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Woord vooraf 

Deze scriptie betekent de afsluiting van mijn studie Construction Management and 
Engineering aan de Technische Universiteit. In samenwerking met Heijmans Vastgoed B.V. is 
deze scriptie het resultaat van 7 maanden onderzoek naar de ontwikkeling van 
starterswon.ingen. Ik kan terugkijken op een leerzame tijd waarin ik kennis heb kunnen maken 
met het wetenschappelijke onderwijs. Hiernaast heb ik het geluk gehad om in een hechte 
studiegroep te mogen afstuderen. De intervisietrainingen en overige contactmomenten met 
medestudenten zijn van onschatbare waarde geweest. 

Een persoonlijk woord van dank wil ik richten aan mijn begeleiders met op de eerste plaats 
Wim Schaefer, voorzitter van de afstudeercommissie. Ten tweede, Kees Kokke, als dagelijks 
begeleider, met wie ik inspirerende discussies heb gehad, en tot slot, André ten V ergert die mij 
voorzien heeft van de nodige praktijkkennis. 

Speciale gevoelens en herinneren zal ik overhouden aan de futuresite afstudeergroep en de 
organisatie van de studiereis; een ambitieuze en gezellige groep studenten die allen succesvol 
gaan afstuderen. Helaas is de studiereis naar Rusland voor mij niet doorgegaan; de steun van 
de groep in deze periode van overlijden van mijn oma was echter om niet te vergeten. Ik weet 
dan ook zeker dat mijn oma trots zou zijn op deze prestatie. 

Fleur bedankt voor jouw steun; ondanks jouw drukke studie heb je mij altijd gesteund en 
bekritiseerd, nu heb ik zeker weer tijd voor jou. En, tot slot, mijn ouders; bedankt voor jullie 
eindeloze steun en interesse in mijn studie. 

Maarten Bloks 
Helmond, 25 augustus 2008 
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Samenvatting 

De betaalbaarbeid van koopwoningen staat de laatste jaren ter discussie in Nederland. Het 
gebrek aan starterswoningen is één van de belangrijkste problemen dat hierbij opduikt; een 
doorsnee starter kan geen koopwoning meer betalen. Ondanks subsiclies en speciale 
hypotheekvormen zijn er op dit moment 600.000 mensen die een koopwoning willen 
betrekken. De vastgoedmarkt heeft dit gat ontdekt; projectontwikkelaars zoeken naar 
verschillende mogelijkheden om dit marktsegment aan te boren. Vastgoedconcepten voor 
starters lijken, als nieuwe vorm van projectontwikkeling, de manier om deze markt te betreden. 
Het probleem is echter dat initiatieven hiertoe in een vroeg stadium stranden. 

De ontwikkeling van vastgoedconcepten is gericht op het matchen van de marktvraag met het 
te ontwikkelen aanbod. Hierbij staat de klantwens centraal. In de huidige marktwerking wordt 
dit proces echter verstoord door het overheidsbeleid; deze reguleert de woningmarkt. Voor de 
projectontwikkelaar is het een uitdaging om een conceptontwikkeling in deze situatie succesvol 
te laten verlopen. Op basis van deze gegevens is onderzocht wie 'de starter' is, welke 
marktpartijen zich bezig houden met de ontwikkeling van koopwoningen en welke rol de 
overheid daarbij speelt. In dit onderzoek is uitgegaan van de jonge hoogopgeleide starter die 
zich in stedelijke gebieden wil vestigen. 

In de praktijk is te zien dat er verschillende soorten en typen concepten worden aangeboden. 
De betaalbaarbeid en de technische invulling vormen samen de belangrijkste punten waarop 
een startersconcept (=vastgoedconcept voor starters) wordt gekenmerkt. Voor de stedelijke 
ontwikkelingen zou een dergelijk vastgoedconcept de genoemde actoren tot elkaar moeten 
brengen om vervolgens succesvol starterswoningen te kunnen ontwikkelen. Er wordt dan ook 
gesproken over de brugfunctie die een concept kan creëren. 

Op basis van meer dan 70 startersconcepten en een aantal expertinterviews is geanalyseerd 
waar de knelpunten ontstaan bij de ontwikkeling van concepten naar de daadwerkelijke bouw 
van de starterswoningen. Hieruit is gebleken dat de knelpunten zicht voortdoen op de 
volgende vijf onderdelen: 

• Financiee~ de betaalbaarbeid van een concept; 

• Politiek & Beleid, de invloed en bijdrage van de overheid; 

• Extern draagvlak, de klantwens en betrokken actoren; 

• Intern draakvlak, de organisatie van de projectontwikkelaar; 

• M.A.C.H.O., de functionele en technische eisen aan een concept 
Een stroomanalyse volgens Porras heeft inzicht gegeven in de hoofdoorzaken van het 
probleem. Een gebrek aan theoretische kennis en succes samen met een traditioneel ingerichte 
organisatie laten de overige knelpunten ontstaan. De oplossing ter ondervanging van deze 
knelpunten is gezocht in de interne organisatie, het draagvlak, van de projectontwikkelaar. 

Door middel van de opgedane theoretische en praktische kennis op het gebied van 
vastgoedontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en conceptontwikkeling is een proces 
ontworpen. Dit proces is volgens de systeembenadering SADT gemodelleerd en 
implementeerbaar in het traditionele en het conceptuele vastgoedontwikkelingsproces. De 
volgende fasen in de systeembenadering zijn te onderkennen: 

• Definitie 
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• 

• 

Aan de hand van een productconcept wordt de juiste configuratie gezocht voor een 
lokale woningmarkt of locatie. 

Ontwerp 
De ruwe 'schets' en verwoording van het concept wordt in deze fase gebruikt om de 
brug tussen partijen te slaan. 

Voorbereiding 
Het eerste onderzoek naar de haalbaarheid van het concept in samenwerking met alle 
actoren. Uitkomst is hierbij een intentieovereenkomst. 

De systeembenadering geeft als ontwerp inzicht in de inrichting van de organisatie van een 
projectontwikkelaar bij conceptontwikkelingen. Voor het afstudeerbedrijf, Heijmans Vastgoed 
B.V., is op tactisch niveau een programmamanagementmodel ontwikkeld om een dergelijk 
proces te implementeren in de organisatie. Het ontwerp heeft in de toetsing aangetoond 
bruikbaar te zijn voor de projectontwikkelaar. Het biedt inzicht in de te nemen stappen tussen 
de productontwikkeling- en de vastgoedontwikkelingsfase. Het succes van de 
projectontwikkelaar en zijn startersconcepten kan hiermee worden bevorderd. 
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Inleiding 

1. INLEIDING 

Deze afstudeerscriptie is het resultaat van een onderzoek naar de problematiek van 
koopstarters op de stedelijke woningmarkt. Op basis van de vraagstukken op het gebied van 
conceptontwikkeling en stedelijk ontwikkelen tracht dit onderzoek een benadering te geven 
van het proces van ontwikkeling van een startersconcept. Dit proces geeft inzicht in een 
nieuwe vorm van vastgoedontwikkeling waaraan specifieke succesfactoren zijn verbonden. Het 
onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Heijmans Vastgoed B.V. 

1.1. Aanleiding onderzoek 

Naar aanleiding van het laatste project aan de masteropleiding 'Construction Managementand 
Engineering' (CME) is er interesse ontstaan in het eigen initiatief van private ondernemingen 
ten bate van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Hoewel het eigen initiatief 
formeel een nieuw begrip is bij de overheden bestaan eigen initiatieven al langer. De 
Nederlandse bouwwereld zit niet meer stil en is zichzelf proactief aan het ontwikkelen op 
verschillende gebieden. De initiatieven die hierbij worden ontplooid kunnen (moeten) leiden 
tot oplossingen voor bepaalde problemen in de maatschappij. 

Één van deze problemen is het gebrek aan betaalbare koopwoningen voor starters. Zo wordt 
naar aanleiding van prinsjesdag 2007 geschreven in de intermediair dat de Nederlandse 
woningmarkt op slot blijft met het huidige en nieuwe kabinetsbeleid. De 'doorsnee starter' kan 
een koopwoning niet betalen. Figuur 6 (op pagina 9) laat zien dat een woning voor een starter 
de laatste kwartalen in 2007 onbetaalbaar is geworden (<100%). Dit is vooral te merken in 
stedelijke gebieden met in het bijzonder de Randstad waar de vraag groot is en het aanbod 
beperkt. Ondanks de goede intenties van het kabinet zorgen de subsidieregelingen slechts voor 
de ontwikkeling van sociale woningbouw (Versluis, 2007). 

De markt, en specifiek de projectontwikkelaars, zitten niet stil en hebben dit gat ook ontdenkt. 
Door middel van conceptontwikkelingen voor starterswoningen proberen zij het probleem te 
benaderen. In dit onderzoek is getracht een diagnose van de oorzaken te stellen van de 
problematiek op de Nederlandse woningmarkt welke door de marktpartijen, en specifiek 
projectontwikkelaars, wordt ervaren. Hiernaast is onderzocht wat vastgoedconcepten voor de 
stedelijke woningmarkt kunnen betekenen en op welke wijze de projectont\Villelaar concepten 
succesvol kan inzetten in stedelijke ontwikkelingen. 

1.2. Het Mstudeerbedrijf 

Vanuit de Technische Universiteit is de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. 
Heijmans Vastgoed B.V. als projectontwikkelaar is enthousiast geraakt in het onderwerp heeft 
dit onderzoek begeleid en ondersteund. 

Heijmans Vastgoed B.V. is één van de vier divisies van de beursgenoteerde bouwonderneming 
Heijmans N.V .. Hiernaast is Heijmans internationaal actief in Duitsland, Engeland en België. 
Met meer dan 11 .000 werknemers wordt gewerkt aan integrale, full service, oplossingen voor 
de klant. De activiteiten spreiden zich dan ook uit van idee, ontwerp, tot en met het beheer en 
onderhoud van alle vormen van vastgoed en infra. 

Het afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden bij Heijmans Vastgoed Business Development. 
Dit bedrijfsonderdeel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en 
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Onderzoeksaanpak 

ideeën voor vastgoed. Hieronder vallen diverse conceptontwikkelingen zoals het 
waterwoningen en seniorenwoningen. In 2006 is specifiek voor de koopstarter op de 
woningenmarkt Heijmans Startlab opgericht. Een ambitieus project welke gericht was op het 
genereren van nieuwe ideeën voor vastgoedconcepten voor starters. 
De diverse regiokantoren van Heijmans Vastgoed zijn voor de uitdaging komen te staan om 
deze concepten te gaan doorontwikkelen. Met de kennis en ervaring die in Startlab is opgedaan 
is in samenwerking met Heijmans V astgoed Amersfoort het onderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van startersconcepten op de stedelijke woningmarkt. 

2. ONDERZOEKSAANPAK 

De aanpak van het onderzoek is op basis van het afstudeervoorstel (november, 2007) 
geschreven. Ondanks de destijds goed uitgewerkte aanpak is deze de afgelopen periode enkele 
malen gewijzigd door voortschrijdende inzichten in de materie. Het afstudeeronderzoek is op 
basis van het onderstaande conceptuele ontwerp en onderzoekstechnische ontwerp 
uitgevoerd. De onderzoeksaanpak is gebaseerd op de methode van Verschuren en 
Doorewaard (2007). 

2.1. Conceptueel ontwerp 

Het conceptueel ontwerp bestaat uit het projectkader waarin de huidige probleemsituatie 
wordt omschreven. Hierin komt de maatschappelijke relevantie met de daaraan gekoppelde 
probleemstelling naar voren. Op basis van dit projectkader is de doelstelling, het 
onderzoekmodel en de vraagstelling geformuleerd. 

2.1.1. Projectkader 

Het overheidsbeleid richt zich in de Nota Ruimte op decentralisatie van de ruimtelijke 
ontwikkeling. Binnen de kaders van deze nota en de streekplannen heeft de gemeentelijke 
overheid meer mogelijkheden gekregen om haar eigen ruimtelijke beleid vormen. De, door het 
rijk, aangewezen VINEX-locaties vormen hierbij geen nieuwe oplossing meer voor de 
woningbouw. Hiervoor in de plaats zijn beperkte uitbreidingslocaties en stedelijke 
ontwikkellocaties (inbreidingslocaties) gekomen (Huisman, 2004). De nadruk in het recente 
overheidsbeleid wordt gelegd op de herstructureringsopgave in Nederland, zoals de 
"Prachtwijken" van minister Vogelaar. 
Deze ontwikkelingen hebben direct gevolg voor de starters op de woningmarkt in Nederland. 
De wens van deze groep, een betaalbare woning kopen, is lastig realiseerbaar door het zeer 
beperkte aanbod (Bodegom, 2007). De overheid doet in directe zin weinig aan dit probleem 
(Versluis, 2007) al zijn er in diverse stukken van het ministerie van VROM (2007) te lezen dat 
er nieuwe methoden worden gezocht waarmee particulieren een eigen woningbezit kunnen 
realiseren. Zo komen er verschillende vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap 
waarmee gemeenten verplicht worden eigenbouw woningen mogelijk te maken (Winsemius, 
2007). Deze methoden kunnen echter geen oplossing bieden voor de 600.000 potentiële 
starters, volgens vereniging Eigen Huis Oansen en Jansen, 2007), die vaak de wens hebben om 
in stedelijke gebieden te wonen. (Startlab, 2006) 
De wens om als starter stedelijk te wonen kent in het huidige overheidsbeleid geen oplossing 
(Versluis, 2007). De wooncorpora ties, welke van oudsher sterk vertegenwoordigd zijn in het 
stedelijke gebied (Huisman, 2004), spelen een belangrijke rol in het herstructureringsvraagstuk. 
Dit heeft echter gevolgen voor de participatie van marktpartijen, zij worden nauwelijks 
betrokken bij dergelijke projecten terwijl hun deelname onontbeerlijk is. (Weerkom, 2004). 
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Het hierboven geschetste projectkader beschrijft dat starters problemen ondervinden bij het 
kopen van een woning. Ondanks de plannen van de overheid kunnen marktpartijen 
onvoldoende participeren in de stedelijke ontwikkelingen met als doel starterswoningen te 
creëren. De volgende probleemstelling is op basis van het projectkader opgesteld: 

Door het ontbreken van startmwoningen is er op middellange termfjn een onevenwithtige ontwikkeling van de 
woningmarkt in stedeliJke gebieden. 

2.1.2. Doelstelling 

Op basis van het projectkader de onderzoeksdoelen van de masteropleiding CME en de 
ervanngen van het afstudeerbedrijf Heijmans Vastgoed B.V. is de volgende doelstelling 
geformuleerd: 

Het bevorderen van de realisatie van nieuwe starten·woningen. 

Op basis van het projectkader en deze doelstelling is dit onderzoek uitgevoerd als een 
praktijkgericht diagnostisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar de achtergronden en 
oorzaken van het projectkader en de hiernavolgende probleemverkenning. 

2.1.3. Onderzoeksmodel 

Het onderzoek waarbij de bovenstaande doelstelling wordt nagestreefd is systematisch 
samengevat in het afstudeervoorsteL Dit model is heeft echter in het afstudeerproces een lichte 
verfijning gekregen en is er als volgt uit komen te zien: 

Theorie Experts 
Sledei jke ontwikkei ngsproc essen 

1' 
Theorie f-+ K•nmMken Sfedeljke f-+ Diagnose en ontwerpeisen ---. Model voor conceptontwikkeling 

Storterswoningen stor1erawonlngen 

I 
J. J, 

Probleemverkenning Caseonderzoek 
Conslusies & oanbeve,ngen ,, +Leidraad 

(A) (SJ 

Figuur 1: Onderzoeksmodel 

Het onderzoeksmodel kan in de volgende woorden worden samengevat: (A) Een 
probleemverkenning naar de betrokken actoren bij de starterproblematiek in combinatie met 
theorieën over stedelijke ontwikkelingsprocessen en starterswoningen. Uit de achtergronden 
en theorieën worden de kenmerken (B) geanalyseerd. Deze worden gebruikt om 
expertinterviews te houden op het gebied van de conceptontwikkelingsproblematiek. Samen 
met casestudies kan de diagnose (C) worden gesteld van de problematiek . Op basis van uit de 
diagnose voortvloeiende ontwerpeisen waarin kan er een ontwerp voor oplossing (D) worden 
gemaakt door middel van een procesbenadering. Tot slot wordt voor de opdrachtgever na het 
onderzoek een leidraad (met een voorstel voor een oplossing) opgesteld voor de 
startersconcepten. 
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2.1.4. Vraagstelling 

Op basis van het projectkader en de doelstelling is op de volgende centrale vraag antwoord 
gezocht in dit onderzoek: 

Met welk model kan een .-on.-eptontwikkeiaar vastgoedcon.-epten voor starters realiseren? 

Dit onderzoek bestaat uit 3 fases welke worden uitgewerkt aan de hand van één centrale vraag 
per fase. Elke fase, zie ook het onderzoeksmodel, wordt doorlopen door middel van 
beantwoording op de deelvragen. 

A. Welke kenmerken uit de theorie zijn van belang voor het vaststellen van de knelpunten van 
de problematiek? 

• Welke actoren zijn betrokken in deze problematiek, wat zijn hun achtergronden, op 
welke wijze spelen zij een rol in deze problematiek en hoe kunnen zij ervoor zorgen 
dat de koopwoningmarkt voor starters toegankelijker wordt? 

• Wat zijn starterswoningen en woningconcepten, welke typen en vormen worden 
aangeboden en hoe verhouden deze zich met de rest van de woningmarkt? 

• Welke stedelijke ontwikkelingsprocessen zijn te onderkennen, hoe worden deze 
vormgegeven en welke invloed kunnen de betrokken actoren hierop uitoefenen? 

B. Welke knelpunten vormen hoofdoorzaken van het probleem, hoe worden deze ervaren en 
ondervangen? 

• Welke knelpunten zijn aan te merken voor het tekort aan starterswoningen? 

• Welke (nieuwe) kenmerken uit de praktijk en theorie kunnen een bijdrage leveren aan 
het tot stand komen van startersconcepten in stedelijke gebieden 

C. Volgens welk model kan de interne organisatie van een projectontwikkelaar ingericht 
worden t.b.v. conceptontwikkeling? 

• Hoe ziet het procesmodel van conceptontwikkeling eruit? 

• Op welke wijze kan het procesmodel geïmplementeerd worden m de 
projectontwikkelingsorganisatie? 

2.2. Onderzoekstechnisch ontwerp 

Het uitgangspunt van dit onderzoek is praktisch gericht, diagnostisch met het doel een 
ontwerp voor een oplossing én aanbevelingen te geven. De keuze voor dit onderzoek is 
gebaseerd op het ontbreken aan theorie en heldere oorzaken van de probleemstelling. Het 
zwaartepunt ligt dan ook op het vormen van theorie over de bepaalde deelonderwerpen. De 
uitvoering van dit onderzoek is bepaald door het onderzoekstechnisch ontwerp. 

2.2.1. Onderzoeksstrategie 

Het projectkader en het type onderzoek geven de keuze om het als breedte- of 
diepteonderzoek te benaderen. Gezien er bij aanvang van het onderzoek gekozen is om een 
diepteonderzoek te plegen wegens het ontbreken van kwantitatieve gegevens is deze scriptie 
ook als zodanig geschreven. De tijd en de vele facetten van het projectkader beperkte de 
mogelijkheid voor een grootschalige aanpak. De diepgang in dit onderzoek geeft echter ook 
een bijdrage aan de oplossingen van de probleemstelling 
De onderzoeksstrategie bestaat uit een combinatie van een bureauonderzoek en een casestudy. 
Dit betekent dat er een combinatie wordt gemaakt van een literatuuronderzoek en een 
empirisch onderzoek, waarbij gegevens uit het veld worden gewonnen. 
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2.2.2. Onderzoeksmateriaal 

De onderzoeksmethodiek is bepalend voor de keuze van het onderzoeksmateriaal. De keuze 
voor een bureauonderzoek heeft als gevolg gehad dat er gebruik gemaakt is van literatuur, 
documenten en media. Hiernaast is in de casestudies gebruik gemaakt van interviews en 
documenten om de benodigde informatie te verkrijgen. De lijst met gebruikte materialen is 
terug te vinden bij de bronnen. 

2.3. Leeswijzer 

Het onderzoek is gefaseerd doorlopen. Achtereenvolgens zijn de fasen van de 
onderzoeksopzet, de analyse, het ontwerp en de conclusies en aanbevelingen doorlopen. De 
onderstaande leeswijzer geeft deze fasen weer met de daarbij behorende inhoud van deze 
scriptie. 

