemene ruimten en de 
afzonderlijke appartementsgevels . De gevel moet uiteindelijk 1 geheel vormen waarbij de 
afzonderlijke appartementsgevel zorgen voor een levendig beeld . De keuze die kopers 
hebben bij het samenstellen van de losse gevels is gebonden. Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat de alleen de locatie van de raamopeningen verschilt. De keuze kan betrekking 
hebben op zowel de locatie als de grootte van de raamopeningen, de balkongrootte, 
kleurstell ing van de materialen (vooraf bepaald aanbod) en eventueel een open of dicht 
balkon of loggia. 

Kopers inspraaktraject 
Sessie buurt. De aspirant kopers hebben een stem in de situering van het gebouw, de 
inrichting van het terrein en de wijze van parkeeroplossingen. Hierbij zal de regel: de meeste 
stemmen gelden, de uiteindelijke variant aanwijzen. De sfeer van de verschillende varianten 
zal hetzelfde zijn waardoor ge'interesseerden die een andere variant als favoriet hadden niet 
zullen afvallen. De volgende keuze betreft de woning . De keuze heeft betrekking op de grootte 
Van het appartement het eventueel over meerdere verdiepingen lopend, en locatie van het 
appartement. Het complex is vooraf voorzien van woningscheidende wanden waardoor niet de 
ligging van de verschi llende appartementstypen vrijgelaten is. Wei kan men het appartement 
in de hoogte (aantal verdiepingen) uitbreiden omdat altijd een klein of middelgroot 
appartement bij het oorspronkelijke wordt gevoegd. 

Sessie PvE woning. Na de keuze voor een bepaalde kavel in het complex maakt de 
inmiddels kopers een keuze uit een van de routing's thema's . Met behulp van de functielijst 
wordt de routing aangepast. 

Sessie voorlopig ontwerp. Na de keuze van een routings thema en de aanpassing hiervan 
volgt de uitwerking van deze routing naar de plattegrond van het appartement. 

Sessie definitief ontwerp. Als de plattegrond definitief is kan de gevel samengesteld warden. 
Bij appartementen heeft dit hoofdzakelijk betrekking op de buitengevel en die per appartement 
klein is . Als kopers alien een eigen geveldeel samenstellen op basis van de plattegrond zal de 
gevel van het complex afwisselend zijn . 
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Situatie 4: appartement binnenstedelijk, publiek initiatief 
Fase 1: 
ldentiek situatie 2 

Fase 2: 
In tegenstelling tot situatie 3 wordt bij situatie 4 het PvE gebouw en plangebied, het 
stedebouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeente opgesteld. De inspraak 
van de projectontwikkelaar is zeer beperkt. In deze situatie warden geen varianten voor de 
inrichting van het terrain en de situering van het gebouw opgesteld . Overig zie situatie 3. 

Fase 3/ fase 4: 
ldentiek aan situatie 3. De inspraak van de koper door hem de appartementgevel te laten 
samenstellen kan oak in deze situatie als de mogelijke oplossingen aan de 
welstandscommissie wordt voorgelegd. Het is de taak van de ontwikkelaar en architect om de 
welstandscommissie uit te leggen dat de gevel zal voldoen aan de eisen oak als de kopers 
een deel zelf kunnen bepalen. 

Kopers inspraakproces 
Sessie buurt .. De inspraak van de koper begint bij het type, gekoppeld aan de 
verdiepingshoogte, oppervlak en eventueel aantal verdiepingen. De situering van het gebouw 
en de inrichting van het plangebied wordt door de gemeente gedicteerd waardoor men de 
koper hierin geen keuze kan bieden. 

Sessie PvE woning . ldentiek aan situatie 3. Dit betreft de binnenkant van het gebouw dat 
losstaat van de gemeentelijke invloed. Alleen in geval van opties zoals een werkwoning zal 
gemeente beleid invloed hebben. Vooraf moet bekend zijn of zogenaamde werkwoningen als 
de consument deze vragen geleverd mogen warden. 

Sessie voorlopig ontwerp. De indeling van de plattegrond kan de kopers zelf aanpassen, hij 
is hierbij echter gebonden aan de gevelindeling als deze door de gemeente niet vrij wordt 
gelaten ondanks de inspanningen van de ontwikkelaar en architect. 