Onderzoeksopzet 

1. Inleiding 
2. Onclerzaeksaanpak 

M.H.A. Bloks 

Analyse Ontwerp Conclusies en 
aanbevelingen 

3. Probleemverkenning 6. Ontwerpeisen 8. Conckl$les 
4. Starterswoningen 7. Model voor conceptontwlkkelng 9. Aanbevelogen 
5. Stedelijke ontwlkkellng$processen 

Figuur 2: Leeswijzer 

5 



Probleemverkenning 

3. PROBLEEMVERKENNING 

De probleemverkenning legt in deze scriptie de basis voor de analyse en diagnose van de 
probleemstelling. Deze verkenning is opgesteld aan de hand van het projectkader en de 
doelstelling van dit onderzoek. In de probleemverkenning wordt een antwoord gezocht naar 
de volgende deelvraag: 

Welke adoren :{jjn betrokken in deze problematiek, wat :{jjn hun m:htergronden en op welke wfjze Jpelen :{jj een rol in 
deze problematiek? 

Op basis van diverse literatuur zijn in dit onderzoek drie actoren te onderkennen welke 
verantwoordelijk zijn voor de gestelde problematiek. Deze actoren zijn: 

• De starters; 

• de overheid; 
• en de marktpartijen. 

In de volgende paragrafen worden deze actoren nader onderzocht. In het resumé is een 
samenvatting van de bevindingen gegeven welke als basis heeft gediend voor de 
beantwoording van de deelvraag. 

3.1. De Starters 

Er zijn diverse onderzoeken gewijd aan definities en kenmerken van de starters. In deze 
paragraaf wordt op basis van deze onderzoeken vastgesteld wie de starters zijn en welke 
kenmerken zij hebben. Hiernaast wordt door middel van recent uitgevoerde statistische 
onderzoeken door Vereniging Eigen Huis (VEH), Nederlandse vereniging van Makelaars 
(NVM) en Heijmans Startlab het profiel en de wens van de starters in stedelijke gebieden 
bepaald. 

3.1.1. Definitiebepaling 

In het licht van het projectkader zijn de starters zij, die de doorstroming en de liquiditeit aan de 
onderkant van de markt kunnen stimuleren. Deze twee kenmerken van starters worden door 
Neuteboom en Brounen (2006) als belangrijkste aangemerkt in hun starterstudie. De overheid 
erkent dat de starters de sleutel voor de oplossing van de volkshuisvestingsproblematiek 
(Versluis, 2007) zijn. De meest complete definitie wordt dan ook door de overheid gegeven 
(Winsemius, 2007): 

Zij die de eerste maal een woning kopen. Hierbij horen ook degenen die al zelfstandig wonen in een 
huurwoning en vervolgens doorstromen naar een koopwoning of zij die de huurwoning kopen. 

(Winsemius, 2007) 

Deze definitie geeft de totale breedte van de startersgroep weer. De onderlinge verschillen 
tussen de kenmerken van starters zijn groot en daarom niet als homogeen te beschouwen 
(Kruythoff, 1994). De verschillen worden hierbij bepaald door leeftijd, woonsituatie, en 
sociaal-economische status. Op basis hiervan wordt definitie van de starter in dit onderzoek 
gecomplementeerd met kenmerken. Deze kenmerken stellen vast wie de starter in stedelijk 
gebied is en welke woningvraag zij hebben. 
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Kenmerken 

De totale groep potentiële starters bestaat volgens Vereniging eigen Huis (VEH) uit ongeveer 
600.000 personen Qansen en Jansen, 2007). Uit het recentste woningbehoeftenonderzoek 
(VROM, 2006a) blijkt dat deze groep de afgelopen jaren qua omvang in de totale woningvraag 
niet veranderd is. De starters zijn verantwoordelijk voor éénderde van de totale woningvraag; 
een belangrijk deel van de markt. In tabel 1 wordt dit weergegeven, er wordt hierin echter geen 
onderscheid gemaakt tussen de huur- en koopsector. 

2002 2006 2002 2006 

V ragers in de markt doorstromer 67% 70% 757.450 772.714 

starter 33% 30% 373.437 323.498 

Totaal 100% 100% 1.130.886 1.096.212 

Verhuisgeneigden doorstromer 67% 70% 1.253.000 1.332.517 

starter 33% 30% 606.933 557.337 

Totaal 100% 100% 1.859.933 1.909.853 

Tabell: Vragers en verhwsgeneigden koop & huur (VROM, 2006a) 

In figuur 3 en 4 is af te lezen dat de 600.000 potentiële starters een vraag hadden naar bijna 
200.000 koopwoningen. Van deze vraag blijkt slechts 20% gerealiseerd te zijn, in 2004 werden 
er slechts 30.000 woningen gekocht door starters. 

-·-lOOf 

ST AlllElt 

c:::::J .... - .... - 1006 - IH7 - ~oen c:J 2000 
IV'(C)M. :lOOoc) 

Figuur 3: Gevraagde woningen( totaal) Figuur 4: Door starters betrokken woningen 

De markt voor goedkope koopwoningen is echter wel aangetrokken (VROM, 2006a). Dit geldt 
voor zowel gestapelde als grondgebonden woningen. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de 
vraag in 2006 onder de starters naar koopwoningen ongeveer gelijk gebleven is. Op basis van 
figuur 3 en 4 is te concluderen dat de woonwens van deze groep wel lastiger te realiseren is 
geworden. 
Waar het ministerie van VROM1 in tabel 1 onderscheid maakt tussen vragers en 
verhuisgeneigden geeft VEH en betere definitie van de te onderscheiden koopstarters (VEH, 
2006). Met deze definities wordt bepaald welke starters koopconcreet zijn (de vragers in de 
markt), en welke starters een koopdroom (verhuisgeneigden) hebben. 

• Koopconcreet: Jongeren die van plan zijn om binnen drie jaar een te kopen én zich al aan het 
oriënteren zijn. 

I Het ministerie van VROM wordt hierna vernoemd als VROM 
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• Koopdroom: Jongeren die ooit een woning willen kopen, maar niet binnen drie jaar óf jongeren die 
wel willen kopen binnen drie jaar, maar zich nog niet aan het oriënteren zijn. 

(VEH, 2006) 

In dit onderzoek vormen deze twee groepen het aandachtsgebied. Zij zijn immers 
verantwoordelijk voor de vraagontwikkeling en de woningbouwontwikkeling op middellange 
termijn. De concrete vraag zal echter bepaald worden door de koopconcrete starters. De 
profielen van deze starters zijn in recentste onderzoek van de VEH (2006) vastgelegd naar 
meest voorkomend is een bepaalde regio, zie tabel 2. 

Grote Westen Noorden Oosten Zuiden 
steden 

Huishoudengrootte 1 1 1 1 1 

Inkomen Beneden Beneden Beneden Beneden Beneden 
modaal modaal modaal modaal modaal 

Leeftijd 26 t/m 30 20 t/m 25 20 t/m 20 t/m 20 t/m 25 
Jaar Jaar 25 jaar 25 jaar Jaar 

Opleidingsniveau Hoger midden midden midden midden 
opgeleid 

Tabel 2: Profielen van starters naar regio ingedeeld (VEH, 2006) 

De uitkomsten in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een onderzoek (n= 1 000+) onder 
(voormalige) starters. De waarden in de tabel geven de kenmerken aan van het grootste 
gedeelte van de koopconcrete starters. De koopconcrete starters zoals deze zijn weergegeven 
in tabel 2 kennen in hun gewenste woonregio 
een bepaalde mate van toegankelijkheid van de 
woningmarkt. In figuur 5 is de mate van 
concurrentie op de woningmarkt afgebeeld. 
Hoe donkerder een regio hoe meer starters 
zich willen vestigen in deze regio (Neuteboom 
en Bronnen, 2006). Hoewel dit figuur slechts 
inzicht geeft in de starters welke zichzelf een 
woning kunnen veroorloven in een bepaalde 
regio, geeft het wel aan waar de vraag het 
grootst is. Hiernaast is ook uit het figuur af te 
leiden dat de doorstroming in de donker 
gekleurde regio's het laagst zal zijn. De grote 
steden, in het bijzonder de Randstad plus 
Nijmegen en Eindhoven, kennen de grootste 
druk op de woningmarkt voor starters. Hieruit 
is af te leiden dat de profielen van starters in 
de grote steden en het westen maatgevend zijn 
voor de problematiek. 

Betaaibaarheid woningen 
Figuur 5: Concurrentiegraad op de woningmarkt 

Starterswoningen vallen in diverse literatuur in de categorie van goedkope (betaalbare) 
woningen. Het zijn woningen die worden betrokken door koopstarters, welke volgens de 
definitie voor de eerste maal een woning kopen. Hiermee is een belangrijke randvoorwaarde 
gesteld voor starterswoningen; starterswoningen zijn betaalbare woningen. Uit het 
woningbehoeftenonderzoek is op te maken dat in de afgelopen jaren de gemiddelde 
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succesvolle starter een beneden modaal inkomen had (<€30.000,-, volgens Centraal 
Planbureau, 2007), zie tabel 3. 

Jaar 

2001 

2004 

Leeftijd 

Inkomen 

Leeftijd 

Inkomen 

Koop 

25- 30 jaar 

€26.200 

25- 29 jaar 

€29.400 

Huur 

22- 29 jaar 

€15.500 

23- 31 jaar 

€15.300 

Tabel3: Kenmerken Starters koop & huur (VROM, 2006a) 

Recentere ontwikkelingen tonen aan dat het niet makkelijker is geworden voor de starter om 
een koopwoning te betrekken. Uit de kwartaalonderzoeken van de NVM blijkt dat het 
betaaibaarheidpercentage onder de starters snel afneemt, zie figuur 6. Uit dit figuur blijkt dat 
de prijs van een gemiddeld koopappartement bij 100% financiering voor een één verdienende 
starter te hoog is geworden. 

·~~------~----~~~--~~------------~~~--~----

1' 
& nor-----~~--------~----------------------------~--
0 

~ 
~ 100 

f ~~--~~~----~--------~~~~--~~-7~----~~ 
1~ & Mr---------------------------------~~--~~~~----

~~-~---.,--~,---~----~~--r-,--~--.,-,,-.,,--~---.,v--~,--~--7--,--r-,-~--7--11--,1 
Kwartool-+ 

- Appartemenl - Tus.-onlng 
(NVM. 2007b) 

Figuur 6: Betaaibaarheid voor éénverdienende starters 

De cijfers waarop VROM en de NVM zich baseren blijken op dit moment ter discussie te 
staan (FX, 2007) . Het maximale hypotheekbedrag is in de recente gedragscode voor 
hypothecaire financieren (NVB, 2007) vastgelegd op 4,5 maal het bruto jaarsalaris. Dit zou 
betekenen dat een starter met een inkomen van €30.000,- tussen de €130.000,- en €150.000,
zou kunnen lenen. Dit alles houdt in dat er een onderscheid gemaakt kan worden in de 
betaaibaarheid van de twee goedkoopste typen woningen; appartementen en tussenwoningen. 
De betaaibaarheid van deze woningen is door de NVM (2007) weggezet in figuur 7. 

3.1.2. Profiel van de starter 
De bovenstaande kenmerken van de starters kunnen worden samengevat in het meest 
voorkomende profiel van de starter in stedelijk gebied. De starter met een woonwens in het 
stedelijk gebied heeft het volgende profiel: 

• H uishoudengrootte: 

• Inkomen: 

• Maximale hypotheek: 

• Leeftijd: 

• Opleidingsniveau: 

• Woonregio: 

M.H.A. Bloks 

1 persoon 
beneden modaal, tot €30.978,- (CPB, 2008) 

€130.000,- tot €150.000,-

25 t/ m 30 jaar 

Hoger opgeleid 
Grote steden en het West Nederland 
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Be1aelb•er ~oor ~xw ..... modaal ( > e 184230) 
e.ot .. .Aib .... r YODr ....,... ... ((i 1-4ol900- 1 &4230) 
-•!baar ....,or bene-... m-1 (< ~ 144900) 
Te weinig gegeven• 

(NVM, 2007a) 

Figuur 7: Regio's waar éénverdienende starter terecht kan voor een appartement(links) en tussenwoning( rechts) 

Woonwens 

De woonwens van deze starter kan als volgt worden samengevat als (Startlab, 2006; 
VEH,2006): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

V erhuiswens: Binnen 3 jaar realiseren 

Bereidheid te wachten:Half jaar tot een jaar 

Type woning: Appartement (voor op korte termijn) 

Bouwjaar: 

Koop/huur: 

Gewenst oppervlak: 

Locatie: 

Woonomgeving: 

geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw 

Bij voorkeur koop 

60m2 (gemiddeld) 

Nabij stadscentrum, winkels en horeca 

Bereikbaar met de auto, voldoende parkeerruimte 

• Wooncarrière: Binnen enkele jaren doorstromen naar een andere woning 
De wens van de starters zoals deze hierboven is omschreven is gebaseerd om de meest 
realistische resultaten uit de diverse onderzoeken. Hoewel de wens van de starters redelijk te 
nomen is, zijn de oplossingen niet te vinden in het stadscentrum (Bodegom, 2007). Reëlere 
locaties voor starterswoningen liggen net buiten het centrum van een stad, kleinere buursteden 
kunnen ook oplossingen aanbieden. De reden hiervoor zijn de grondkosten van een locatie, 
starters hebben immers weinig te besteden. 

3.2. De overheid 

De startersbrief van de minister van VROM (Winsemius, 2007), waarin de problematiek over 
starters wordt behandeld, laat zien dat de overheid slechts beleid kan vormen op het gebied 
van de woningbouwproductie. De overheid acteert op de woningbouwmarkt daarom alleen als 
regulator. Immers, de overheid fungeert zelden als opdrachtgeefster van woningbouw 
(Bouwmeester, 2004). Deze indirecte invloed heeft als gevolg dat de uitvoering van het beleid 
ligt bij de lokale overheden en de markt. Dit neemt echter niet weg dat rijksoverheid het 
startersprobleem als het hare beschouwd. Om dit probleem aan te pakken zijn het ruimtelijke 
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ordeningsbeleid en het volkshuisvestingsbeleid de voornaamste instrumenten. De volgende 
paragrafen geven de achtergrond en het gebruik weer van deze instrumenten. 

3.2.1. Het ruimtelijke ordeningsbeleid 

De overheid regelt in ruimtelijke plannen hoe Nederland er in de toekomst uit moet gaan zien. 
In de wet op de ruimtelijke ordening (WRO) wordt geregeld op welke manier deze plannen tot 
stand mogen komen. Op basis van deze wetgeving kan worden bepaald welke taken de 
overheid heeft. Onder de overheid wordt in deze het Rijk de provincies en de gemeenten 
verstaan. Naast de bepaling van de taken van de overheid geeft de WRO ook aan welke 
rechten en plichten de burgers, bedrijven en instellingen bezitten. (VROM, 2007) 

Binnen de vastgestelde kaders van de WRO vinden op rijksniveau planologische 
kernbeslissingen (PKB) plaats. De belangrijkste PKB, maar als zodanig niet benoemd, is op dit 
moment de Nota Ruimte. Deze Se nota valt in een reeks nota's voor het beleid op de 
ruimtelijke ordening en is in 2006 aangenomen door de rijksoverheid. Op basis van de 
voorgaande nota's is goed weer te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen Nederland heeft 
doorgemaakt en welke rol de nationale overheid hierbij heeft gespeelt. 

Nota's op de mimtei!Jke ordening 
De 1 e nota van het beleid op de ruimtelijke ordening stamt uit 1960. Na de oorlogsjaren werd 
voornamelijk in het westen van Nederland gewerkt op de wederopbouw. Om een 
evenwichtige spreiding van de bevolking te bewerkstelligen werd deze eerste Nota geschreven. 
De rijksoverheid had voor ogen dat de regio's buiten de Randstad om een evenwichtige 
economische groei zouden doormaken. De kort hierop volgende 2e nota was een ingreep op 
de 1 e nota. De Randstad groeide te snel en er moest ingegrepen worden. Door middel van 
bufferzones en strategische grondaankopen van de overheid moest de verstedelijking van het 
westen gecontroleerd worden. De WRO werd kort voor deze nota geïntroduceerd waarmee de 
wettelijke basis van de nota's op de ruimtelijke ontwikkeling werd vastgelegd. De 3e nota is in 
tussen 1973 en 1983 in delen tot stand gekomen. De groei van de bevolking en de steden bleek 
mee te vallen. Echter, in tegenstelling tot de eerste twee nota's moest de overheid nu beleid 
vormen voor de trek van de bevolking uit de steden te controleren. Hier werd voor het eerst 
stadsvernieuwing geïntroduceerd. Dit instrument moest leiden tot effectieve nieuwe 
verstedelijking. De laatste nota in deze reeks is de 4c nota uit 1988. Deze nota had als doel het 
beleid te vormen voor de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt 
van structuren tussen stedelijk en landelijk gebied. Het belangrijkste punt in deze nota is de 
progranunering van nieuwe woningen; de vraag naar goede woonruimten bleek nog steeds 
groot te zijn. Zes jaar later volgde een aanvulling op deze nota (de vierde nota extra2

); de 
aanwijzing van grootschalige uitbreidingslocaties. Deze locaties staan beter bekend als de 
VINEX-locaties waar in grote aantallen woningen gerealiseerd konden worden. (Huisman, 
2004) 
In de voorgaande beschrijving van de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening is te zien dat 
de rijksoverheid in de nota's kaders stelt aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Er worden 
aandachtspunten geformuleerd voor regio's met de daarbij horende ontwikkeldoelen. De 
rijksoverheid heeft met deze nota's indirecte invloed op de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Nota Ruimte 
De huidige nota op de ruimtelijke ordening is de Se in de reeks en staat bekend als de nota 
Ruimte. Deze nota zet in op de decentralisatie van de ruimtelijke ontwikkeling, de provincies 

2 Vierde nota extra op de ruimtelijke ordening wordt hierna vernoemd als VINEX 
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en gemeenten krijgen hierbij meer zeggenschap. De rijksoverheid focust zich meer op de 
ruimtelijke hoofdstructuur wat overeenkomt met de deregulering van de ruimtelijke 
ontwikkeling (VROM, 2007). In navolging op de VINEX-locaties, welke door de rijksoverheid 
werden aangegeven, geeft de nota Ruimte slechts richtlijnen aan voor uitbreidingslocaties. De 
lokale overheden krijgen hier een belangrijkere stem in. De nota stelt echter wel kaders aan 
deze nieuwe uitbreidingslocaties, grote nieuwbouwlocaties behoren tot het verleden. Zo 
schrijft het ministerie van VROM (2006) dat het behoud van een open karakter in het 
buitengebied gediend is met zoveel mogelijk hergebruik van bestaande bebouwing. Nieuwe 
bebouwing in het buitengebied zal altijd gepaard gaan met ontwikkelingen in bestaand stedelijk 
gebied. 
De nadruk in deze nota ligt op de ontwikkelingsopgave in stedelijke gebieden, een grote 
verandering ten opzichte van de voorgaande nota. De ruimte in Nederland is schaars en wordt 
ingeperkt door deze nota. De relatief eenvoudig te ontwikkelen VINEX-locaties zullen de 
komende jaren uitontwikkeld zijn, beperkte uitleglocaties komen hiervoor in de plaats. In de 
nota ruimte is terug te vinden dat de rijksoverheid een streefpercentage van 40% op 
binnenstedelijk bouwen stelt. (VROM, 2007a) 

3.2.2. Het volkshuisvestingsbeleid 

In tegenstelling tot het ruimtelijke ordeningsbeleid kent de rijksoverheid al langer een 
volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid is ontstaan eind negentiende, begin twintigste eeuw. De 
opkomst van particulier initiatief, woningcorporaties, bracht de overheid zover om in 1901 een 
woningwet aan te nemen. Het doel van deze wetgeving was het bevorderen van de bouw van 
goede woningen door middel van voorschotten. Tot aan de tweede wereldoorlog waren er in 
Nederland op deze wijze door de woningcorporaties één miljoen woningen ontwikkeld. 
Sindsdien is de betrokkenheid van de overheid bij de volkshuisvesting een feit. (Huisman, 
2004) 
Het einde van de tweede wereldoorlog luidde een tijdperk in van interventie door de overheid 
in de woningmarkt. Zoals in de meeste west Europese landen werd Nederland geconfronteerd 
met grote woningtekorten. Deze tekorten konden slechts met staatssteun aangepakt worden, 
het doel was daarmee duidelijk; meer woningen van voldoende kwaliteit en goede 
betaalbaarheid. In de jaren vijftig was 95% van de nieuwbouwwoningen gerealiseerd met 
behulp van staatssteun (Boelhouwer et al., 2005) . Deze periode wordt gekenmerkt als een 
tijdsperk waar de kwantitatieve woningvraag centraal stond (Boumeester, 2004). 
De jaren zeventig en tachtig brachten weinig verandering in het beleid van de overheid. 
Wooncorporaties kregen forse subsidies in tegenstelling tot de private partijen, 
projectontwikkelaars, waardoor voornamelijk gesubsidieerde woningen werden ontwikkeld. De 
Nederlandse overheid hanteerde vastgestelde aantallen te ontwikkelen woningen met als 
gevolg dat marktwerking nauwelijks een kans kreeg. Dit beleid wordt in diverse literatuur 
gekenmerkt als een golfbeweging; de overheid wilde meer ruimte aan de markt geven, maar als 
er in bepaalde situaties ingegrepen moest worden voelde de regering zich gedwongen de markt 
te reguleren (Boelhouwer et al.,2005; Priemus, 2000). Nederland was met dit beleid duidelijk 
anders dan andere west Europese landen (Boelhouwer et al., 2005). Ierland (Norris & Shiels, 
2007) en Engeland (Bramley & Karley, 2005), waar de overheid beperkt intervenieert, zijn 
voorbeelden van landen waar de huidige problemen van de Nederlandse woningmarkt 
nauwelijks voorkomen. 
Eind jaren tachtig bleek de continuïteit van de bouwproductie niet meer het belangrijkste 
speerpunt te zijn in het overheidsbeleid. Op basis van het ontstane geringe tekort aan 
woningen werden de subsidies verminderd en doelmatiger ingezet. De nota 'Volkshuisvesting 
in de jaren negentig', van toenmalig minister Heerma (1989), geeft de beleidsomslag aan. 
Hierin werd de nadruk gelegd op de decentralisatie (zoals deze ook te zien is in de nota 

M.H.A. Bloks 12 



Probleemverkenning 

Ruimte) de bevordering van het eigen woningbezit, de verzelfstandiging van de 
wooncorporaties en de versterking van de marktwerking. (Boumeester, 2004; Huisman, 2004). 