Sessie definitief ontwerp. Op de gevel zal de koper geen invloed hebben omdat deze moet 
voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente is opgesteld. Door de keuze te 
beperken kan wel bij welstand goedkeuring warden verkregen voor enkele afwijkingen. 
Bijvoorbeeld de balkongrootte, horizontale en verticale ramen e.d .. Oak hier geldt dat de 
keuzes zorgvuldig samengesteld moeten warden om de eenheid te bewaken en te voldoen 
aan de gemeentelijke voorwaarden. 
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Bijlage 10.2: Bruikbaarheidstoetsing ontwikkelingsproces 

Het stroomdiagram is in de praktijk getoetst door het aan drie mensen (J. van Bussel, 3W 
Vastgoed; A. Zinken, Ruijters makelaardij Sittard; M. Groeneveld, Ruijters makelaardij 
Maastricht) voor te leggen die dagelijks bij de ontwikkeling dan wel bij de verkoop van 
woningen betrokken zijn. De centrale vraag bij de toetsing was: "Had het stroomdiagram van 
toepassing kunnen zijn als .... ". Het gaat om een denkbeeldige situatie waarin Hoogveld 
Sittard de context vormde voor de grondgebonden woningen in een uitleggebied, publiek en 
Patio Sevilla Maastricht de context vormde voor het appartementencomplex binnenstedelijk, 
privaat. In deze paragraaf zal het stroomdiagram per onderwerp besproken warden. De 
belangrijkste conclusies warden in hoofdstuk 7 weergegeven en vormen de aanleiding tot 
aanpassing van het oorspronkelijke stroomdiagram. 

De onderwerpen warden in twee groepen behandeld : 
• het ontwikkelingsproces 
• het verkoop en kopersinspraakproces 

Hoogveld, Sittard: algemene informatie 

De wijk Hoogveld is gelegen in het noordelijk deel van Sittard, even buiten het centrum . De 
totale omvang van het project omvat ± 1.000 woningen, onderverdeeld in 5 fasen. 
Fase 1 en 2 omvatten respectievelijk 187 en 217 woningen en zijn volledig verkocht en 
gerealiseerd6

. Naast grondgebonden woningen warden er gestapelde woningen gerealiseerd . 
In eerste instanti.e was het doel dat Hoogveld een autoluwe wijk zou warden, het 
stedebouwkundigplan is hier ook opgemaakt. 

Patio Sevilla, Maastricht: algemene informatie7 

" Patio Sevilla bestaat uit drie gebouwen die gesitueerd zijn rond een patio. lnteressant is dat 
de contouren van de drie gebouwen onderling verschillend zijn en tegelijkertijd samen een 
geometrisch blok met strakke lijnen vormen. De strakke lijnvoering wordt op drie plaatsen 
onderbroken om toegang te verlenen naar de patio, die omgeven is met een veel vrijere 
geometrie. De drie toegangspunten warden gemarkeerd door populieren die de doorkijk 
belemmeren. De patio wordt pas in laatste instantie zichtbaar en ademt een Zu ideuropese 
sfeer. Hierdoor wordt het contrast tussen 'binnen' en 'buiten' versterkt. " 

Cruz y Ortiz arquitectos 

" Patio Sevilla is gelegen in het zuidelijke deel van Ceramique naast het Bonnefantenmuseum. 
Het Complex bestaat uit drie gebouwen waarin een commercieel gedeelte, een woongedeelte 
en een ondergrondse parkeergarage zijn opgenomen. De commerciele ruimten zijn gelegen 
aan de Avenue Ceramique en warden ingevuld met winkels. Het woongedeelte beslaat het 
grootste deel van het complex en omvat 97 koopappartementen in verschillende typen , 
verdeeld over zes niveaus. Kopers ontvangen een koperskeuzelijst met alternatieven waaruit 
zij een persoonlijke keuze kunnen maken. Hierbij is echter de stand van de 
bouwwerkzaamheden op de ondertekeningsdatum van de koopovereenkomst bepalend. " 

10.2.1 Ontwikkelingsproces 

Verloop ontwikkelingstraject 
De procesmatige aanpak die het stroomdiagram toont zou in de praktijk mogelijk kunnen zijn. 
Het onderscheid tussen het reguliere ontwikkelingsproces en het kopersinspraakproces zorgt 
beide processen optimaal kunnen plaatsvinden . Wei wordt aangegeven dat het slagen van het 
proces met de directe betrokkenheid van kopers afhankelijk is van de capaciteit en de 
organisatie van het kopersinspraakproces. 

6 3W Vastgoed; woningmarkt in Limburg, november 2001 
7 Verkoopfolder Patio Sevilla, Ceramique Maastricht 
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Willekeurig woningtypen rangschikken naar wens aspirant kopers bij grondgebonden woningen 
Op de vraag of het mogelijk zou zijn om de woningtype door de consument willekeurig in de 
wijk te rangschikken werd benadrukt dat gemeenten in de praktijk vaak streven naar 
symmetrie waardoor dit niet mogelijk is. Als de gemeente geen eisen aan symmetrie stellen 
zou het wel mogelijk kunnen zijn, zoals bij een privaat initiatief waarbij de projectontwikkelaar 
veel invloed heeft. 