Nota Memen, Wensen, Wonen 
Het huidige overheidsbeleid op de volkshuisvesting is omschreven in de nota Mensen, 
Wensen, Wonen. Op basis van de voorgaande nota op de volkshuisvesting en het 
woningbehoeftenonderzoek (WBO) uit 1998 heeft de rijksoverheid haar beleid bijgesteld met 
het oog op de 21 e eeuw. Het doel wat in deze nota wordt gesteld borduurt voort op de 
decentralisatie van het beleid naar lokale overheden. De burger en zijn wensen staat centraal. 
(VROM, 2000) 
De getypeerde kwantitatieve woningvraag in de jaren zeventig en tachtig kent in dit beleid een 
verschuiving naar een kwalitatieve woningvraag; er zijn in de VINEX-afspraken voldoende 
woningen ontwikkeld. In het kader van dit onderzoek is in de nota terug te vinden dat er in het 
kwalitatieve vraagstuk op dit moment gekeken moet worden naar tekortkomingen in de 
verschillende marktsegmenten van wonen. Er wordt aangegeven dat er in de stedelijke 
gebieden, waar een overschot is aan huurwoningen, een groot tekort is aan koopwoningen. 
De nota Mensen, Wensen, Wonen baseert het woningbeleid op periodieke 
woningonderzoeken. Deze 'Woningbehoefte Onderzoeken' bieden op basis van een grote 
onderzoekspopulatie een goed inzicht in de huidige stand van de Nederlandse woningmarkt. 
Hiernaast wordt er een toekomstverwachting gegeven op de ontwikkelingen in de 
woningmarkt. Het recentste woningbehoefte onderzoek (VROM, 2006a) laat zien dat sinds de 
invoering van de laatste nota de 'kwalitatieve mismatch' nog steeds bestaat. Het blijkt dat er 
ondanks een beperkt kwantitatief tekort het woningaanbod in bepaalde segmenten tekort 
schiet. Door de krapte op de huurmarkt zijn jonge starters genoodzaakt vaker en langer thuis 
blijven wonen (VROM, 2007b). De wens om te kopen is groot, vooral in het betaalbare, 
starters-, segment van de woningmarkt. Deze kwalitatieve vraag dient samen met de 
stadsvemieuwingsdoelen op middellange termijn een antwoord te vinden. De lokale overheden 
kunnen hieraan actief sturing geven door middel van de. vernieuwde grondexploitatiewet. 

3.2.3. Het startersbeleid 

De kwalitatieve vraag naar koopwoningen in het betaalbare segment werd door de overheid 
(Winsemius, 2007) als reden gegeven om in te grijpen in de gespannen woningmarkt. Hierbij 
werd als voornaamste doel gesteld dat de kloof tussen huur en koop overbrugd moet worden; 
de koopstarters moeten meer mogelijkheden krijgen de woningmarkt te betreden. In de 
literatuur wordt bevestigd dat, in voornamelijk de Randstad en grootstedelijke gebieden, 
betaalbare starterswoningen cruciaal zijn voor de doorstroming in de woningmarkt 
(Neuteboom & Brounen, 2006; Elsinga, 2003). Het beleid van het rijk is op basis van de nota 
Ruimte neergezet. De lokale overheden kunnen binnen deze kaders van het ruimtelijke beleid 
beslissingen maken en uitvoeren. De decentralisatie van bevoegdheden heeft hieraan een 
belangrijke inhoud gegeven en het kan daarom gesteld worden dat de lokale overheden 
diegene zijn die het probleem beleidsmatig kunnen "oplossen". In de nota Mensen, Wensen, 
Wonen wordt door VROM (2000) aangegeven dat de gemeenten de eerst verantwoordelijken 
zijn voor het uitvoeren van het woonbeleid. 

R!Jksbeleid 
In het rijksbeleid wordt beschreven welke richtingen en mogelijkheden er zijn om tegemoet te 
komen aan de startersvraag op de woningmarkt. Hiernaast worden handvaten geboden voor 
lokale overheden en marktpartijen welke op het gebied van starterswoningen actief zijn. De 
volgende beleidsmaatregelen zijn worden gegeven (Winsemius, 2007): 

1) Financiële instrumenten om de maandlasten te verlagen; 
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2) Verkopen onder de marktwaarde van de woningen; 
3) Lagere koopsom door grond in erfpacht uit te geven; 
4) Specifiek aanbod gericht op koopstarters. 

Het rijk werkt voomarnelijk met financiële maatregelen om de starter tegemoet te komen. 
Deze maatregelen lopen van speciale hypotheekvormen tot en met koopsubsidies. Hiernaast 
moedigt het rijk ook het eigen woning bezit aan. De nota Mensen, wensen, wonen (VROM, 
2000) staan voor meer betrokkenheid van de burger in het ontwikkelingsproces (Winsemius, 
2007) . Verschillende vormen van ontwikkelen worden hierbij geïntroduceerd zoals het 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). 

Lokaal beleid 
Waar het rijksbeleid slechts kaders stelt heeft de gemeentelijke overheid in het lokale beleid de 
mogelijkheid invulling te geven aan de startersoplossingen. Dit gebeurt op basis van de 
regionale plankaders, de streekplannen welke worden ontwikkeld door de provincie, waaruit de 
gemeenten ruimtelijke plannen vormen. Hierbij is het bestenuningsplan het belangrijkste 
instrument voor het regelen van de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente. De gemeente 
moet door middel van regelgeving, zoals het bestenuningsplan (Huisman, 2004), zorgen voor 
goede woonomstandigheden. 
In het verleden hadden de gemeenten binnen deze kaders een relatief grote zeggenschap over 
de ontwikkelingen. Naast regelvormer konden zij ook fungeren als initiator en planvormer bij 
bouwlocaties (Huisman, 2004). De laatste tien jaar heeft er echter een verschuiving 
plaatsgevonden, de gemeenten kunnen marktinitiatieven en particuliere initiatieven niet meer 
beperken. Binnen dit nieuwe beleid wat volgt uit de nota Ruimte en de nota Mensen, wensen, 
wonen zet de overheid in op betrokkenheid (VROM, 2000). Hierbij worden publiek private 
samenwerking (PPS) en initiatieven vanuit de markt en de burger aangemoedigd (Woerkom, 
2004). Verder wordt er ook ruimte gegeven aan een initiatief vanuit de burgers, het CPO. 

Ondanks dat iedere gemeente in Nederland haar eigen speerpunten op het gebied van 
starterswoningen kent, heeft de rijksoverheid wel enkele handvaten omschreven. Ter 
bevordering van de ontwikkeling van starterswoningen in gemeenten kan gebruik gemaakt 
worden van (Winsemius, 2007): 

• Lagere grondprijzen 
De kosten van de grond wegen vaak zwaar in de betaalbaarbeid van de worung. 
Gemeenten kunnen hier door middel van lagere grondprijzen elireet op reageren. 
Hiernaast is kan er ook gebruik gemaakt worden van erfpachtconstructies. 

• Starterslening 
De stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft in 
samenwerking met ongeveer 80 gemeenten een fonds opgericht. Uit dit fonds kunnen 
de deelnemende gemeenten een lening verstrekken welke in beginsel rente- en 
aflossingsvrij is. Deze lening wordt echter alleen verstrekt als aanvulling op een 
hypotheek. 

Deze regelingen hebben betrekking op de betaalbaarbeid van de woning. Het blijkt echter dat 
deze regelingen nauwelijks effect hebben op de markt (VEH, g.d.). In vergelijking met Europa 
kent Nederland het laagste percentage eigen woningbezit onder modale inkomens (Elsinga, 
2003). 
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3.3. De marktpartijen 

Het woningaanbod wordt bepaald door de verschillende partijen in de markt. In dit onderzoek 
wordt aandacht besteed aan de wooncorporatie, welke van oudsher een sterke sterk 
vertegenwoordigd zijn in het stedelijke gebied, en de projectontwikkelaars. Deze twee partijen 
worden in de volgende paragrafen gedefinieerd en omschreven. 

3.3.1. Wooncorporaties 

De Nederlandse wooncorporaties kennen een lange historie en zijn al meer dan een eeuw 
actief op de Nederlandse woningmarkt. Waar zij eind 19e eeuw zijn ontstaan uit particulier 
initiatief groeide zij de jaren daarop uit tot service organisaties. Naast het zorgen voor een 
leefbare woning kregen de corporaties een maatschappelijke functie welke stond voor een 
bindende werking in de gemeenschap. Sinds de woningwet van 1901 groeide het aantal 
woningcorporaties met daarbij het aantal sociale huurwoningen, de particuliere markt was 
destijds nauwelijks meer aanwezig. 
Na de oorlogsjaren werden de corporaties door de gemeentelijke woonbedrijven ingeschakeld 
voor de wederopbouw. Als gevolg van deze samenwerking is in de jaren '50 een relatie 
ontstaan tussen de overheid en de corporaties. De gemeenten werden beperkt in hun bouwrol 
waar de corporaties meer zeggenschap kregen over hun vermogen. Via rijkssubsidie werd tot 
in de jaren '90 door de overheid de kosten en kwaliteit van het sociale wonen bepaald. Eind 
jaren '80 werden deze subsidiestromen gereguleerd waardoor er op het maatschappelijke 
terrein een stap werd gezet naar marktwerking. De maatschappelijke taken zijn nog niet 
veranderd; de corporaties moeten zorgen voor huisvesting voor mensen met een laag 
inkomen. Er kwam echter wel een mogelijkheid tot het doen van investeringen welke niet 
voldoen aan deze criteria om zodoende het rendement op langer termijn te waarborgen. De 
corporaties werden hierdoor "maatschappelijk ondernemers" genoemd (Aedes, 2005). Een 
algemene defmitie van de hedendaagse wooncorporatie: 

Een wooncorporatie is werkzaam in het belang van het wonen, woondiensten en woonmilieus. 

(Smeets, 2006) 

In vergelijking met een vastgoedonderneming is het behalen van een zo hoog mogelijk 
financieel rendement geen hoofddoelstelling. In het belang van wonen mogen corporaties wel 
ondernemen; binnen de bedrijfseconomische randvoorwaarden mag een corporatie ook 
winstgevende projecten ontwikkelen. 

Marktpositie 
Met de voorgaande ontwikkelingen hebben de wooncorporaties in Nederland een sterke 
positie opgebouwd op de stedelijke woningmarkt. Deze positie van de woningcorporaties is 
voomarnelijk te danken aan de grond- en opstalposities op binnenstedelijke locaties. Het 
vermogen van de corporaties wordt de laatste tijd ook aangesproken als oplossing voor 
maatschappelijke problemen in steden (woonmilieus). Het recentste voorbeeld is de 
investering in de aandachtswijken van minister Vogelaar. In deze positie moeten de corporaties 
meer gaan werken aan de behoefte van de markt en de klant (Dagge en Smeets, 2004). Zij 
kunnen in stedelijke projecten fungeren als opdrachtgever en hebben vaak goede lokale 
contacten met gemeenten en bewoners. Hierdoor kunnen wooncorporaties gezien worden als 
'concurrent' van de projectontwikkelaar. Ondanks de overheidsbemoeienis hebben zij de 
mogelijkheid om marktgerichte keuzes te maken. 
Naast de concurrentiepositie van de wooncorporaties ten opzichte van de projectontwikkelaars 
kunnen zij ook gezien worden als partner in het stedelijke ontwikkelingsproces. Naast een stuk 
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risicospreiding kan het voorkomen dat wooncorporaties niet de juiste expertise beschikken, 
hierbij kan een projectontwikkelaar helpen. De kennis van de projectontwikkelaars kan goed 
van pas kan komen in stedelijke ontwikkelingsprojecten (Woerkom, 2004). 

Maatregelen 

Binnen de verantwoordelijkheden van de wooncorporaties op het gebied van (sociale) 
woningbouw, woondiensten en woonmilieus vallen ook de starters. Deze groep is voor de 
huur- én koopsector van belang voor de doorstroming. Met betrekking tot het oplossen van de 
startersproblematiek krijgen de wooncorporaties van de overheid enkele hulpmiddelen 
aangeboden (Winsemius, 2007): 

• Woningen verkopen onder de marktwaarde 

Corporatiewoningen kunnen verkocht worden met lagere verkoopprijzen dan de 
marktwaarde. Hierbij kunnen corporaties gebruik maken van het Besluit Beheer sociale
huursector (Bbsh) welke de mogelijkheid biedt om 10% korting te geven. Hiernaast 
kunnen koopsubsidies deze korting vergroten tot 30%, bij een maximale verkoopprijs van 
€158.850 (Aedes, 2007). 

• Fair-Value regeling 

Deze nieuwe regelgeving stelt de corporaties in staat te mogen delen in de 
waardeontwikkeling van de woning. Op deze wijze kunnen woningen goedkoper in de 
markt gezet worden. Bij verkoop van de woning dient de waardeontwikkeling gedeeld te 
worden met de corporatie. 

• Erfpachtconstructies 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een splitsing in het eigendom. De grond blijft van de 
verkopende partij waarvoor pacht betaald moet worden. Hiernaast kan de constructie zo 
worden ingericht dat er een mogelijkheid is tot terugkopen van de woning door de 
corporatie het verkopen van de grond door de corporatie. 

Deze maatregelen hebben echter allen betrekken op de betaaibaarheid van de woningen, 
hierbij is nog niet bewezen dat er meer starterswoningen worden gerealiseerd. Ondanks deze 
maatregelen vanuit de overheid draagt de politieke afhankelijkheid van de wooncorporaties 
niet bij aan het realiseren van goedkope woningen (Elsinga, 2003). 

3.3.2. Projectontwikkelaars 

In tegenstelling tot de wooncorporatie, welke ook kan acteren als projectontwikkelaar, wordt 
in dit onderzoek de projectontwikkelaar gezien als een risicodragende investeerder. De 
projectontwikkeling wordt door de vereniging van Nederlandse projectontwikkeling 
maatschappijen (NEPROM) (1970) omschreven als een complex van activiteiten wat zich 
voor, tijdens en na het produceren van bouwprojecten afspeelt. De projectontwikkelaar is een 
investeerder in allerlei vormen van vastgoedprojecten (Huisman, 2004). De definitie van 
projectontwikkeling bij projectontwikkelaars is als volgt omschreven: 

Projectontwikkeling is het risicodragend initiëren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en coördineren van 
alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/ of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het 
aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/ of gronden. 

(Kousemaeker, 1998) 

In het vakgebied van de projectontwikkeling komen verschillende typen projectontwikkelaars 
voor. Deze zijn te onderscheiden in onafhankelijke projectontwikkelaars en 
projectontwikkelaars gelieerd aan een onderneming. Waar onafhankelijke ontwikkelaars 
zichzelf slechts bezighouden met de kernactiviteiten van hun bedrijf dienen gelieerde 
projectontwikkelaars rekening te houden met andere bedrijven in de onderneming. Dit kunnen 
bijvoorbeeld bouwondernemingen of beleggingsmaatschappijen ZlJn. Ondanks deze 
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verschillende achtergronden is de doelstelling van een projectontwikkelaar eenduidig te 
geformuleren (Fokkema, 2000); " .. . de continuïteit van de onderneming op langere termijn waarborgen'~ 
Aan deze doelstelling zijn door de verschillende typen ontwikkelaars secundaire doelen 
verbonden welke te maken hebben met de onderneming. 

Marktpositie 
De positie van de projectontwikkelaars op de markt is sterk afhankelijk van het ruimtelijke 
beleid wat gevoerd wordt door de overheid. Een voorbeeld hiervan is de terug te vinden in de 
jaren '90 waar de Vierde Nota Extra destijds de VINEX-locaties aanwees. Deze locaties gaven 
grote ontwikkelmogelijkheden voor projectontwikkelaars. De economie groeide en samen met 
de woningvraag en de ontwikkelingsgebieden konden de projectontwikkelaars enorme winsten 
maken. (Woerkom, 2004) 
Nu is met de nota Ruimte de nadruk gelegd op het stedelijke ontwikkelen. De (grond)posities 
zoals deze zijn verkregen bij de VINEX-locaties zijn lastig te bemachtigen nu de overheid 
decentraal haar ruimtelijke ontwikkeling regelt. Hiernaast hebben projectontwikkelaars minder 
kennis en ervaring op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. 

Maatregelen 
Net als de wooncorporaties zien ook de projectontwikkelaars de vraag vanuit de markt naar 
starterswoningen. Om voor de vraag een passende oplossing te vinden hebben de 
projectontwikkelaars de volgende maatregelen aangewend (Winsemius, 2007): 

• Aanbod specifiek voor koopstarters 
De markt en in het bijzonder de projectontwikkelaars proberen door middel van 
woonconcepten gericht op starters te voldoen aan de vraag. 

• Specifieke hypotheekvormen verstrekken 
Verschillende hypotheekverstrekkers proberen door middel van speciale constructies de 
maandlasten voor een starter laag te houden. Uiteindelijk zal op basis van het inkomen de 
hypotheeklast vergroot worden. 

Deze maatregelen van de projectontwikkelaars hebben nog niet geleid tot een grotere toename 
in het aanbod (Winsemius, 2007). Naast de financiële maatregelen die ook de overheid en de 
wooncorporaties nemen heeft de projectontwikkelaar opvallend genoeg een andere 
mogelijkheid om startersprobleem op te lossen. Een aanbod specifiek voor koopstarters 
realiseren door middel van conceptueel bouwen is ook een mogelijkheid om de problematiek 
aan te pakken. 

3.4. Resumé 

In deze scriptie wordt gesproken over het startersprobleem wanneer het aanbod niet matcht 
met de vraag. Uit de voorgaande verkenning van de kenmerken en achtergronden van de 
betrokken actoren blijkt dat het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief niet matcht met de 
vraag. De starters staan aan de vraagzijde waar de marktpartijen moeten zorgen voor het 
aanbod. In een normale marktsituatie zou dit moeten leiden tot een match. Echter, het 
Nederlandse volkshuisvestingbeleid en ruimtelijk beleid reguleert de markt. Dit is in het model 
van figuur 8 af te lezen. 
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Vraag - ... Aanbod 
-Starters- - .. -Marktpartijen-

----------' :~ I~ 
I~ 

t- ------- _: 0 

Figuur 8: Marktmechanisme in de Nederlandse woningmarkt 

Het bovenstaande figuur geeft een heldere weergave van de situatie van de woningmarkt in 
Nederland. Op basis hiervan kan door middel een beknopte actorenanalyse een antwoord 
worden gegeven op de deelvraag, zie tabel 

Actor Rol 

Starter Vrager 

Achtergrond 

1 persoon, beneden 
modaal inkomen en 
hoogopgeleid 

Doel Maatregelen 

1c worung n.v.t. 
kopen in 
stedelijk gebied 

Overheid Regulator Beleid vormen op 
het gebied van 
woningvraagstukken 

Evenwichtig 
sturen van de 
ruimtelijke 
ontwikkeling en 
woningvoorraad 
m stedelijke 
gebieden 

Lagere grondprijzen 

Startersleningen 

Waancorpora tie Aanbieder 

welke decentraal 
kunnen worden 
uitgevoerd. 

Woningbezig 
verkopen 

Sociale 
volkshuisvester 
zonder 
winstoogmerk 

Werken in het 
belang van 
wonen, 
woondiensten 
en woonmilieus 

Fair-Value 
Erfpachtconstructies 

Projectontwikkelaar Aanbieder Risicodragende 
investeerder m 
vastgoed 

Continuïteit van 
de onderneming 
waarborgen 

Specifiek aanbod en 
hypotheken 
ontwikkelen 

Tabel4: Actorenanalyse van de startersproblematiek 

Uit deze analyse blijkt dat voornamelijk financiële maatregelen het aanbod moeten vergroten. 
De VEH merkt op dat deze instrumenten en maatregelen alleen niet voldoende zijn. Zolang er 
niets wordt gedaan aan de woningbouwproductie in het goedkope segment zal de 
woningmarkt alleen maar verder verslechteren. Deze kwalitatieve vraag naar woningen in het 
starterssegment kan door de marktpartijen worden beantwoord. Het beleid van de overheid 
lijkt hierin te voorzien door middel van decentralisatie. De betrokkenheid van de markt en de 
toekomstige bewoners dient hierdoor aangespoord te worden. 

Het aanbod vanuit de projectontwikkelaars, in dit geval de woonconcepten voor starters, vindt 
de markt niet. Uit tabel 4 blijkt dat de overheid een rol speelt in deze problematiek. Waar 
wooncorporaties vaak goede posities bezitten in de stedelijke woningmarkt blijken 
projectontwikkelaars weinig posities te hebben. Mede hierdoor lijkt het lastig te zijn 
woonconcepten te ontwikkelen voor starters. 
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4. ST ARTERSWONINGEN 

Het tweede onderdeel van de analyse is de starterswoning. Om meer duidelijkheid te krijgen in 
de starterswoning en het vastgoedconcept wordt in de volgende subparagrafen de volgende 
deelvraag beantwoord: 

Wat is een Jtarlem-oncept, hoe worden deze ontwikkeld en welke typen en vormen worden in de praktyk aangeboden? 

4.1. Definitiebepaling 

Het begrip startersconcept is opgebouwd uit twee begrippen; starterswoning en 
vastgoedconcept. In het kader van de kwalitatieve woningvraag is de starterswoning in te delen 
in de categorie betaalbare woning. Naast de het financiële aspect betaaibaarheid hebben de 
starters een bepaalde woonwens waar niet iedere betaalbare woning aan kan voldoen. Op basis 
van deze gegevens is de volgende definitie van een starterswoning opgesteld: 

Een betaalbare woning welke kan voldoen aan de wensen van de starter. 

De kwalitatieve woningvraag naar starterswoningen is kenmerkend voor de huidige markt. 
Waar projectontwikkelaars gewend waren de markt door middel van het aanbod te sturen zijn 
het nu de vragers die bepalen wat er ontwikkeld wordt. De marktpartijen reageren op deze 
wens door middel van bijvoorbeeld conceptontwikkeling. Dit kan leiden tot een beter 
antwoord op de vraag en de ruimtelijke ontwikkeling. Naast de verschuiving naar de 
vraaggestuurde markt zijn de concurrentiedruk door een versmalling in het aanbod 
(ontwikkelmogelijkheden) en het veranderende overheidsbeleid oorzaken voor 
projectontwikkelaars om woningconcepten te ontwikkeling (Vries & Schröder, 1993). Een 
dergelijk woonconcept wordt door Heintz (2007) omschreven als een vastgoedconcept met de 
volgende definitie: 

Een product dat · het resultaat is van een onderzoek naar marktontwikkelingen en toekomstige 
doelgroepen waarbij rekening is gehouden met de bestaande situatie. 

(Heintz, 2007) 

Uit de definitie is op te maken dat conceptontwikkeling de trend volgt van een vraaggetuurde 
markt. Deze trend brengt verandering in de markt en het bedrijf van projectontwikkeling. 
Waar de projectontwikkelaar in het VINEX tijdperk gebiedsantwikkelaar was evolueert hij nu 
naar een conceptontwikkelaar (Bouwmeester, 2004). Binnen de theorie van 
conceptontwikkeling wordt ook geschreven over vastgoedproducten. Het onderscheid tussen 
deze begrippen is van belang om in de theorie duidelijkheid te kunnen scheppen over het 
proces van conceptontwikkeling. De volgende definitie wordt gehanteerd voor een 
vastgoedconcept ten opzichte van een vastgoedproduct: 

Een naar type, functie en / of ontwerp repeteerbaar vastgoedproduct 

(Nozeman, 2007) 

Uit deze definitie blijkt dat een product flexibel is, en daarmee altijd aan de basis staat van een 
concept. Een concept is in tegenstelling tot een product dus niet repeteerbaar. Op basis van 
deze twee definities wordt een vastgoedconcept als volgt gedefinieerd: 
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Een naar type functie en I of ontwerp repeteerbaar vastgoedproduct wat op basis van een onderzoek 
naar marktontwikkelingen en toekomstige doelgroepen tot stand is gekomen. 

Uit deze definitie kan in combinatie met de definitie van een starterswoning bepaald worden 
wat een startersconcept is: 

Een naar type functie en I of ontwerp repeteerbaar vastgoedproduct welke voldoet aan het relevante 
(wensen)profiel van de starter. 

4.2. Conceptontwikkeling 

De definitie van de ontwikkeling van een vastgoedconcept loopt in de literatuur nogal uiteen. 
Waar de verschillen tussen het concept en het product duidelijk zijn verwoord worden deze in 
de toepassing ervan nogal eens verwisseld. Op basis van de definitie die Sentel (2005) geeft kan 
in combinatie met de bovenstaande bevindingen de beste definitie van conceptontwikkeling 
worden gegeven: 

Het zoeken naar en het vinden van de optimale vastgoedoplossing voor een markt of locatie, rekening 
houdend met relevante trends en ontwikkelingen plus de wensen en eisen van de klant 

In deze definitie van conceptontwikkeling kan het concept worden gezien als de optimale 
vastgoedoplossing voor het gestelde 'probleem'. Dit probleem kan ontstaan vanuit een 
marktvraag of ontwikkelingslocatie. Conceptontwikkeling is in tegenstelling tot de traditionele 
projectontwikkeling meer gericht op de klant en haar probleem. Het kan daarmee ook als een 
methode van marketing gezien worden (Splinter & Stevens, 2004). 

4.2.1. Vastgoedconcept 

De mogelijkheden die conceptontwikkeling biedt kunnen een oplossing bieden voor de steeds 
complexer wordende ontwikkelingsvraagstukken. Een vastgoedconcept kan binnen deze 
complexiteit als brug dienen tussen de vraag, het aanbod en het overheidsbeleid. Het 
marktmechanisme wat dan ontstaat rond nieuwe vastgoedconcepten wordt in figuur 9 
beschreven. De complexiteit 01 ries & Schröder, 1993) van het conceptontwikkelen wordt 
bepaald door de concurrentie op de markt, het beleid van de overheid, de gemeente, en de 
eisen en wensen van de gebruikers, de starters. 

(Vries & Schröder. lm) 

Figuur 9: Marktmechanisme van vastgoedconcepten 

1) Concurrentie op de vastgoedmarkt 
Het onderscheidende vermogen van een ontwikkelaar op de vastgoedmarkt wordt steeds 
belangrijker naar mate de te ontwikkelen locaties complexer worden. De concurrentie op de 
vastgoedmarkt heeft tot nieuwe trends in de professionalisering van de ontwikkelaars geleid 
(Drenthe, 2006); het conceptontwikkelen is daarvan een voorbeeld. 
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2) Wetgeving overheidsbeleid 
Ten gevolge van de decentralisering van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland hebben 
lokale overheden de mogelijkheid de markt te controleren. Het succes van een concept hangt 
daarom af van de kennis van het overheidsbeleid (Drenthe, 2006). Ieder concept zal 
onderworpen worden aan de geldende vergunningseisen. Het bestemmingsplan speelt hierbij 
een belangrijke rol. 
3) Eisen gebruiker 
In een vraaggestuurde markt staan de eisen en de wensen van de gebruiker centraal. 
Consumentgericht bouwen wordt hedendaags van iedere ontwikkelaar verwacht. Door middel 
van concepten specifiek gericht op een segment in de markt kan er beter worden ingespeeld 
op de eisen van de toekomstige gebruiker. 

4.2.2. Conceptontwikkelingsproces 

Een concept is een reactie op de vraag in de markt. Deze vraag in de markt kan op twee 
manieren ontstaan; vanuit een locatie en vanuit een algemene marktvraag 01 ries & Schröder, 
1993). Beide vragen kennen een andere methode van ontwikkeling, bij een locatie zijn vaak 
meer gegevens bekend in tegenstelling tot het ontwikkelen van een concept voor een algemene 
marktvraag. 

De locatiegerichte conceptontwikkeling 
De vraag naar een concept kan rijzen door locatiespecifieke problemen. Het concept dient dan 
als oplossing voor het probleem. Kenmerkend is dat het concept in deze situatie vaak 
locatieafhankelijk is en daarmee in beginsel niet breed toepasbaar is. Het onderstaande 
procesmodel (figuur 1 0) en toelichting (Sen tel, 2005) geeft weer hoe een locatiegerichte 
conceptontwikkeling tot stand komt. 

1) Visie 
De vorming van een visie is de eerste stap in de ontwikkeling van een concept voor een 
locatie. De ambities en dromen van de opdrachtgever en ontwikkelaar worden 
geformuleerd onder beperkte randvoorwaarde. Het doel is een leidraad te formuleren voor 
verdere uitwerking van het concept. 

2) Concept 
De uitwerking van een visie wordt in een locatiegerichte ontwikkeling het concept 
genoemd. Hierbij vormt men schetsen en maquettes van de visie. Het doel is niet om een 
uitgewerkt ontwerp te maken; de beeldvorming samen met de maatschappelijke, 
economische en sociaal-culturele factoren van het concept zijn belangrijker. 

3) Markttoets 
Het 'matchen' van het concept aan de markt staat in deze processtap centraal. In figuur 10 
geven de pijlen dit iteratieve proces van onderzoeken, toetsen en aanpassen weer. 
Hiernaast wordt de haalbaarheid van het concept vastgesteld. 

4) Objecteigenschappen 
Tot slot wordt het concept vertaald naar een ruimtelijk functioneel programma van eisen 
welke als basis moet dienen voor verdere uitwerking door een architect. 
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IS&ntel 2005) 

Figuur 10: Proces van locatiegerichte conceptontwikkeling 

De marktgerichte conceptontwikkeling 
Door maatschappelijke en economische ontwikkeling in de markt kan er een vraag ontstaan 
naar een bepaald product waarop ingespeeld wordt; de projectontwikkelaar kan inspelen op 
deze vraag door middel van het ontwikkelen van nieuwe concepten (Drenth, 2006). Het doel 
hiervan is het betreden van een nieuwe (deel) markt waarbij de producten beschouwd kunnen 
worden als marketingstrategie. 

De marktgerichte conceptontwikkeling wordt in diverse literatuur gezien als 'New product 
development' (NPD). Dit heeft ertoe geleid dat dit type ontwikkeling wordt gezien als een 
productontwikkelingsproces voor nieuwe markten (Wiggen, 2006), zoals ook de markt van 
starterswoningen. Het onderstaande procesmodel (figuur 11) en toelichting (Wiggen, 2006) 
geven de stappen van productontwikkeling weer. 

INTIGRALf ASPECTEN 

Product 
MC'l'~l 
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Gedelallle.,d 
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Product planning ontwikkelen Testen & evalueren MarkHnlroduclle 

Mark t 
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Verkenning 

PROCES STAPPEN 
(Tinge, 2003) 

Figuur 11: Model van marktgerichte conceptontwikkeling gebaseerd op Heijmans Vastgoed 

De integrale aspecten voor welke van invloed zijn voor een succesvolle ontwikkeling van een 
concept zijn gebaseerd op de bevindingen van Tinge (2003). In dit onderzoek wordt 
aangenomen dat dergelijke 'productconcepten' aan de basis kunnen staan van een 
daadwerkelijke conceptontwikkeling 

4.3. Productconcepten 

Een vastgoedconcept is een gevolg van een productconcept. Producten in de vastgoedmarkt 
kunnen naar kenmerken worden ingedeeld (Vries & Schröder, 1993). Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden tussen diensten en tastbare producten. Uit de probleemverkenning is 
gebleken dat voornamelijk in de dienstensfeer oplossingen worden gezocht voor het 
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startersprobleem. De onderstaande tabel van illustreert dit en is ingevuld met de bevindingen 
uit het vooronderzoek. 

Producten 

Diensten 

Tastbare producten 

Consumenten 

Hypotheekvormen/Startersleningen 

Startersconcepten 

Bedrijven 

n.v.t. 

n.v.t. 

TabelS: Producten in de vastgoedmarkt 

Uit de tabel is op te maken dat de markt zich concentreert op twee typen producten, de 
diensten en de tastbare producten. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de oplossingen in de 
dienstensfeer, alleen, niet voldoende zijn om een oplossing te vinden voor de problematiek. 
Een toename in de ontwikkeling van nieuwe woningen (vastgoedproducten) dient hand in 
hand te gaan met het aanbod aan diensten. Het vastgoedproduct als tastbaar product wordt 
door Nozeman (2001) omschreven als een "gematerialiseerde gedachte toegesneden op een specifieke 
praktijksituatie. ': Hieruit blijkt dat een product zich kan richten op een specifiek segment in de 
markt, voor bedrijven bijvoorbeeld kantoren of winkels maar in dit onderzoek de betaalbare 
woning voor starters. 

4.3.1. Productontwikkelingsproces 

Het proces van product ontwikkelen wordt in diverse literatuur beschouwd. Er is echter geen 
eenduidig proces weer te geven waarin het juiste onderscheid wordt gemaakt tussen een 
concept en een product. In de literatuur zijn de volgende twee processchema's gevonden 
welke verwijzen naar de productontwikkeling: 

Marktgerichte ontwikkeling 

Projectanalyse 

Exploratiefase 

Van idee naar product 

Acquisitiefase 

Situatieanalyse 

Van product naar concept 

Ontwerp/ realisatie/ exploitatie 

Locatiegerichte ontwikkeling 

Acquisitiefase 

Situatieanalyse 

Projectanalyse 

Exploratiefase 

Van idee naar product 

Van product naar concept 

Ontwerp/ realisatie/ exploitatie 

Tabel 5: Producten in de vastgoedmarkt (Vries & Schröder 1993) 

Hoewel er weinig geschreven is over het proces van product- en conceptontwikkelen in het 
vastgoed zijn er een aantal literatuurbronnen welke gebruik maken van eenzelfde proces 
(Drenth, 2006; Elst, 2005; Heintz, 2007). Dit proces, zoals afgebeeld in figuur 12, beschrijft het 
ontwikkelen van een concept volgens de werkmethode van vastgoedontwikkelaar TCN 
(www.tcnsig.nl) . Hierbij wordt vermeld dat het ontwikkelen van concepten 111 een 
vastgoedbedrijf vooral praktisch van aard is waarbij veel wordt geregeld (Eist, 2005) . 

M.H.A. Bloks 23 



Starterswoningen 

Input 
Doetgroepen 

FuncHes 
beleving 

doel 

Tot stand 
brengen 

Instond 
houden 

Concept 

Project 

Asset 

Ambitie 
Functioneel en 
ruimleHjke PvE 

Plonning 
Budget/risico 
Organisatie 

Belegging- en 
beheersaspecten 

Input 
Marldinformatie 

Fysieke 
omstandigheden 

Beleid 

(Etst (aongepst). 2005) 

Figuur 12: Proces van product- en conceptontwikkeling 

Het processchema in het bovenstaande figuur geeft een ontwikkelingsproces weer vanaf een 
product tot en met de realisatie en het beheer van een vastgoedconcept Centraal in de 
conceptontwikkeling staat de confrontatie tussen het product, een 'bedrijfsplan' , en de context. 
De brugwerking van een concept tussen verschillende partijen zoals weergegevens in figuur 12 
is in dit processchema duidelijk terug te vinden. 

4.3.2. M.A.C.H.O. model 

Een productconcept is pas succesvol wanneer er conceptontwikkelingen uit voort vloeien. Het 
ontwikkelen van deze concepten wat tijdens de Confrontatiefase plaats vindt is een proces op 
zichzelf (Rijkenberg, 2005) welke onderhevig is aan een aantal succesfactoren. Deze factoren 
laten zich het best samenvatten in het M.A.C.H.O. model. Dit model geeft een vijftal 
hoofdcriteria weer waaronder een aantal subcriteria vallen (Drenth, 2006; Vries & Schröder 
1993): 

1) Marktconformiteit 
De klantwens bij marktconformiteit staat centraal. Vastgoedconcepten die tegemoet komen 
aan de behoefte van een specifieke doelgroep of gebruiker zijn marktconform. V oor de 
projectontwikkelaar is dit nieuw want, het denken vanuit de klant en de eindgebruiker komt 
nog weinig voor in de praktijk. Op basis van marktonderzoek kan een bepaalde vraag in een 
marktsegment vertaald worden naar een aanbodsprofiel. De volgende twee criteria staan 
binnen markconformiteit centraal: 

• Inspelen op de behoefte van de markt 
De omvang en kerunerken van een doelgroep moeten bekend zijn om in te spelen op de 
behoefte in de markt. 

• Financiële haalbaarheid 
Het ontwikkelen van vastgoedconcepten op basis van een marktvraag gaan gepaard met 
voorinvesteringen. In tegenstelling tot een locatiegerichte ontwikkelingen brengt dit extra 
risico's met zich mee. 

2) Alternatieve aanwendbaarheid 
Een concept is pas een concept als het flexibel toepasbaar is in verschillende situaties. 
Hiernaast dient een concept aangepast te kunnen worden aan de behoeftes van de markt. In 
latere fases van het ontwikkelingsproces ZlJn ook de functiewijziging- en 
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herontwikkelingsmogelijkheden van invloed op het succes van een concept. De volgende twee 
criteria staan centraal bij de alternatieve aanwendbaarheid: 

• Een vastgoedconcept is functioneel aanpasbaar 

De flexibiliteit in ruimtelijke en technische zin moeten in een concept vertegenwoordigd 
zijn. Ruimtelijke flexibiliteit betekent hier dat verschillende ruimte in het concept een 
andere indeling en functie kennen. De technische flexibiliteit staat voor de bouwkundige 
aspecten welke in de ruimte en tijd aanpasbaar moeten kunnen zijn. 

• Een vastgoedconcept heeft herinvullingsmogelijkheden 

Waar de woningmarkt nu een kwalitatief tekort kent is er behoefte aan woningen voor een 
bepaald segment. Hierbij gaat het dus om woningen gericht op een bepaalde doelgroep. 
Deze zullen echter ook in de tijd herinvullingsmogelijkheden moeten kennen om leegstand 
te voorkomen. 

3) Consistentie in uitvoering 
Dit begrip omvat de betrokkenheid van alle relevante actoren en de daarbij horende uitvoering 
van alle denkbare dimensies. Binnen dit begrip staan de volgende criteria centraal: 

• Multidimensioneel 
Om in te kunnen spelen op een bepaalde behoefte in een marktsegment is de 
betrokkenheid van alle actoren van belang. Naast het inspelen op trends in de markt geldt 
ook dat de samenwerking en communicatie in het ontwikkelingsproces optimaal ZlJn 
geregeld. De acceptatie van een product zal met aandacht op deze punten groter zijn. 

• Multidisciplinair 
Ondanks de vaak tegengestelde belangen in de ontwikkeling van een product en een 
concept is het van belang dat iedere actor een bijdrage kan leveren de ontwikkeling. 

4) Herkenbaarheid 
De potentiële doelgroep moet een herkenbaar concept en product kunnen zien. De marketing, 
en branding specifiek, van een concept is hierbij van belang. Het concept dient een bepaald 
imago te kennen waardoor merkbekendheid wordt gecreëerd. 

• Thema 
De gebruiker van een vastgoedconcept is vaak onbekend maar niet onbelangrijk. Waar de 
ontwikkelaar wel weet wie de klant wordt voor de uiteindelijke gebruiker het product breed 
gepositioneerd zonder dat het een imago heeft. Een sterk punt van een vastgoedconcept is 
dat het een imago heeft door middel van een thema. Op deze wijze kan een concept 
mensen aanspreken. 

• Etiket 
Het etiket vormt het onderscheid van een vastgoedproduct door middel van een bepaald 
kwaliteitsprofiel. Een concept kan zich door middel van een etiket onderscheiden op het 
vlak van diensten, voorzieningen, ICT en marketing en management. 

5) Onderscheidend 
Een vastgoedonderneming kan zich onderscheiden van de concurrentie door middel van 
conceptontwikkeling. De succesfactoren van concepten zijn vaak de door de afnemer ervaren 
onderscheidende factoren. Een concept kan zich onderscheiden op het vlak van de 
concurrentie en de noviteit. 