Variatie in kave/grootte 
Grondgebonden woningen; privaat 
Het laten varieren van de kavelgrootte door de breedte aan de strekkende meter te verkopen 
wordt als mogelijk beschouwd indien de prijs van de mogelijk verloren woning in de grondprijs 
wordt doorberekend. De koper betaalt een standaard prijs voor de standaard kavel en een 
hogere prijs voor de extra vierkante meters. Met name bij vrijstaande woningen ligt dit voor de 
hand, bij woningen gebonden aan een complex bijvoorbeeld een rij van 8 zal dit het moeilijker 
gaan. Het is dan noodzakelijk om voorwaarden te stellen die de inspraak van de consument 
beperken om onmogelijke wensen te voorkomen. 

Als knelpunt wordt de fasering genoemd. De fasering van een wijk is zeer belangrijk vanuit 
financieel oogpunt. Het is niet haalbaar om op verschillende locatie de bouw gelijktijdig te 
starten omdat het aanleggen van bouwwegen een financiele afweging zijn. Daarnaast is het 
bouwverkeer dat kris kras door de wijk plaatsvindt voor de eerste bewoners nadelig. Door de 
fasering van het plan vroegtijdig bekend te maken weet een consument wanneer hij een 
bepaald gebied opgeleverd wordt. Hierdoor zullen bouwwegen en bouwverkeer geen overlast 
bezorgen of een negatieve financiele gevolgen. 

Grondgebonden woningen; publiek 
Bij een publieke situatie zal de gemeente het verkavelingsplan opstellen en de locaties van de 
verschillende woningtypen toewijzen. Kopers kunnen hierbij geen inspraak krijgen . 

Appartementen; privaat 
De inspraak in de kavel kan bij een appartementencomplex ook warden aangeboden. Op 
voorhand kan variatie in oppervlakte en verdiepingen warden aangeboden. De consument 
kiest zijn eigen kavel uit binnen de aangeboden opties. 

10.2.2 Kopersinspraakproces 

Voor' verkoopfo/der 
Het doel van de voorverkoopfolder is interesse wekken bij kopers en ze voorbereiden op de 
inhoud van het kopersinspraakproces. De startdatum waarop deze folder op de markt 
gebracht kan worden volgt kort na de uitwerking van de sfeerimpressie. 

Goedkeuring sfeerimpressie door gemeente 
Bij een publieke organisatie bepaald de gemeente het stedebouwkundigplan en het 
beeldkwaliteitsplan. De sfeerimpressie vormt binnen deze methodiek van ontwikkelen een 
zeer belangrijke rol omdat deze verantwoordelijk is voor de werving van kopers 

In een publieke situatie wordt het als onmogelijk beschouwd om met gemeenten aan het einde 
van fase 1 'ontwikkelingsplan' een overeenkomst te sluiten over de te realiseren sfeer. 
Gemeenten worden in de praktijk vaak als terughoudend ervaren en zullen hier niet op ingaan. 
De sfeerimpressie in de voor verkoopfolder zal bij een publiek initiatief op een andere wijze tot 
uiting moeten komen . Er kan wel een uitspraak gedaan worden over het 
woningbouwprogramma en de te bieden inspraak (die geboden kan worden, los van het 
beeldkwaliteitsplan). Een concrete uitwerking van de sfeer kan pas plaatsvinden nadat het 
stedebouwkundig- en beeldkwaliteitsplan door de gemeente is afgerond. Na de eerste 
bekendmaking volgt een tweede folder die meer uitgewerkt is en gericht is op de sfeer. 
De voor verkoopfolder is een onderdeel van het marketingproces. Bij een periode rond de 4 a 
6 maanden (in een gunstig geval, in geval van procedures kan dit sterk toenemen) tussen 1 e 
folder en startverkoop en het inspraakproces is een extra mailing noodzakelijk om de 
interesse vast te houden en om aan te geven dater voortgang in het project zit. De tweede 
mailing zal een algemeen karakter hebben om de groep ge'lnteresseerden uit te breiden. 
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Tijdstip van deze mailing kan plaatsvinden twee maanden na de eerste folder. In geval van 
een publieke organisatie kan de tweede folder warden uitgebracht zodra de gemeente het 
stedebouwkundig- en beeldkwaliteitsplan heeft afgerond. Het tijdstip van de voor 
verkoopfolder wordt als goed ervaren. Een derde mailing zal de inschrijving van de 
ge"lnteresseerde verfijnen door gerichte vragen te stellen. Middels een antwoordkaart kan men 
aangeven nog steeds ge"lnteresseerd te zijn en dat men een uitnodiging willen ontvangen voor 
een startverkoop. Tijdstip derde mailing kan 2 tot 4 weken voor de startverkoop plaatsvinden. 
Er treedt een schifting op tussen de mensen die reageren en echt ge·lnteresseerd zijn en de 
mensen die niet echt ge·lnteresseerd zijn in de woningen, enkel nieuwsgierig. 