• Concurrerend 
Het product wat voorvloeit uit een concept kan door middel van een marketingmix 
gepositioneerd worden ten opzichte van de concurrentie. 

• Noviteit 
Wanneer een concept vernieuwend of innovatief is kan het zich duidelijk onderscheiden in 
de vastgoedmarkt. 
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Hoewel het M.A.C.H.O. model enigszins gedateerd is (1993), is aangetoond dat het in de 
hedendaagse praktijk een goede benadering geeft voor de randvoorwaarden van concepten 
(Drenth, 2006). Het model kan als basis dienen voor de uitwerking van succesfactoren in de 
confrontatiefase van het conceptontwikkelingsproces. Een succesvolle confrontatie van 
concept en context kan op deze wijze resulteren in een businesscase (Harms, 2005). 

4.4. Startersconcepten 

Voor het conceptontwikkelen kan worden gesteld dat het een proactieve aanbodstrategie is die 
zich onderscheid op een goede prijs-kwaliteitverhouding, een grote klant- en marktoriëntatie 
en de toepassingsmogelijkheden (Huijbregts, 2006). Deze aanbodstrategie kan door een 
projectontwikkelaar aangewend worden om een positie te bemachtigen op de stedelijke 
woningmarkt. In de praktijk is dit terug te zien in verschillende kenmerken typologieën en 
vormen van startersconcepten welke hieronder verder worden toegelicht. 

4.4.1. Kenmerken praktijk 

De praktijk laat zien dat concepten verschillende kenmerken kunnen hebben. Het succes van 
concepten is echter lastiger te bepalen (Elst, 2005), vooral wanneer deze (nog) niet ontwikkeld 
zijn. Verschillende optieken en kenmerken uit de praktijk kunnen bijdragen aan het succes van 
een startersconcept. Hierbij is de financiële haalbaarheid een van de belangrijkste elementen 
van (Strik, 2007). Binnen de grenzen van wensen van de starters zijn er voorwaarden te geven 
voor het betaalbaar houden van een starterswoning: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Beperk de omvang van de bouwkavel; 
beperk de omvang van de woning; 
stel geen te hoge eisen aan de architectuur; 
bouw geen te kleine projecten; 
beperk zoveel mogelijk de uitrusting van de woning; 
vergroot de mogelijkheden om een deel van de financiering renteloos aan te bieden; 
aantrekkelijker maken van cofinanciering; 
Stimuleren van maatschappelijk gebonden/verantwoord eigendom . 

(Strik, 2007) 

Het betaalbaar houden en maken van starterswoningen is een belangrijk onderdeel in het 
ontwikkelen van startersconcepten. Uit de probleemverkenning blijkt de financiering niet 
alleen verantwoordelijk te zijn voor het al dan niet succesvol ontwikkelen van concepten. Voor 
wat betreft de concepten op technisch gebied wordt gesteld (Dulk, g.d.) dat deze moeten 
voldoen aan de volgende factoren: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Brede toepassing, open bouwsysteem 
V oor veel doelgroepen geschikt 
Houden rekening met individuele woonwensen 
Passen in bouwtraditie (geen grote stappen) 
Zijn eenvoudig aanpasbaar op veranderende woonwensen en woonmarkten 
Behouden hun kwaliteit 

(Dulk, g.d .) 

Concepten stellen de klant centraal en zijn daarmee een vorm van consumentgericht bouwen. 
Uit de praktijk is gebleken dat er een aantal factoren meespelen in het succes van een concept. 
De volgende punten (Dulk, g.d.) worden hierbij gegeven: 

• Er moet tijd zijn voor communicatie met, en begeleiding van, de klant; 

• het proces moet ingericht zijn voor het realiseren van de wensen van de bewoners; 
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• 

4.4.2. 

de tijd tussen het onderzoeken en beschrijven van de woonwensen en de realisatie 
moet kort zijn. 

Woningtypologieën 

In de onderzoeken van de NVM naar de betaaibaarheid van woningen voor starters worden 
twee typen woningen aangemerkt. Het appartement en de grondgebonden tussenwoning 
kunnen aan de eis van betaaibaarheid voldoen. Hieronder een korte beschrijving van de 
woningtypologieën: 

A ppartement 
Een appartement is een woning welke deel uitmaakt van een groter gebouw, dit kan 
bijvoorbeeld een flat zijn. De eigendomsverhoudingen in een dergelijk gebouw worden 
geregeld via het appartementsrecht. Het gebouw als geheel en de gezamenlijke ruimtes valt 
onder het beheer van een vereniging van eigenaren. Een appartement is de benaming voor een 
woning op één verdieping. Als de woning over meerdere verdieping beschikt in een gebouw 
wordt het een maisonnette genoemd. Als het appartement bestaat uit slechts één kamer wordt 
het een studio genoemd. (wikipedia, 18-2-2008) 

T11ssenwoningen 
Een tussenwoning is in tegenstelling tot een appartement een grondgebonden woning. De 
woning is samen met de grond eigendom van de koper. Een tussenwoning bevindt zich in een 
"rij" woningen kent verschillende verschijningsvormen. Er wordt gevarieerd in bouwlagen en 
dakconstructies. 

4.4.3. De praktijk 

De beperkte hoeveelheid theoretische kennis over conceptontwikkeling laat in de praktijk zien 
dat concepten vaak niet verder dan de ontwikkelingsfase komen (Bijsterveld, 2006; Pots, 
2005). Dit blijkt ook uit de netwerkdag Starterwoningen van provincie Utrecht waar zijn 70 
concepten gepresenteerd (Provincie Utrecht, 2006). Van deze concepten zijn er slecht enkele 
gerealiseerd, zie bijlage 1. Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal concepten welke 
in de praktijk gerealiseerd zijn. 

1) Trento kameleon 
Het concept van Nijhuis Bouw Utrecht heeft de 1 e prijs gewonnen tijdens de netwerkdag van 
de Provincie Utrecht (2006). Het concept maakt gebruik van consument gericht bouwen 
waarbij de koper voor een grondgebonden (tussen)woning kan kiezen met verschillende 
plattegronden, uitvoeringen en gevelontwerpen. Deze flexibiliteit heeft geleid tot projecten op 
in- en uitbreidingslocaties. 
2) Solids 
Een Solid is een nieuw type gebouw waarbij het casco wordt gescheiden van de inbouw. Kort 
gezegd betekent dit dat een woning wordt ontwikkeld in een gebouw. De eigenaar van de 
woning krijgt hiermee de vrijheid de woninggrootte en inrichting te bepalen. Wooncorporatie 
het Oosten in Amsterdam werkt met dit concept op basis van verhuur. In overleg met een 
geïnteresseerde woonconsument wordt het woonoppervlak en de inrichting bepaald welke 
vervolgens worden gerealiseerd in het gebouw (Griemink & Wit, 2007). Deze mogelijkheid van 
variabel indelen van woning en gebouw is voor starters ook interessant. De Solid concepten 
worden door de Amsterdamse wooncorporatie het Oosten aangeboden. 

3) Wegawoning 
In tegenstelling tot het Trento Kameleon concept waar de consument veel keuzevrijheid heeft, 
heeft Belin als commerciële projectontwikkelaar een volwaardige woning ontworpen. De 
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Wegawoning als product maakt ook gebruik van de voorwaarden van Strik. Het verschil is 
echter dat de verschijningsvorm van de woning hetzelfde blijft in tegenstelling tot de 
Solid.(wegawoning.nl, 11-3-2008) 

4) MyHive 

Een succesvol concept van Heijmans welke interessante ontwikkelingen doormaakt is MyHive. 
De basisgedachte achter dit concept is een verzameling van wooneenheden welke lelijke 
objecten, zoals bioscopen en sportzalen, kunnen inpakken. De verschijningsvorm van het 
concept kan gezien worden als een bijenkorf (Hive) van appartementen van ongeveer 40m2

• 

Het concept kan een positieve bijdrage geven aan de gebouwde omgeving en exploitatie van 
objectvoorzieningen. 

4.5. Ftesuualé 

Een startersconcept is een samensmelting van de definities van een starterswoning en een 
vastgoedconcept. Het kan worden omschreven als een naar type functie en/ of ontwerp 
repeteerbaar vastgoedproduct welke voldoet aan het relevante (wensen)proflel van de starter. 
Concepten kunnen worden gebruikt als een marketinginstrument wat een brug kan vormen 
tussen vraag en aanbod in de complexiteit van het projectontwikkelingsproces. 

Een productconcept staat aan de basis van een concept en is pas succesvol als het meerdere 
malen in een bepaalde vorm kan worden ontwikkeld. Aan de basis van het 
ontwikkelingsproces van een concept staat een locatiegericht ontwikkelingsproces (Sentel, 
2005) of het marktgericht ontwikkelingsproces (Wiggen, 2006). Beide processen zijn terug te 
vinden in het totale product- en conceptontwikkelingsproces (Eist, 2005). De Confrontatiefase 
is hierbij de schakel tussen een product en een succesvol concept. Om inzicht te krijgen in de 
Confrontatiefase kan gebruik gemaakt worden van het M.A.C.H.O. model (Vries & Schröder 
1993). 

In de praktijk is te zien dat er verschillende soorten en typen concepten worden aangeboden. 
Uit ervaringen blijkt dat ondanks het grote aantal concepten er slechts enkele daadwerkelijk 
worden doorontwikkeld naar starterswoningen. Startersconcepten kennen verschillende 
verschijningsvormen; appartementen en tussenwoningen zijn de meest voorkomende. De 
betaaibaarheid en de technische invulling vormen samen de belangrijkste punten waarop een 
startersconcept wordt gekenmerkt. Hiernaast dient een startersconcept ruimte te bieden voor 
communicatie en discussie en een duidelijk ontwikkelingsproces gericht op de wensen van de 
klant. De factor tijd dient hierbij kort te zijn. 
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5. STEDELIJKE ONTWIKKELINGSPROCESSEN 

In de volgende subparagrafen wordt een analyse gevormd van de stedelijke 
ontwikkelingsprocessen. De invulling van het initiatief tot het ontwikkelen van 
startersconcepten wordt in door middel van de volgende deelvraag beantwoord. 

Welke J·tedelijke ontwikkelingsprocessen zyn te onderkennen, hoe worden deze vormgegeven en wat betekend 
com·eptontwikkeling in J·tedelijke gebieden? 

De subparagrafen schenken aandacht aan de achtergrond en geschiedenis van de stedelijke 
ontwikkeling in Nederland. Hierbij vormt het Nederlandse overheidsbeleid de leidraad. 
Hiernaast worden vormen en typen ontwikkelingen onderkend welke de aan de basis staan 
voor ontwikkelingsinitiatieven vanuit de markt. Tot slot wordt omschreven welke positie 
vastgoedconcepten in kunnen nemen in stedelijke ontwikkelingen. 

5.1. Achtergrond stedelijke ontwikkelingen 

Het beleid met betrekking tot stedelijke ontwikkelingen in Nederland is ontstaan in de jaren 
zestig van de vorige eeuw, zie figuur 13. Destijds bleek in de steden een slecht leefmilieu te zijn 
ontstaan wat maatschappelijk onaanvaardbaar werd. De k:waliteitsachterstand van de 
vooroorlogse wijken werd onder de naam 'stadsvernieuwing' aangepakt door middel van 
sanering en vernieuwing. (KEI, 2004). Ondanks deze ogenschijnlijk goede aanpak van de 
stadswijken bleek eind jaren negentig kritiek te ontstaan op de stadsvernieuwing. Een van de 
kritiekpunten is dat de stadsvernieuwing eenzijdig georiënteerd is op de aanwezige, vaak lage, 
inkomensgroepen. Dit had als gevolg dat de stad minder in trek was onder de mensen met een 
hoog inkomen. De eerste stap naar een verandering in de stadsvernieuwing werd gegeven in de 
nota 'Beleid voor de stadsvernieuwing in de toekomst' (Belstato) uit 1992. Hierin werd door 
het Rijk gesteld dat de lokale partijen de overgebleven k:waliteitsachterstand in de stadwijken 
konden bekostigen. De stadsvernieuwing zoals deze in de jaren zeventig is ingezet kwam 
hiermee ten einde. (www.kei-centrum.nl27 /2/08) 
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Figuur 13: Tijdlijn stedelijke ontwikkelingen Nederland 

Hedendaags zijn de stedelijke ontwikkelingen en stadsvernieuwing ondergebracht in het Grote 
Stedenbeleid (GSB). Dit beleid is voorgekomen uit een reactie op het Belstato, waarin de grote 
steden van mening waren dat er te weinig oog was voor het sociale economische beleid 
(www.kei-centrum.nl 27 /2/08). De doelstelling van het GSB is dan ook het voorkomen van 
een tweedeling tussen sociaal-economische, maatschappelijke en etnische lijnen. Hiernaast 
streeft het beleid naar een positieverbetering van de steden. Door middel van een focus op 
drie aandachtsgebieden wordt dit beleid door het rijk ten uitvoer gebracht (Handboek stedelijk 
Management, 2002): 
• Fysiek, waar de stedelijke vernieuwing onder valt; 
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• Economisch, waar ondernemen, werken en economie onder vallen; 
• Sociaal, waar leefbaarheid, veiligheid, zorg en onderwijs onder vallen. 

Op basis van deze aandachtsgebieden vormt iedere gemeente afzonderlijk een meerjaren 
ontwikkelingsprogramma (MOP). In dit programma formuleert een gemeente de strategie 
voor ontwikkeling van de stad. Op basis van de doelstellingen en prestaties wordt geld 
beschikbaar gesteld door het rijk. (www.kei-kenniscentnun.nl 27 /2/08) Een MOP kan 
interessant zijn voor marktpartijen omdat er ook de hoeveelheid te ontwikkelen (betaalbare) 
koopwoningen in kan worden vastgesteld. 

5.1.1. Stedelijke vernieuwing 

De fysieke pijler in het GSB is verantwoordelijk voor ruimtelijke kwaliteit van de steden. Deze 
pijler vormt een voortzetting van het beleid wat gevoerd is in de jaren zestig (Gosen en 
Stelling, 2004) . De rol van het rijk is echter wel veranderd. Op basis van de nota stedelijke 
vernieuwing uit 1997 heeft de overheid de taak te investeren in de fysieke leefomgeving. De 
stedelijke vernieuwing wordt door VROM dan ook gedefinieerd als: 

. .. op stedelijk gebied gerichte inspanrungen die strekken tot verbetering van de leefbaarheid en 
veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, 
versterking van het economisch draagvlak, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de 
bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte of anderszins tot structurele 
kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied. 

(VROM, 1997) 

Uit deze definitie blijkt dat de fysieke maatregelen moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering 
van het complete leefmilieu in de stad. Deze conclusie wordt ook door Priemus (1997) 
bevestigd. Hiernaast kan geconcludeerd worden dat de overheid een kaderstellende functie 
heeft. De investeringen van de overheid zouden moeten leiden tot het juiste klimaat voor 
wooncorporaties en projectontwikkelaars om deel te nemen in stedelijke ontwikkelingen 
(Gosen en Stelling, 2004). Binnen de fysieke investeringen die de overheid bevordert zijn twee 
opvallende onderdelen te vinden. 

• Herstructurering 
Herstructureren wordt gezien als bijzondere vorm van stedelijke vernieuwing (www.kei
centnun.nl27 /2/08). Herstructureren is niet alleen het aanpassen van woningen maar ook 
de infrastructuur, groenvoorziening en overige voorzieningen. 

• Differentiatie van de woningvoorraad 
Dit onderdeel wordt gezien als de oplossing om de sociale cohesie te bevorderen in de 
wijk. Door middel van het ontwikkelen van woningen voor alle lagen van de bevolking kan 
een stadswijk weer opleven. Starters krijgen hierdoor ook mogelijkheden om een 
koopwoning te bemachtigen. 

5.1.2. Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

Het beleid van de stedelijke vernieuwing wordt ten uitvoer gebracht door middel van het 
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). De gelden welke beschikbaar komen aan de 
stedelijke vernieuwing zijn voortgekomen uit de stadsvernieuwingsgelden. Het verschil met het 
verleden is dat er hedendaags geïnvesteerd wordt in het integrale woningvraagstuk in plaats 
van de bouwproductie alleen. De overheid heeft, in lijn met de nota's Ruimte en 
Volkshuisvesting, een kaderstellende functie waarmee zij de kwaliteit van het wonen wil sturen. 
(Gosen en Stelling, 2004) 
De looptijd van ISV is 10 jaar en verdeeld in 2 perioden. De eerste periode liep van 2000 tot 
2004 en op dit moment is de tweede periode van 2005 tot 2009 aan de gang. Het is te 
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verwachten dat ook na 2009 de stedelijke vernieuwing op deze wijze wordt voortgezet 
(Winsemius. 2007). Op basis van een MOP komen gelden uit het ISV beschikbaar aan 
gemeenten. Deze gelden dienen ten goede te komen aan initiërende en regisserende 
activiteiten. De publieke bijdrage zoals van de marktpartijen moet leiden tot het 
'multipliereffect' waarbij volgens de nota elke euro van de overheid tien euro van anderen 
moet losmaken. (www.kei-kenniscentrum.nl27 /2/08) 

Door middel van het ISV en de MOP's kan de centrale en lokale overheid de woningmarkt 
sturen. De doelen welke iedere gemeente voor zichzelf stelt in een MOP zijn terug te vinden 
op de website van kenniscentrum KEI. Uit het bovenstaande blijkt dat marktpartijen 
uitgedaagd worden om samen met de overheid te investeren in stedelijke vernieuwing. 

5.2. Vormen van stedelijke ontwikkeling 

Binnen de stedelijke vernieuwing wordt door onderscheid gemaakt in verschillende vormen 
van stedelijke ontwikkelingen. De volgende vier vormen worden genoemd (RIGO en SEV, 
2003: 

• 
• 
• 
• 

Integrale stedelijke vernieuwing 

Nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied 

Sloop en vervangende nieuwbouw 

Renovatie & hergebruik 

Deze vormen van stedelijke vernieuwing zijn gebaseerd op een niet marktgerichte 
ontwikkeling van woningen, namelijk het collectief particulier opdrachtgeverschap. Deze vorm 
wordt verderop in de hoofdstuk behandeld. Een andere invalshoek van stedelijk ontwikkelen 
wordt gegeven in de Reiswijzer Marktpartijen (VROM, 2006). De volgende vier 
ontwikkelingsvormen worden gegeven: 

1) Centrumplannen 
Initiatieven tot ontwikkeling van het centrum komen vaak uit. De logische reden hiervoor is 
dat de eigendomsposities vaak sterk verdeeld zijn en niet in eigendom zijn van de gemeente. 
Vanuit de kansen die de markt signaleert kunnen deze plannen leiden tot Herontwikkeling van 
een centrum. 

2) Herstructurering woningen 
Door het eenzijdige aanbod in voornamelijk de naoorlogse stadswijken is de vraag tot 
herstructurering ontstaan (Woerkom, 2004) . De wijken kennen naast voornamelijk een 
woonfunctie ook diverse kleinere commerciële functies. Gemeente en wooncorporaties zijn op 
deze locaties vaak de dominante partijen in de ontwikkeling. 
3) Binnenstedelijke herstructurering (transformaties) 

Bij binnenstedelijke herstructurering, door VROM ook wel transformatieprojecten genoemd, 
draait het om perspectiefvolle locaties die bij toenemend gebrek aan binnenstedelijke 
ontwikkelingsruimte aan potentie winnen. De noodzaak van het herontwikkelen van deze 
locaties kan ontstaan vanuit een negatieve spiraal of hinder. 

4) Nieuwbouw woningbouw (uitleglocaties) 

Uitleglocaties waar nieuwbouw wordt gepleegd worden gekenmerkt door een beperkte 
versnippering in het grondeigendom. De herziening van het bestemmingsplan maakt het 
mogelijk om woningbouw te ontwikkelen. De ervaring vanuit het Vinex periode leert dat er 
grote rendementen tegen lage risico's behaald kunnen worden. 

Waar VROM in de bovenstaande beschrijving onderscheid maakt in typologieën en 
ontwikkelingen maakt RIGO en SEV onderscheidt in de vorm van ontwikkelen. Beide wijzen 
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op de vele mogelijkheden die er zijn om woningen te ontwikkelen in stedelijke gebieden. 
Gezien deze complexiteit aan keuzes wordt in dit onderzoek gekozen voor de meest relevante 
vormen voor conceptontwikkeling. Om deze keuze inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt 
van een model (V ers tappen, 2005), zie figuur 14. 

Herstructurering 

linnenstedeliJke locaHe 

Herontwikkeling 

StedeliJke Vernieuwing 

Nieuwbouw 

Figuur 14: Relevante vormen van stedelijke ontwikkeling 

5.2.1. Binnenstedelijke locatie 

Een locatie welke binnenstedelijk is gelegen betekent een ruimte welke binnen de grenzen van 
de bestaande gebouwde stad ligt. Zoals blijkt uit de literatuur kunnen deze locaties variëren 
van centrum-stedelijk tot en met buiten-centrum en groen-stedelijk. In de stedelijke 
vernieuwing kunnen deze locaties een herstructurering of een herontwikkeling ondergaan. 

1) Herstructurering 
Hedendaags is de meest besproken vorm van stedelijke vernieuwing herstructureren. In de 40 
wijken aanpak van minister Vogelaar staat herstructureren centraal. In samenwerking met 
wooncorporaties en marktpartijen dient de overheid deze wijken een kwaliteitsimpuls te geven. 
Hierbij wordt de nadruk gelegd op een grotere differentiatie van de woningvoorraad en 
maatschappelijke en sociale samenhang en ontwikkeling van de wijk. Dit biedt kansen voor 
starters. Hiernaast horen ook de overige ruimtelijke voorzieningen zoals groen en 
infrastructuur aangepakt te worden. 
2) Herontwikkeling 
Waar de vraag van herstructureren ontstaat vanuit discrepanties op het gebied de 
woningvoorraad, sociale en maatschappelijke samenhang en economische vitaliteit fW oer kom, 
2004) ontstaat de vraag voor herontwikkeling uit een wijzigingsmogelijkheid van een functie. 
Voorbeelden van locaties welke een functiewijzing kunnen krijgen ZIJn oude 
bedrijventerreinen, industrieterreinen, stationslocaties en braakliggende terreinen. 

5.2.2. Uitleglocatie 

Een uitleglocatie is het tegenovergestelde van een binnenstedelijke locatie. Op basis van het 
begrip uitleggen kan worden gesteld dat de gebouwde stadsgrens bij ontwikkeling van een 
uitleglocatie. Nieuwbouw is per definitie het enige type van ontwikkeling wat plaats kan vinden 
op uitleglocaties 

3) Nieuwbouw 
Nieuwbouw vindt plaats op een locatie welke voorheen geen bebouwde functie kende. In het 
Vinex tijdperk stond deze vorm van ontwikkelen aan de basis van de grootschalige 
woningbouw. Nieuwbouw kan echter ook plaats vinden op kleine schaal. 
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5.2.3. Schaalniveaus 

In de voorgaande paragraaf zijn de verschillende vormen van ontwikkeling besproken. Hierin 
is naar voren gekomen dat het schaalniveau van deze ontwikkelingen nog wel eens kan 
variëren. Voornamelijk voor conceptontwikkeling is het belangrijk om de omvang van een 
project te kunnen schatten. Op basis van Verstappen (2005) kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen de volgende 6 schaalniveaus waarop stedelijke vernieuwing kan plaatsvinden. 

Figuur 15: Schaalniveaus van stedelijke vemiem.ving 

Een startersconcept hoeft in deze typen ontwikkelingen niet op zichzelf te staan. De 
ontwikkeling van de woning zal naar mate van de schaalgrote vaker gepaard gaan met andere 
ontwikkelingen. 

5.3. Ontwikkelprocessen 

Binnen de stedelijke vernieuwing kan een marktpartij op verschillende wijzen deelnemen aan 
het ontwikkelingsproces. Hierbij heeft de projectontwikkelaar verschillende mogelijkheden om 
een ontwikkelpositie te krijgen. De belangrijkste factoren worden aan de hand van 
vastgoedontwikkelingsproces uitgewerkt. 

Vastgoedontwikkelingsproces 
Het proces van vastgoedontwikkeling zoals deze 'traditioneel' wordt doorlopen elient als basis 
voor het verkrijgen van de theorie van binnenstedelijke ontwikkelprocessen. Het dictaat 
vastgoedontwikkeling (2004) omschrijft het vastgoedproces als een iteratief proces. De 
verschillende stadia kent, welke kunnen variëren in tijd en volgorde. Dit is mede afhankelijk 
van de betrokken partijen en de wisselende uitgangspunten. Ondanks deze verschillen kunnen 
de volgende stadia in fJ.guur 16 worden onderkend en omschreven. 

Rea:llsatre 

lniHaHel locafleverwerving Planontwlkkelln; Beheer & ExplollaHe 

Veri<oop/verhuur 

(dictoot voslgoedonlwikkefJng. 2004) 

1) Initiatief 
Figuur 16: Het vastgoedontwikkelingsproces 
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De eerste fase van een project is er het initiatief wat door iemand wordt genomen. Dit kan 
door zowel marktpartijen als overheid worden gedaan. Het initiatief wordt gekenmerkt door 
het ontwikkelen van globale ideeën op basis van een locatie of marktvraag. Aan de hand van 
een raming en een marktonderzoek wordt een interessant initiatief verder uitgewerkt. 

2) Locatieverwerving 

Op basis van een initiatief wordt het vaak noodzakelijk geacht een locatie in bezit te hebben of 
te verwerven. De locatie is bepalend voor de kosten en de ontwikkeltijd van een project. 

3) Planontwikkeling 
De fase van planontwikkeling bestaat uit een viertal hoofdonderdelen. Deze onderdelen zijn 
markttechnische, bouwkundige, juridische en financiële planontwikkelingen. Elk 
planontwikkelingonderdeel is een iteratief proces waarbij de uitkomsten op elkaar afgestemd 
worden. 
4) Realisatie - (Verhuur/verkoop) 
Een aannemer is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van een project. Deze kan 
op verschillende wijzen bij een project betrokken worden. De verkoop/verhuur start vaak 
voor aanvang van de realisatie van een project. Op basis van het aantal afgezette eenheden kan 
worden besloten de realisatie te starten. 

5) Beheer en exploitatie 
In deze fase wordt het beheer en de exploitatie, waar sprake is van verhuur, geregeld door een 
vastgoedbelegger. De waardeontwikkeling samen met de verhuuropbrengsten zorgen voor een 
bepaald rendement aan winst. 

Voor het ontwikkelen in stedelijke gebieden wordt een schema (VROM, 2006) gegeven van de 
haalbaarheidsfase (figuur 17). Een aantal procesonderdelen uit het 
vastgoedontwikkelingsproces zijn hierin terug te vinden. Het initiatief en de daaropvolgende 
fase van haalbaarheid zijn bepalend voor het succes van een conceptontwikkeling. 
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Figuur 17: Iteratief proces van de haalbaarheidsfase 

5.3.1. Initiatieffase 
Het nemen van een initiatief kan worden gezien als het plegen van acquisitie. Er kan hierbij 
onderscheidt gemaakt worden tussen een passieve en de actieve vorm van acquisitie (Dictaat 
vastgoedontwikkeling, 2004). 
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• Passieve acquisitie 
Onder passieve acquisitie wordt verstaan het verkrijgen van opdrachten op basis van een 
goede reputatie en relaties. Waar projectonwikkelaars in stedelijke gebieden vaak geen grond 
bezitten zijn de wooncorporaties vaak initiatiefnemer als het gaat om 
woningbouwontwikkeling. De gezamenlijke belangen op het maatschappelijke en economische 
vlak leiden de corporaties tot samenwerkingen met gemeenten. Tijdens het initiatief kunnen 
projectonwikkelaars worden uitgenodigd door corporaties en gemeenten om deel te nemen. 
Deze uitnodiging voor een wordt op basis van een ontwikkelcompetitie of prijsvraag vergeven 
(VROM, 2006). De voorwaarden waarop een ontwikkelaar wordt geselecteerd zijn (VROM, 
2006; Dictaat vastgoedontwikkeling, 2004): een markttechnisch haalbaar en realiseerbaar 
ontwerp, het bod op de grond, de kwaliteit en het procesvoorsteL 

• Actieve acquisitie 
Naast het verkrijgen van opdrachten en posities via een competitie of prijsvraag kunnen 
projectonwikkelaars ook acquisitie plegen. Deze kunnen variëren van het onderhouden van 
netwerken bij opdrachtgevers tot en met het indienen van complete projectvoorstellen. 
Actieve acquisitie vraagt veel inspanning van de projectontwikkelaar, zeker als het gaat om 
stedelijke ontwikkelingen. Mulder (2004) omschrijft dat aan het initiatief van binnenstedelijk 
ontwikkelen een aantal onderdelen ten grondslag liggen. Naast een quickscan, marktonderzoek 
en haalbaarheidsstudie springt in het bijzonder een onderzoek naar de betrokken partijen en 
samenwerkingen in het oog. De projectontwikkelaar kan dus een samenwerkingsverband met 
wooncorporaties of toekomstige bewoners niet uitsluiten (Priemus, 2003). Er kan onderscheid 
worden gemaakt tussen twee vormen van actieve acquisitie (VROM, 2006): 

• Marktinitiatief 
Een marktinitiatief is een initiatief van een markpartij met grond en/ of vastgoed eigendom zonder dat, 
of voordat daar door de overheid concreet om is gevraagd. De marktpartij wil haar eigen grond of 
vastgoed (her)ontwikkelen of heeft daarover afspraken gemaakt met derden. Ze brengt dit door middel 
van een idee, ontwerp of concreet projectvoorstel bij de overheid onder de aandacht. Voorbeeld: een 
belegger komt met een voorstel voor herontwikkeling en uitbreiding van een winkelcentrum uit haar 
eigen portefeuille. Ze heeft daarvoor publiek- en wellicht privaatrechtelijke medewerking van de 
gemeente nodig. 

• U nsolicited proposal 
Bij een unsolicited propos al beschikt de initiatiefnemer niet over grond en/ of vastgoed eigendom in 
het beoogde plangebied. De overheid maakt naar aanleiding van het gepresenteerde plan een afweging 
hoe zij met het initiatief om wil en kan gaan. Duidelijk moet zijn dat aan het nemen van een dergelijk 
initiatief geen rechten kunnen worden ontleend. Dit neemt niet weg dat aan voorstellen die op deze 
manier worden aangeboden vaak wel intellectuele eigendomsrechten zijn verbonden. 

(VROM, 2006) 

Projectontwikkelaars in stedelijke gebieden zullen steeds sterker worden gedwongen om actieve 
acquisitie te gaan plegen voor een ontwikkelpositie. 

5.3.2. Haalbaarheidsfase 

De fase waarin de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht wordt gekenmerkt als een 
iteratief, cyclisch, proces van definiëren, ontwerpen en voorbereiden. Deze drie stappen in het 
totaalproces worden als volgt omschreven (VROM, 2006): 

• Definitie 
De fase van definitie verschaft duidelijkheid over de verwachtingen van een bepaald 
project. Hierbij wordt bepaald waar het project aan moet voldoen wat resulteert in een 
programma van e1sen. 
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• Ontwerp 

Op basis van het programma van eisen wordt in de ontwerpfase onderzoek gepleegd naar 
mogelijke oplossingen. In deze fase ontstaan concrete beelden. Op basis van deze beelden 
kan nauwkeurig worden bepaald wat de kosten en risico's zijn van het ontwerp. 

• Voorbereiding 
Op basis van het vastgestelde ontwerp kan worden gestart met de voorbereiding van de 
uitvoering. Hierbij staat het realisatieplan centraal waarin bijvoorbeeld procedures, 
voorschriften en bestekken in terug te vinden zijn. Dit plan dient als basis voor de 
opdrachtverstrekking tot aanbesteding of uitvoering van het werk. 

De uitsplitsing van deze procesonderdelen zoals is weergegeven in figuur 16 geeft de 
complexiteit van deze fase weer. Op basis van de resultaten uit het ene proces kan het ander 
proces er anders uit gaan zien of zelfs opnieuw doorlopen worden. 

5.4. Vormen van vastgoedontwikkeling 

Ontwikkelvormen worden in de vraaggestuurde woningmarkt steeds belangrijker. De 
projectontwikkelaar dient hiernaast bij ontwikkelinitiatieven in stedelijke gebieden rekening te 
houden met samenwerking tussen gemeente, corporaties en bewoners. De volgende vormen 
van woningbouwontwikkeling worden omschreven (Hogenis et al., 2003; Noorman 2006): 

I lradiUonele Consumentgericht 
Mede- Coleetlef Particulier Particulier 

projectontwlkk.Ung ontw6kk .. en 
opdrachtgeverschap Opdrachtgevenchop Opdrachtgevenchop 

(MO) (CPO) (PO) 

·::· 

Figuur 18: Vormen van vastgoedontwikkeling 

• Traditionele projectontwikkeling 
De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling van de woning. Hierbij 
wordt is de grond verworven waarna het ontwerp en de bouw van de woning wordt 
uitbesteed. Er kan een bepaalde keuzevrijheid bestaan voor de toekomstige bewoners in de 
vorm van een meer- of minderwerk lijst. D e bewoner draagt in deze ontwikkeling geen risico. 

• Consumentgerichte projectontwikkeling 
Dit type ontwikkelen streeft naar keuzevrijheid van de toekomstige bewoners zoals 
hedendaags beoogd wordt door de overheid en markt. De ontwikkelaar of corporatie koop 
een kavel en ontwerpt en bouwt de woningen. De bewoners krijgen de keuzemogelijkheid om 
verschillende ruimten anders in te delen, er hangen hier slechts beperkte risico's voor de 
bewoners aan vast. 

• Mede-opdrachtgeverschap 
Een innovatieve vorm van ontwikkelen is het mede-opdrachtgeverschap. De 
projectontwikkelaar is hierbij gelijkwaardig aan de toekomstige bewoners, de risico's worden 
verdeeld. H et doel is om collectief woningen te ontwikkelen op basis van de klantwensen. Dit 
type geeft een mogelijkheid tot ontwikkelen op herstructureringslocaties in samenspraak met 
gemeenten en corporaties. Het verkrijgen van de grond op stedelijke locaties wordt hiermee 
eenvoudiger. 

• Collectief particulier opdrachtgeverschap 
E en groep particulieren hebben de mogelijkheid om collectief woningen te ontwikkelen. Bij dit 
type ontwikkelen wordt de projectontwikkelaar uitgesloten in verband met kostenbesparingen. 
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De particulieren zijn vaak vertegenwoordigd in een vereniging of stichting welke bijgestaan 
wordt door een adviseur. V oor de financiële waarborging wordt veelal een wooncorporatie 
inschakelt. Naast de onbeperkte mogelijkheden in keuzes voor ontwerp is dit type van 
ontwikkelen ook aantrekkelijk voor gemeenten. De maatschappelijke en sociale samenhang 
van een buurt of gemeenschap wordt verstrekt door de eigenzeggenschap van de te 
ontwikkelen woningen. Via de nieuwe grondexploitatiewet kan dit type ontwikkelen via een 
bestemmingsplan worden afgedwongen, gronden worden in de regel via de gemeente 
verkregen. 

• Traditioneel eigen bouw of individueel opdrachtgeverschap 
Een particulier koopt of bezit zelf een stuk bouwgrond waarop een woning ontwikkelt mag 
worden. De particulier is zelf verantwoordelijk voor de bouw en zal de samenwerking aangaan 
met een architect of aannemer om tot een ontwerp te komen. 

Projectontwikkelaars in stedelijke gebieden hebben beperkte grondposities. Het gebruik van 
innovatieve ontwikkelingsvormen en samenwerkingsvormen m stedelijk gebied om 
woonconcepten te realiseren is hierdoor belangrijker geworden. 

5.4.1. Samenwerking 

Waar het gaat om stedelijke ontwikkeling blijkt samenwerking met verschillende partijen 
onontbeerlijk voor het realiseren van een succesvol project. Het marktmechanisme zoals deze 
in de probleemverkenning is geschetst wordt door KEI (2008) verder uitgewerkt naar een 
driehoeksrelatie welke van toepassing is op de stedelijke vernieuwing, zie figuur 18. 

• PPS 
• privotiseóng 
• productsturing 
- opdroehtgever/-nemer Jl: 

~ »(j 
c,<F 

CONTRACTEREN 

... . 
marktrelatle 

-diensten 
-producten 
-marketing 

- wijkroden 
·werkgroepen 

' -:w~::n 
~ 

• 0'\ 

• service/level -agreement 

(KEI. 2008) 

Figuur 18: Samenwerkingsmechanisme bij stedelijke ontwikkelingen 

Figuur 18 geeft weer welke relaties de verschillende partijen met elkaar kunnen hebben en 
welke verbintenissen eruit voortvloeien. Voor marktpartijen kan er onderscheidt gemaakt 
worden tussen drie verschillende samenwerkingsvormen: 

• Samenwerking met bewoners en gebruikers 
Zoals bij de verschillende vormen van vastgoedontwikkeling is aangegeven kan een 
marktpartij ervoor kiezen een project de vorm van mede-opdrachtgeverschap uit te 
voeren. Hierbij worden bewoners en gebruikers betrokken en verantwoordelijk voor het 
project. In stedelijke gebieden zou deze vorm, net als CPO, de stedelijke 
vernieuwingsopgave ten goede komen door de positieve invloeden op de maatschappelijke 
en sociale samenhang. 

• Samenwerking met instellingen en marktpartijen 
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De basis voor samenwerking met andere instellingen en marktpartijen is het gezamenlijke 
belang. Een dergelijke samenwerking tussen deze bedrijven kan worden gezien als een 
strategische alliantie (Woerkom, 2004). Hierbij gaat het om een partnerschap tussen, vaak, 
een corporatie en een ontwikkelaar. 

• Samenwerking met de overheid 
Waneer een marktpartij samenwerkt met een overheid wordt er gesproken over een 
publiek-private samenwerking (PPS). Het doel van deze samenwerking is het realiseren van 
zowel commerciële als maatschappelijke doelen. (Woerkom, 2004) 

5.5. Concepten in stedelijke gebieden 

De ontwikkelingen in stedelijke gebieden vragen om starterswoningen. Deze kunnen echter 
niet zomaar door een marktpartij gerealiseerd worden, samenwerking en innovatie zijn van 
belang voor het succes van een starterswoning. Een startersconcept kan inspelen op deze 
behoefte en dienen als uitnodiging voor samenwerking met gemeente of corporatie; het kan 
prijsvragen en posities winnen voor de ontwikkelaar. Een concept moet hierbij (VOS, 2005): 

• De benodigde partijen aanspreken; 
• Bruggen kunnen slaan; 
• Essenties weergeven, maar interpretatiemogelijkheden open laten; 
• Een referentiekader weergeven voor doelgerichtheid en goed opdrachtgeverschap. 

Om dit doel te bereiken kan een concept zich onderscheiden op de procesaanpak (Huijbregts, 
2008). Er dient gerealiseerd te worden dat conceptueel bouwen een andere vorm van 
ontwikkelen is; het vermarkten van een concept vraagt hierbij een andere benadering. In figuur 
19 wordt omschreven hoe het proces van conceptueel bouwen eruit zou moeten zien. 

Etaleren van Cl-aanbod 

(Huijbregts. 2006) 

Figuur 19: Procesaanpak conceptueel bouwen 

Binnen deze procesaanpak dient het concept op vier pijlers te zijn gebouwd. Deze punten met 
de daarbij horende omschrijving worden hieronder gegeven (VOS, 2005): 

• De ruimte 
Wanneer het concept wordt gericht op een locatie gaat het in niet direct om de ultieme 
oplossing maar een ontwerponderzoek Het concept moet flexibel zijn en ruimte open 
laten voor verschillende interpretatiemogelijkheden. 

M.H.A. Bloks 38 



Stedelijke ontwikkelingsprocessen 

• 

• 

• 

Het gebruik 
De .klant bepaald het ontwerp van een concept, onderzoeken zoals naar de locale markt en 
de wensen van de gebruikers zijn onderdelen hiervan. 

De maatschappelijke haalbaarheid 
Stedelijke gebieden kennen een complexe samenhang van belangen en eigendommen 
Concepten dienen aan te sluiten bij de maatschappelijke urgentie. Het plan dient goed te 
vallen, concepten kunnen een brug leggen tussen politici en gebruikers 

De commerciële haalbaarheid 
Voornamelijk voor startersconcepten is het van belang 
commercieel haalbaar te maken. Verschillende 
samenwerkingsverbanden kunnen dit ondersteunen. 

een te realiseren project 
startersregelingen en 

5.6. Resumé 

Nederlànd kent sinds de jaren zestig een actief beleid op de stedelijke ontwikkeling. Waar in 
destijds ging om de vernieuwing van de vooroorlogse wijken en het ontwikkelen van nieuwe 
wijken is er in de afgelopen 10 jaar meer aandacht gekomen voor de sociale en 
maatschappelijke problemen. Naast deze ontwikkeling is het ruimtelijke beleid sinds de nota 
ruimte gericht op het afronden van de VINEX en het starten van de stedelijke vernieuwing. 
Dit kan tot stand komen door middel van herstructurering en herontwikkeling. Het 
belangrijkste kenmerk hiervan is dat er verschillende schaalniveaus zijn te onderkennen. 