De verkoopperiode van 4-6 maanden wordt voor de consument die inspraak wil benut om zich 
te verdiepen en ideeen op te dien. Als na deze 4-6 maanden de startverkoop met een 
algemene planpresentatie en de laatste stand van zaken start, kunnen consumen~en 
beslissen of ze wel of niet binnen het plangebied willen wonen. Besluiten zij een woning te 
kopen dan is het belangrijk om zo snel mogelijk een overeenkomst te tekenen. Het tijdstip uit 
het stroomdiagram is te laat bij de appartementen. Zadra men een appartementkeuze heeft 
gemaakt op verdieping en locatie moet een handtekening volgen. De locatie van het 
appartement vindt men het belangrijkst, de indeling volgt later. Na inschrijving met een optie 
van een week kunnen ge"lnteresseerden een afspraak maken bij de makelaar. 

Tijdstip start kopersinspraakproces. 
De start van het kopersinspraakproces bij DO wordt als een juist moment gezien omdat de 
koper na de kavel keuze {bij uitleg/ privaat) zijn handtekening plaatst zodra hij de architectuur 
van de referentiewoning of appartementencomplex heeft gezien. 

De vier sessies 
lnspraak van kopers wordt verdeeld over vier sessies. In vier stappen kunnen kopers alle 
aangeboden keuzes maken voor het samenstellen van hun eigen woning. 

Het onderscheiden van verschillende sessie is organisatorisch als ook voor de aspirant koper 
overzichtelijk. Het onderscheidt maken in het programma van eisen woning en het voorlopig 
ontwerp zal voor de consument niet noodzakelijk zijn. De lijst van functies moet gekoppeld 
worden aan een plattegrond waarmee zij zelf kunnen schuiven. 

De consument is mondig en zeer goed instaat om zijn eigen keuzes te maken. Met 
begeleid ing is het mogelijk dat de consument de won ing naar eigen idee uitwerkt. Het gebruik 
van een referentiewoning wordt gezien als een hulpmiddel dat een groat aantal kopers nodig 
za l hebben. 

Sessie vier: definitief ontwerp 
lnspraak met betrekking tot de appartementgevel (gevel individuele woning) wordt als moeil ijk 
gezien vanwege welstand. Echter als de keuzes van de koper beperkt zijn in door architect 
uitgewerkte opties zou het wel mogelijk kunnen zijn . 

De planning van de sessies 
Grondgebonden woningen 
De totale periode van 4 maanden wordt niet als te kort beschouwd , eerder als te lang . Echter 
de organisatie van het proces zal hierbij doorslaggevend zijn . De ervaring leert dat als de 
koper 2 weken heeft, hij 2 weken neemt en als hij 4 weken heeft, hij 4 weken neemt. 
Appartement 
De duur van het kopersinspraakproces wordt als realistisch gezien. In 2 maanden hebben zij 
tijd om hun eigen ideeen te verwezenlijken in de plattegrond. Kopers zullen zich in het 
voortraject (ca 4-6 maanden) verdiepen over de indeling van hun woning en de gewenste 
functies in de woning. 
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Verrekening extra grate kavel 
De verrekening van mogelijk verloren woningen in de grandprijs wordt gezien als een 
realistische oplossing. Kopers die daadwerkelijk een grotere kavel willen zullen bereid zijn om 
te investeren in de kavel. 

Binding kopers 
Traditioneel warden woningen ontworpen en verkocht. De doelstelling van dit onderzoek is om 
kopers niet een standaard woning maar een op specifieke wensen afgestelde woning te 
bieden. De verkoop van de woning of in dit geval de binding van de koper wordt gezien als 
geoorloofd zodra de woning gericht op de koper wordt samengesteld. Op dat moment kan de 
overdracht plaatsvinden van de grand met de voorwaarde om de woning af te bouwen met 
dezelfde ontwikkelaar. Het bieden van een stuk eigendom kan ook bij appartementen 
plaatsvinden via een stuk grand. Bij een appartement hoort ook een stuk grand. 
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Hoofdstuk 7: concept consumentgericht bouwen 

SITUATIE 1: PRIVAAT/ UITLEGGEBIED GRONDGEBONDEN WONINGEN 
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Figuur B 10. 1: stroomdiagram situatie 2 
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SITUATIE 3: PRIVAAT/ APPARTEMENTENCOMPLEX BINNENSTEDELIJK 
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Figuur 810.2: stroomdiagram situatie 3 en 4 
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SITUATIE 3: PRIVAAT/ APPARTEMENTENCOMPLEX BINNENSTEDELIJK 
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Figuur 810.3: stroomdiagram appartementen na toetsing 
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