Om tot ontwikkeling van vastgoed te komen kan een projectontwikkelaar gebruik maken van 
het traditionele vastgoedontwikkelingproces. Deze gaat echter uit van het verwerven van een 
locatie voordat er een ontwikkeling plaats kan vinden. In stedelijke gebieden lijkt dit lastiger te 
worden omdat vaak corporaties en gemeente in bezit zijn van gronden en opstallen. 
Mogelijkheden om als projectontwikkelaar een positie te bemachtigen in een stedelijke 
ontwikkelen kan naast het aankopen van grond (een marktinitiatief) ook door middel van het 
voorstellen van nieuwe oplossingen en plannen aan de betrokken partijen. Hierbij vormen de 
samenwerking en de ontwikkelingsvorm belangrijke punten van aandacht voor het succes. 

Concepten voor stedelijke gebieden lijken een goede methode te zijn om een positie te 
verwerven in een ontwikkeling. Een concept specifiek voor starters moet in tegenstelling tot 
traditionelere ontwikkelingmethoden voldoen aan andere eisen; een brug vormen tussen 
gebruiker, overheid en markt is hierbij de belangrijkste. Naast een nieuw procesmodel dient 
een concept zich te kunnen onderscheiden op het gebied van de ruimte, het gebruik, de 
maatschappelijke en commerciële haalbaarheid. 
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6. ONTWERPEISEN 

Om tot ontwerpeisen te komen is het van belang vast te stellen wat de huidige kenmerken zijn 
van de startersconcepten bij projectontwikkelaars. Door middel van de volgende vraag kan op 
basis van de voorgaande analyse hierop een antwoord worden gegeven. 

Welke kenmerken uit de theorie ifjn van belang voor het vaststellen van de knelpunten van de problematiek? 

6.1. Theoretische kenmerken 

De stedelijke vernieuwingsopgave is de komende jaren de belangrijkste uitdaging van de 
Nederlandse ruimtelijke ontwikkeling. De achtergrond hiervan is dat de stedelijke ontwikkeling 
van Nederland de laatste beleidsperiaden achteruit is gegaan. De VINEX-locaties hebben een 
antwoord gegeven aan de kwantitatieve woningvraag in Nederland met als gevolg dat stedelijke 
wijken hun aantrekkingskracht verloren. Het recente overheidsbeleid wat verwoord is in de 
Nota Ruimte, de nieuwe grondexploitatiewet en het volkshuisvestingsbeleid richt zich op het 
centraal zetten van de burger, de klant. Aandachtspunten hierbij zijn de probleemwijken waar 
stedelijke vernieuwing onontbeerlijk is. Hoewel gemeenten en wooncorporaties grotendeels 
deze gebieden in bezit hebben is de inbreng van, en samenwerking met marktpartijen 
belangrijk (Winsemius, 2007). 

In de traditionele vormen van ontwikkelen wordt uitgegaan van een grond- of opstalpositie 
om het recht tot realisatie van vastgoed te hebben. Op deze wijze werden door 
projectontwikkelaars grote winsten tegen beperkte risico's behaald op VINEX-locaties. In de 
stedelijke vernieuwing hebben marktpartijen echter andere vaardigheden nodig om tot 
realisatie van vastgoed te komen. Een belang bemachtigen in de realisatie van vastgoed kan 
door middel van conceptontwikkeling. Dit is een nieuwe trend in het vastgoedontwikkelen en 
kan gebruikt worden om een dergelijk belang te bemachtigen. Het is een ontwikkelmethode 
welke uitgaat van een vraag uit de markt of locatie en dus niet vanuit de machtspositie van de 
ontwikkelaar. Omdat het een nieuwe trend is zijn er een aantal pro's en contra's te 
onderkennen (tabel 6) welke een beeld geven van de huidige stand van conceptontwikkelen: 

Pro's 

Goed marketinginstrument In een 
vraaggestuurde markt 

Ontwikkelen in stedelijk gebied is complex, 
concepten kunnen leiden tot betere en 
in zich telijkere plannen 

Vanuit de maatschappelijke vraag kan een 
projectontwikkelaar een initiatief ontplooien 
bij een gemeente of partner op basis van een 
concept 

Een concept kan leiden tot een 
procesverbetering binnen het bedrijf 

Contra's 

Het ontwikkelen van producten en concepten 
voor de stedelijke markt nemen veel tijd en 

1 geld in beslag, 

Concepten gericht op 
marktsegment zijn nog niet 
gebleken 

een bepaald 
vaak succesvol 

De noodzaak voor het ontwikkelen van 
concepten ontbreekt omdat er andere relatief 
eenvoudigere manieren van ontwikkelen zijn 

Een conceptontwikkeling vraagt kennis en 
ervanng 

Tabel 6: Pro's & Contra's van conceptontwikkelen 

De grote vraag naar starterswoningen is de markt duidelijk niet ontgaan. De trend van 
conceptontwikkelen is juist voor starterswoningen al veelvuldig gebruikt. Het blijkt dat pro's 
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voor conceptontwikkeling bij starterswoningen aantrekkelijk zijn voor een projectontwikkelaar 
om te investeren in nieuwe concepten. Dit zijn vaak marktgerichte concepten die zijn ontstaan 
vanuit de vraag in de markt. Hiernaast zijn er in de praktijk ook een aantal locatiegerichte 
concepten te vinden waarbij gebruik gemaakt is van de positieve effecten van starterswoningen 
in een plan. 

De contra's geven aan dat de beperkte ervaring en kennis van projectontwikkelaars op het 
gebied van conceptontwikkelen leidt slechts interessante ideeën/producten. Echte 
conceptontwikkelingen op basis van deze producten zijn er nauwelijks te vinden. Om de 
posttle van vastgoedconcepten te schetsen in het schema van het markt- en 
samenwerkingsmechanisme in de stedelijke woningmarkt kunnen figuur 9 en 18 worden 
gecombineerd tot één figuur. 

- PPS 
- privatisering 
- productsturing 
- opdrachtgeveri-nemer :P~ ,... 

oe; 
~ 

c;o 

marktrelalle 
-diensten 
-producten 
- mor1ceting 
- service/level -agreement 

(aangepast: KEI. 2008;Vries & Schröder. 1993) 

Figuur 20: Brugfunctie vastgoedconcepten bij stedelijke ontv.illelingen 

Het bovenstaande model geeft de functie weer van vastgoedconcepten op de stedelijke 
woningmarkt. Een concept kan alle partijen binden en biedt daarnaast ruimte voor 
verschillende invullingen en interpretaties. De projectontwikkelaars dienen zichzelf te 
realiseren dat deze positie van vastgoedconcepten mogelijkheden biedt om producten door te 
ontwikkelingen in daadwerkelijke concepten. 

6.2. SWOT -analyse 

De kenmerken van het ontwikkelen van startersconcepten op de stedelijke woningmarkt 
kunnen worden samengevat vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar. Door middel van 
een SWOT-analyse (Strength, Weakness, Opportunity en Threat-analyse) kan duidelijk 
aangetoond worden wat de posities van startersconcepten is bij projectontwikkelaars (tabel 7). 

De analyse geeft weer dat de projectontwikkelaars het nauwelijks realiseren van 
startersconcepten als bedreiging ervaren. Om deze bedreiging af te wenden zal de zwakte 
versterkt moeten worden. Het ontwerp zal zich daarom moeten richten op het inzichtelijk 
maken van de investeringen in het voortraject. 
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V oor het doel 

Voor de 
organisatie 

6.3. Diagnose 

Intern 

Extern 

Hulpvol 

Brugfunctie 
startersconcepten 
111 stedelijke 
gebieden 

V raag vanuit de 
markt/ overheid 
naar 
starterswoningen 

Schadelijk 

Grote investeringen 
(zoals tijd en kennis) in 
het voortraject van het 
ontwikkelen 

Projectontwikkelaars 
realiseren nauwelijks 
startersconcepten 

Tabel 7: SWOT-analyse startersconcepten bij projectontwikkelaars 

Op basis van de voorgaande theoretische kenmerken kunnen de oorzaken van de 
problematiek worden gediagnosticeerd. Het probleem wordt binnen de context van dit 
onderzoek omschreven als: 

De prqjectontwikkelaars realiseren nauwelijks startersconcepten in stedelijke gebieden 

Het achterhalen van de knelpunten van dit probleem is enerzijds gedaan door middel van de 
theorie. Deze knelpunten worden in de volgende paragraaf uiteengezet. Door middel van 
experts is de gebruikte theorie gevalideerd en met de ervaring van de experts zijn er 
knelpunten toegevoegd. De volgende deelvraag wordt hiermee beantwoord: 

Welke knelpunten vormen hoofdoorzaken van het probleem, hoe worden deze eroaren en onderoangen? 

De beantwoording van deze vraag is de diagnose van het probleem. Deze diagnose wordt 
uitgevoerd door middel van een 'Ishikawa diagram' en van een 'Stream Analysis' volgens 
Porras. De volgende subvragen zijn hierbij worden hierbij beantwoord: 

• Welke knelpunten zijn aan te merken voor het tekort aan starterswoningen? 

• Welke (nieuwe) kenmerken uit de praktijk en theorie kunnen een bijdrage leveren aan het tot stand 
komen van startersconcepten in stedelijke gebieden 

De subvragen bij deze deelvraag worden door middel van de volgende paragrafen beantwoord. 

6.3.1. Expertinterviews 

Op basis van de probleemverkenning en het theoretisch kader zijn een aantal experts op het 
gebied van conceptontwikkelen geïnterviewd. De kennis hieruit is voorgelegd aan de experts 
ter validatie. Hiernaast is een begin gemaakt met de praktische verkenning van het probleem 
door middel van het analyseren van knelpunten welke de experts in de praktijk ervaren (bijlage 
2). De knelpunten van de experts zijn in bijlage 3 opgenomen en gerubriceerd zoals 
beschreven in de volgende paragraaf. 

6.3.2. Knelpunten 
Uit de theorie zijn knelpunten van de problematiek naar voren gekomen. De lijst met deze 
knelpunten is opgenomen in bijlage 3. Gezien de omvang van deze lijst zijn de knelpunten 
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gerubriceerd naar inzichten uit de theorie. De volgende rubrieken, hoofdknelpunten, zijn te 
onderscheiden 

1) Financiële haalbaarheid 

Het beperkte budget van een starter leidt tot knelpunten m de betaalbaarbeid en 
haalbaarheid van een ontwikkeling. 

2) Politiek beleid 

Binnen de marktwerking van vraag en aanbod heeft de politiek direct invloed op 
ruimtelijke ontwikkelingen. Door middel van beleidsvorming kan zij bepalen wat er wel en 
niet mogelijk is op de stedelijke woningmarkt. 

3) Extern draagvlak 

Stedelijke ontwikkelingen vragen draagvlak van betrokkenen en belanghebbenden. De 
projectontwikkelaar heeft op dit gebied minder ervaring. Knelpunten die hier ontstaan 
hebben allen betrekken op de door de projectontwikkelaar ervaren knelpunten bij deze 
actoren. 

4) M.A.C.H.O. 
Het M.A.C.H.O. model zoals besproken is in het voorgaande hoofdstuk staat voor de 
inhoudelijke beoordeling van een concept. De knelpunten die hier ondervallen hebben 
allemaal betrekken op één of meerdere onderdelen in van het model. 

5) Intern draagvlak 

Binnen de organisatie van de projectontwikkelaar vraag conceptontwikkeling om andere 
competenties. De knelpunten die hier ontstaan hebben direct invloed op het draagvlak van 
een concept binnen de organisatie. 

6.3.3. Ishikawa diagram 

Om een beter inzicht te krijgen in de hoofdoorzaken onder de knelpunten is gebruik gemaakt 
van de methode van Ishikawa, ook wel visgraatdiagram genoemd. In het diagram (figuur 21) 
kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende rubrieken van knelpunten die tijdens 
het onderzoek naar de theorie en de expertinterviews naar voren zijn gekomen. 

Afbakening 

Zoals in de analyse is aangegeven is vormen de fmanciële haalbaarheid en het politieke beleid 
(zowel op lokaal als op rijksniveau) belangrijke oorzaken voor de beperkte ontwikkeling van 
startersconcepten. De twee rubrieken worden echter vanaf dit punt buiten het onderzoek 
gehouden. De keuze voor deze afbakening is gebaseerd op het gegeven dat voor wat betreft de 
financiële haalbaarheid er voldoende oplossingen worden gegeven (Bijlage 4); het creëren van 
aanbod is immers net zo belangrijk. Voor wat betreft de politiek en het overheidsbeleid kan dit 
onderzoek slechts invloed uitoefenen door middel van het genereren van oplossingen op basis 
van de overige rubrieken. Deze oplossingen kunnen indirect van invloed zijn op de 
knelpunten, en eventuele oplossingen, die bij de overheden worden ervaren 
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6.3.4. Stroomanalyse 

··-(..., 

_ .. 
ftodllcleiY ....... (JA) 

Figuur 21: Ishikawa diagram 

Op basis van de voorgaande afbakening in dit onderzoek zijn de knelpunten uit de rubrieken 
extern draagvlak, M.A.C.H.O. en intern draagvlak uitgezet in een oorzaakgevolg matrix 
volgens de stroomanalyse van Porras (bijlage 5). Hierbij is gezocht naar de onderlinge relaties 
tussen alle knelpunten. De onderlinge relaties kunnen het onderscheid weergegeven tussen de 
reden (oorzaak) van het probleem en de hoofdoorzaak van het probleem. Dit is geheel is 
gevisualiseerd in bijlage 6 in een stroomanalyse. 

De oorzaken van het gestelde probleem, de projectontwikkelaars realiseren nauwelijks 
startersconcepten in stedelijke gebieden, is duidelijk af te leiden uit de stroomanalyse. Het 
laatste punt in de analyse geeft weer de volgende redenen weer:: 

• Maatschappelijk draagvlak: 
Het creëren van een maatschappelijk draagvlak bij stedelijke woningenbouwprojecten is 
belangrijk. Dit knelpunt komt in de theorie naar voren waarneer een projectontwikkelaar 
op traditionelere wijzen een positie willen bemachtigen. Hoe krijg je draagvlak als 
projectontwikkelaar in stedelijke woningontwikkelingsprojecten? 

• Vertrouwen tussen partijen: 
De gemeente en corporaties hebben weinig vertrouwen in de aanbiedende partij 
(Huijbregts, 2006). De proactieve benadering van een marktpartij, vaak zonder 
grondpositie, is een andere methode van ontwikkelen. 

De oplossing van dit probleem ligt in het ondervangen van de hoofdoorzaak van het 
probleem. Deze hoofdoorzaak is als eerste punt vernoemd in de stroomanalyse: 

• Gebrek aan theorie 
Op het gebied van conceptontwikkelingen is weinig bekend. D e theorie over het 
ontwikkelingsproces, wat daarbij komt kijken en hoe het aangepakt moet worden, is zeer 
beperkt. Conceptontwikkelaar TCN (Elst, 2005) heeft een eerste aanzet gegeven voor een 
theorievorming maar deze 1s nog nauwelijks toegepast bij de traditionelere 
ontwikkelaar/ bouwer. 
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Significante deeloorzaken van deze hoofdoorzaak zijn terug te vinden bij het interne draagvlak 
van een projectontwikkelingsorganisatie. Uit de stroomanalyse is op te maken dat volgende 
deeloorzaken van belang zijn voor het bestaan van het probleem: 

• Traditionele projectontwikkelingsorganisatie 
De traditionele ontwikkelingsorganisatie van een bouwer of vastgoedontwikkelaar is niet 
ingericht voor het ontwikkelen en realiseren van concepten. Deze is slechts ingericht op 
het ontwikkelen van projecten via het traditionele vastgoedproces. 

• Succesfactoren zijn lastig te bepalen 
Een concept is nog geen uitgewerkt ontwerp en daarmee is het extra lastig om te bepalen 
wat de succesfactoren zijn van een conceptontwikkeling (Elst, 2005). Dit gegeven werkt 
niet mee in de ontwikkeling van meer startersconcepten. 

6.4. Praktijkprojecten 

Ter verdieping van de diagnose is in de praktijk gekeken naar een tweetal succesvolle 
ontwikkelingen van projecten/ concepten voor starters. De omschrijving van deze projecten is 
terug te vinden in bijlage 4. 

6.5. Resumé 

De diagnose van de probleemstelling en de ervaren problemen bij de projectontwikkelaars 
hebben geleid tot een heldere formulering van de oorzaken. Het tekort aan theorie over 
conceptontwikkelen, specifiek voor starterswoningen in stedelijke gebieden, blijkt 
verantwoordelijk te zijn voor de beperkte realisatie van ogenschijnlijk goede ideeën en 
concepten. De fase van productontwikkeling lijkt op basis van de praktijkervaringen succesvol 
te worden doorlopen door projectontwikkelaars. De vervolgfase waarin de hoofdoorzaak van 
het probleem zich bevindt is een stuk lastiger. Op basis van de analyse kan volgens de 
systeemmodellering van SADT (Structured Analysis and Design Technique) een exacte 
benadering worden weergegeven van het probleem. Bij deze weergave is gebruik gemaakt van 
het conceptontwikkelingsproces (Elst, 2005). 

Productconcept 
Productconcept 

confronteren 

0 

Extern Intern Financiële 

MACHO draagvlak draagvlakhaalbaarheld 

Succesvol 

slarlenc:oncept 

Figuur 22: Systeemmodellering op basis van de diagnose 

In de bovenstaande systeembenadering geeft de ontwerpeisen weer. Voor het ontwerp gesteld 
worden dat er een uitwerking gezocht moet worden voor de confrontatie van het 
productconcept. In het systeem kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen de volgende 
onderdelen: 

• De invoer 
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De data, aan de linkerzijde van het systeem, welke nodig is voor de activiteiten in het 
systeem wordt geleverd door middel van het productconcept. Deze input omvat het idee/ 
product voor starters bedacht door een projectontwikkelaar. 

• De uitvoer 
Het product, aan de rechterzijde van het systeem, dat door de systeemactiviteiten wordt 
geproduceerd is een startersconcept wat succesvol ontwikkeld wordt. 

• De besturing 
De context zoals beschreven in de analyse vormt aan de bovenzijde van het systeem de 
besturing. Deze dat wordt niet geconsumeerd, het beïnvloed slechts de systeemactiviteiten. 
Onder de context valt ook de afgebakende rubriek politiek beleid. 

• Het mechanisme 
Aan de onderzijde zijn de mechanismen beschreven welke van invloed zijn op de 
systeemactiviteiten. Deze mechanismen zijn nodig om de systeemactiviteit succesvol te 
doorlopen. Samen met de beschreven knelpunten valt ook de afgebakende rubriek 
financiële haalbaarheid hieronder. 

Door middel van het ontwerpen van het bovenstaande systeem kan de zwakte in de 
conceptontwikkeling versterkt worden. Dus, de investeringen in het voortraject kunnen 
hiermee inzichtelijk gemaakt worden. 
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7. MODEL VOOR CONCEPTONTWIKKELING 

Vanuit de analyse waarin de probleemverkenning en het theoretisch kader is opgenomen kan 
gesteld worden dat de problematiek breed van aard is. In de diagnose is dit bevestigd door de 
grote verscheidenheid aan oorzaken en knelpunten. De rubricering van deze knelpunten heeft 
echter wel geleid tot een aantal hoofd- en deeloorzaken van het probleem. Het is gebleken dat 
het interne draagvlak bij een projectontwikkelingsorganisatie als grootste knelpunt kan worden 
aangemerkt. Het versterken van de organisatie door middel van het detailleren van het 
systeenunodel zal de oplossing moeten bieden. 

7.1. Ontwerpvraag 

Door middel van het formuleren van een heldere ontwerpvraag kan het ontwerp voor een 
oplossing gepositioneerd worden in het groter geheel van de problematiek. Hierbij richt de 
uitwerking van de oplossing zich op het verbeteren van de interne organisatie van de 
projectontwikkelaar. De volgende ontwerpvraag wordt hierbij gesteld: 

Vo{gens welk model kan de interne organisatie van een prqjectontwikkelaar ingericht worden t.b.v. 
conceptontwikkeling? 

De volgende deelvragen zullen worden beantwoord in 7 .2.1 en 7 .2.2: 

• Hoe ifet het procesmodel van conceptontwikkeling eruit? 
• Op welke wzjze kan het procesmodel J!.eïmplementeerd worden in de projectontwikkelinJ!.SOrJ!.anisatie? 

In het ontwerp wordt uitgegaan van de interne organisatie van een projectontwikkelaar als 
beslissende succesfactor. Indien de organisatie beter ingericht gaat worden op het ontwikkelen 
en daadwerkelijk realiseren van concepten voor starters kunnen de knelpunten zoals extern 
draagvlak en politiek beleid ondervangen worden. De organisatie van Heijmans Vastgoed B.V. 
wordt als representatief beschouwd en daarmee gebruikt in het model. 
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de ontwerpmethode zoals beschreven in figuur 23 
(Gassel, 2008). Voor de duidelijk zijn slechts de meest relevante uitwerkingen en de toetsing 
van het ontwerp in dit hoofdstuk opgenomen. De overige onderdelen zijn terug te vinden in 
de bijlage. 

7.1 Onlwltrpvraog 

(Gooel (aangepast). 2008) 

Figuur 23: Ontwerpmethode 
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7 .2. De tactiek voor conceptontwikkeling 

Op het tactisch niveau speelt het inrichtingsvraagstuk van de projectontwikkelingsorganisatie. 
Op welke wijze vindt de besturing van een ontwikkeling plaats?; welke processen spelen er in 
de organisatie?; En, hoe kunnen deze verbeterd c.q. heringericht worden (Nieuwenhuijs, 
2008)? Voor de inrichting van de organisatie op tactisch niveau is bij Heijmans Vastgoed B.V. 
geen eenduidige structuur te herkennen. In deze fase van het ontwerpproces worden dus 
keuzes gemaakt voor de inrichting van de organisatie voor de opdrachtgever op het gebied van 
conceptontwikkelingen. 

Zoals in de verkenning van de ontwerpvraag is aangegeven, is te zien dat de huidige organisatie 
voor conceptontwikkelingen een incrementele wijze van plannen kent. Uit de analyse blijkt dat 
concepten moeten kunnen leiden tot een procesverbetering binnen de 
projectontwikkelingsorganisatie. Met dit gegeven is het duidelijk dat de stap van een 
strategische zoektocht gemaakt moet worden naar een gestroomlijnde zoektocht voor het 
nastreven van de missie; de ondernemersmanier van plannen. Op tactisch niveau betekent dit 
dat er een structuur van een organisatie moet worden geschetst waarbinnen concepten 
doorontwikkelt kunnen worden naar realistische bouwprojecten. In deze structuur staan het 
procesmodel en de inrichting van de organisatie centraal. 

7.2.1. Het procesmodel van conceptontwikkeling 

De bedrijfsprocessen en procesbehoeften van het ontwerp leveren de basis voor de uitwerking 
van de organisatie-inrichting. De systeembenadering uit de diagnose is samen met de analyse 
gebruikt om de processen en behoeften te schetsen. Op basis van het onderstaande 
systeemschema (Figuur 24) wordt per systeembewerking achtereenvolgens toegelicht wat het 
proces inhoud, welke behoefte het proces kent en welke competenties het totaalproces vergt 
van de organisatie. Dit model kan overigens gezien worden als toevoeging op het traditionele 
vastgoedproces zoals in bijlage 8 is weergegeven. 

Legenda 
SADT I 

AX.X 
Besturing 

AX:X 
Mechenlsme 

I 

M.H.A. Bloks 

Produeteoneepl 
ontwerpen 

MACHOSamenwerking 

I lFinanciête constructie 

Produeteoneept 
voorbereiden 

Figuur 24: Systeembenadering t.b.v. analyse procesbehoefte 

48 



Model voor conceptontwikkeling 

A 1: Productconcept definié'ren. 

De definitiefase van de ontwikkeling van een productconcept staat in het teken van een 
zoektocht naar een juiste configuratie. In deze zoektocht zal de organisatie van een algemeen 
productconcept, wat gedefinieerd is een businessplan, een definitie voor de lokale markt of 
locatie moeten ontwerpen. De volgende procesonderdelen en behoeften zijn hier te 
onderscheiden: 

1) Input 

• 

• 

Productconcept voor starters in de vorm van een businessplan (BP) 
Het businessplan voor een bepaald starterconcept omschrijft in grote lijnen het idee en de 
visie van een starterswoning. Het is een vastgoedoplossing voor de vraag in de markt of 
locatie 

Locatie of markt 
De basis waarop een startersconcept wordt gedefinieerd is een locatie of een markt. Op 
lokaal niveau geldt dat een locatie kan vragen om een oplossing voor starters of de markt, 
in de vorm van de politiek, wooncorporatie of belangengroep. 

• Klantwens 
Een conceptontwikkeling staat voor een match met het relevante wensenprofiel van de 
starters. Op lokaal niveau kan een concept gedefinieerd worden op basis van een 
onderzoek naar deze wensen. 

• Controle 
De controle staat voor de iteratieve en turbulente aard van conceptontwikkeling. Waar 
men ook begint in de creatieve fase van conceptontwikkeling zal een match moeten zijn 
met de definitie, ontwerp, voorbereiding en bedrijfsdoelstellingen. Hiernaast speelt in de 
controlefase ook de communicatie van een concept binnen de organisatie een rol. 

2) Besturing 

• 

• 

Fysieke omstandigheden 
De lokale omstandigheden op fysiek niveau geven de kaders van de mogelijkheden van een 
conceptontwikkeling weer. Regelmatig zal een projectontwikkelaar op de gewenste locaties 
geen bezit hebben en dus afhankelijk zijn van andere partijen. 

Beleid 
De lokale politiek is een sturende factor in het succes van de ontwikkeling van 
starterswoningen. V ragen als: is er een relevant beleid ten aanzien van de 
startersproblematiek en wil de politiek bijdragen aan het bereiken van oplossingen moeten 
hier gezocht worden. 

3) Mechanismen 

Operationele organisatie: • 

• 

De lokale organisatie om een conceptontwikkeling heen zal voor het draagvlak duidelijk en 
herkenbaar moeten worden geformuleerd. V ragen als: welke medewerkers worden 
betrokken, welke verantwoordelijkheden krijgen zij en hoe wordt er gecommuniceerd 
moeten worden beantwoord. 

Strategie 
De keuze voor een strategie is de volgende stap op pad naar succes. Ten aanzien van de 
klantwens, de betrokkenheid van politiek en toekomstige gebruikers en de fysieke 
omstandigheden moeten antwoorden worden gezocht. Nieuwe samenwerking- en 
ontwikkelvormen moeten hierbij niet uitgesloten worden. 

• Keuze 
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De keuze voor een geschikt concept uit het portfolio van productconcepten zal op basis 
van de strategiekeuze plaatsvinden. Locaties, beleid en klantwensen spelen hierbij een 
hoofdrol. 

4) Output 

• 

• 

Programma van Eisen (PvE) 
De wensen, eisen en randvoorwaarden aan het productconcept worden vastgelegd in een 
Programma van Eisen. 

Projectplan productconcept 
Het plan voor een project om een conceptontwikkeling bevat de inhoud voor de volgende 
2 fasen in de haalbaarheidsstudie. De kaders waarbinnen een productconcept wordt 
ontwikkeld staan hierin beschreven. De volgende onderdelen zullen in ieder geval ingevuld 
moeten worden: de projectorganisatie, strategie, planning en de conceptspecifieke 
eigenschappen zoals ruimte en gebruik vastgelegd. 

A2: Prodttctconcept ontwerpen 
De tweede fase in de haalbaarheidsstudie van een productconcept is het ontwerp. Het doel van 
deze fase is om een schetsontwerp neer te leggen van de beoogde situaties waarin een 
startersconcept wordt geplaatst. De brugfunctie van een concept wordt in deze fase 
vormgegeven. 

1) Input 

• 
• 

Projectplan productconcept (Zie A 1.4) 

Controle (Zie A 1.1) 
2) Besturing 

• 
• 

Programma van Eisen (PvE) (Zie A1.4) 

Beleid (Zie A 1.2) 
3) Mechanismen 

• MACHO 

• 

Een belangrijke eigenschap van een concept is de rmmte voor discussie en 
interpretatiemogelijkheden. Het schetsontwerp hoeft dus niet overal antwoord op te 
geven. Het M.A.C.H.O. model kan echter wel de kaders van de invulling van een 
startersconcept omschrijven. Op basis hiervan kan het schetsontwerp met de daarbij 
horende analyses en ramingen gemaakt worden. 

Samenwerking 
De brugvorming tussen partijen en belanghebbende in een stedelijke ontwikkeling zijn 
bepalend voor het succes. Op welke wijze wordt er een samenwerkingsverband aangegaan 
en hoe kan een concept daarbij dienen zijn vragen die beantwoord moeten worden. Het 
vroegtijdig betrekken van partijen zal in ieder geval de succeskans vergroten. 

4) Output 
Schetsontwerp • 
De 1 e fase van een ontwerp voor een starterswoning wordt in het schetsontwerp 
samengevat. Binnen de kaders geeft het ontwerp inzicht in een mogelijke uitwerking van 
het concept. Klant- en consumentgerichtheid is hierbij van belang; de brug kan slechts 
geslagen worden als alle partijen zich tot het concept aangetrokken voelen. 

• Risico- en haalbaarheidsanalyse 
Op basis van de gedefinieerde kaders, eisen en schetsontwerpen kan een eerste stap 
worden gemaakt in de analyses van de haalbaarheid en de risico's. Zowel voor het interne 
als het externe draagvlak kunnen deze onderdelen inzichten verschaffen in de 
haalbaarheid. 
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• 

• 

Kostenraming 
Een raming van de kosten op basis van het ontwerp en de risico's is nodig om in de 
volgende fase te bepalen welke financiële constructies aangewend moeten worden. De 
kosten vormen zoals aangegeven een belangrijk knelpunt in de realisatie van 
starterswoningen. De betrokken partijen kunnen op deze wijze vroeg in het 
ontwikkelingsproces inzicht krijgen in de kosten. 

Controle (Zie A 1.1) 

A3: Productconcept voorbereiden. 

De laatste fase van de haalbaarheid staat in het teken van het benaderen van partijen om op 
extern niveau draagvlak te creëren voor de plannen. De voorbereiding heeft daarbij als doel 
een bepaald contract te sluiten met belanghebbende partijen om het concept daadwerkelijk in 
ontwikkeling te brengen. 

1) Input 

• Financiële constructies 
In voorbereiding op de daadwerkelijke ontwikkeling hebben starterswoningen specifieke 
eisen m.b.t. de financiële haalbaarheid. Naast deze de bestaande constructies (bijlage 4) zijn 
er nog vele andere middelen te bedenken; deze zijn echter binnen dit onderzoek niet 
verder uitgewerkt. 

2) Besturing 

• 
• 
• 

Kosten (Zie A2.4) 

Risico- en haalbaarheidsanalyse (Zie A2.4) 

Beleid (Zie A 1.2) 
3) Mechanismen 

• Intern/ extern draagvlak 
Het draagvlak voor een conceptueel ontwerp voor een starterswoning is cruciaal voor de 
verdere ontwikkeling. Binnen de organisatie zal het verantwoordelijke projectteam 
vertrouwen, toewijding en financiële zekerheid moeten krijgen. Extern draagvlak kan 
verkregen worden door een goede communicatie, een duidelijke doelstelling van het 
concept 

4) Output 

• Contract 
De haalbaarheidsfase van een productconcept moet uitmonden in een bepaalde 
overeenkomst wat recht geeft op de doorontwikkeling van een concept. Dit contract kan 
in de vorm van een intentieovereenkomst gesloten worden met belanghebbende partijen 
zoals gemeenten en wooncorporaties. Het contract zelf biedt de follow-up naar de 
volgende fase; het reguliere ontwikkeltraject zoals dat bekend is bij de traditionele 
projectontwikkelaar. 

• Controle (Zie A1.1) 

Competentiebehoefte 
Het beschreven bedrijfsproces en de procesbehoeftes kennen naast de hierboven beschreven 
onderdelen ook competentiebehoeftes. Deze competentiebehoefte zal door de personen die 
een conceptontwikkeling initiëren moeten worden ingevuld. In de analyse en de gebruikte 
literatuur (Pleisureworld.nl, 2008; Rijkenberg, 2005) zijn een aantal kenmerken van conceptuele 
ontwikkelingen binnen een programmatische aanpak naar voren gekomen. Deze zijn omgezet 
naar competenties en ingedeeld in een comeptentiebehoeftematrix. De volgende rollen in een 
conceptontwikkeling zijn daarbij te onderkennen (bijlage 9): 
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1) De progranunaleider 

Is de leider, manager, van het programma voor het vergroten van het conceptuele 
vermogen van de onderneming. 

2) De conceptteamleider 
Verantwoordelijk voor een conceptontwikkeling op lokaal niveau. 

3) De conceptontwikkelaar 
Vergelijkbare rol als de huidige projectontwikkelaar. Echter kent de conceptontwikkelaar 
nieuwe en andere competenties. 

4) De marktonderzoeker 
Vergelijkbare rol als in de traditionele organisatie maar nu met gerichte competenties voor 
conceptontwikkelingen. 

7.2.2. Organisatie-inrichting voor conceptontwikkelingen 

De tweede deelvraag richt zich op de implementatie van het systeem in de organisatie van 
Heijmans. De juiste benadering van de organisatie-inrichting vormt het succes voor een 
conceptontwikkeling. In dit onderzoek is de afweging gemaakt tussen twee vormen van 
implementeren. De onderstaande tabel geeft weer wat de kenmerken zijn van de 
programmatische en de projectmatige benadering. 

Kenmerken programmamanagement 

Doelgericht (business bijdragen) 

Gericht op bereiken doelstellingen 

Focus op draagvlak en acceptatie 

Gebruik sociale en politieke netwerken 

Beïnvloeden en lobbyen 

Monitoren programma-omgeving 

Mobiliseren, inspireren en adviseren 

Sparringpartner directie en management 

Kenmerken projectmanagement 

Resultaatgericht (op te leveren producten) 

Gericht op acceptatie projectresultaat 

Focus op tijd, geld, kwaliteit 

Gebruik van methoden en technieken 

Onderhandelen o.b.v. projectcontract 

Afbakenen projectomgeving 

Motiveren en ondersteunen 

Sparringpartner gebruikersorganisatie 

Tabel 7: Competenties programma- en projectmanagement 
(www.pleisureworld.nl) 

Voor dit vraagstuk lijkt een organisatieontwerp op basis van programmamanagement de juiste 
benadering. Met programmamanagement kan de brug geslagen worden tussen de theorie en de 
uitvoering; maar bovendien is het strategischer van aard (Pleisureworld.nl, 2008) wat beter 
toekomt aan de huidige stadium waarin de conceptontwikkeling zich bevind. 

Met een project haal je de verandering uit de organisatie. Met een programma verander je de organisatie 
en bereik je de strategische doelen. 

(Hof, 2002) 

Het programmamanagementmodel 
Het bedrijfsproces en -behoeften uit figuur 24 vormen de basis van de inrichting van de 
organisatie. Deze inrichting krijgt vorm vanuit een botturn-up benadering waarbij het lager 
management en de werknemers ruimte krijgen voor hun ideeën (Heijnsdijk, 2004). Het hogere 
management en de programmaleiding zullen faciliteren en sponsoren bij de 
conceptontwikkelingen welke op lokaal niveau gaan plaats vinden. 

De fysieke inrichting van de organisatie voor conceptontwikkelingen volgens het 
progranunamanagement is ondergeschikt aan de huidige lijnorganisatie (Wijnen & Tak, 2002) 
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van de traditionele projectontwikkelaar zoals Heijmans Vastgoed B.V. Dit betekent dat de 
huidige divisiestructuur met de daaraan verbonden stafafdelingen zoals Design and 
Development (D&D) en de naar geografisch gebied ingedeelde regioafdelingen gehandhaafd 
blijft. In figuur 25 wordt de inrichting van het progranunamanagement geschetst. 

Extern: ~C====> 

Cenlroa1 

LEGENDA 

C=:> Clusters von: <> Beslissing 

Q Projec ten 6 Routinematige • Bijdroge oon 

0 Improviserende activiteiten 
ac tiviteiten ~ Interfaces c::::J Activiteiten 

Figuur 25: Modelschets voor programmamanagement 

De bovenstaande organisatie van het progranuna richt zich primair op het behalen van de 
organisatiedoelen (\Xïijnen & Tak, 2002), in dit geval het vergroten van het conceptuele 
vermogen. De hiërarchische onderverdeling van de progranunaonderdelen met de daaraan 
gekoppelde verantwoordelijke vormen de kaders waarbinnen startersconcepten ontwikkeld 
kunnen worden. D e volgende verantwoordelijkheden en taken zijn hierbij te onderscheiden: 

1) Divisiedirectie 
Opsteller van het beleid en de strategische doelen. Verantwoordelijk voor het in samenwerking 
met D&D op te stellen progranunaplan waarin de doelen van het progranuna worden 
vastgelegd. 

• Beslispunt A 
Hier wordt het progranunaplan vastgesteld en overgedragen aan een progranunamanager 
bij D&D. 

2) Design & Development 
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Verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmaplan en namens de divisiedirectie ook 
de programmaleider. 

• Startlab 

• 

• 

• 

Is het platform en de 'creatieve geest' voor concepten van starterswoningen. Hier worden 
nieuwe ideeën gecreëerd op basis van relevante marktontwikkelingen. Deze ideeën 
monden uit in een 'business plan' welke opgenomen wordt in een portfoliosysteem voor 
productconcepten. 

Marktonderzoek 

Concept zijn gebaseerd op de vraag uit de markt of locatie. Belangrijk criterium hierbij is 
de marktkennis waarop deze productconcepten worden ontwikkeld. Marktonderzoek op 
centraal niveau is voor productconcepten onontbeerlijk. 

Portfolio van productconcepten 

Kennisdeling en communicatie onder de verschillende bedrijfsorganen en medewerkers is 
van groot belang om een succesvol resultaat te halen. Een portfoliosysteem waarin de 
startersconcepten en 'business plannen' zijn opgenomen 

Beslispunt B 
Hier wordt in overleg met een regiodirectie het programma bestuurd. De volgende 
besturingscriteria worden hierin gebruikt: (Wijnen & Tak, 2002): 

Tempo 

• Haalbaarheid 

• 
• 
• 

Efficiency 
Flexibel 

Doelgericht 

3) Regiodirectie 
Op operationeel niveau verantwoordelijk voor de ontwikkeling van startersconcepten naar 
daadwerkelijke bouwprojecten. Maakt in overleg met D&D gebruik van het portfolio met 
productconcepten en gebruikt concepten op basis van vraag uit de markt of locatie. 

• Productconcept X 
De regiodirectie maakt in overleg met het conceptteam een keuze voor bepaalde 
concepten welke in de markt gezet kunnen worden. Ook kan een specifieke locatie al dan 
niet actief of passief verkregen, om een concept vragen. 

• Het bedrijfsproces in projectvorm 
De regiodirectie is verantwoordelijk voor het samenstellen van een 
conceptontwikkelingteam waarin tenminste de rol van een conceptteamleider, 
conceptontwikkelaar en marktonderzoeker zijn vertegenwoordigd. 

7 .3. Toetsing 

Het laatste onderdeel in dit hoofdstuk omvat de toetsing van het model aan de ontwerpeisen 
(bijlage 8). Deze toetsing heeft plaats gevonden door middel van interviews met de experts en 
informanten (zie bronnen). Hieronder staan de ontwerpeisen met een korte toelichting op de 
indrukken en ervaringen van de e}q>erts en informanten. 

• Gebruik van relevante bedrijfskundige modellen. 
Het model voor conceptontwikkeling heeft gebruik gemaakt van bewezen bedrijfskundige 
modelleringen zoals SADT en programmanagement. De modellen geven een overzichtelijke 
allesomvattende unieke weergave van conceptontwikkelen. 
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• Toepassing op conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. 
Vanuit de theorie is het model opgesteld. De ontwikkelprocessen en invloedsfactoren voor 
stedelijke gebieden zijn hierin opgenomen. Het model is een weergave van alle theorie die 
gevormd is over conceptontwikkeling. Hiernaast is het implementeerbaar in het traditionele 
vastgoedproces. 

• Duidelijke afbakening tussen theorie en praktijk. 
De stap uit de theorie naar de praktijk is gemaakt door middel van expertinterviews en 
caseonderzoeken. Mede hierdoor is het model praktisch toepasbaar geworden. De validatie van 
het model zal echter in de praktijk plaats moeten gaan vinden en daarmee is ook gezegd dat het 
slechts een theoretische benadering is van de praktijk. 

• Kaderstellend met beperkte inhoudelijke oplossing. 
Het abstractieniveau wat gesteld is, is behaald door middel van kernachtige toelichtingen op de 
modellen. De exacte uitwerking van de inhoud zal in een pilootproject moeten gaan plaatsvinden. 

• Toegespitst op een bestaande projectontwikkelingsorganisatie. 
Het ontwikkelde proces is toepasbaar in de bestaande organisatie door het gebruik van betaande 
vastgoedontwikkelingsprocessen. De implementatie is echter lastiger te realiseren. Het 
programmanagementmodel geeft hieraan invullen. De bestaande organisatie kan hierdoor 
gehandhaafd blijven. 

• Leidraad voor het proces en de organisatie van een conceptontwikkeling. 
Het model geeft een eerste aanzet naar een vernieuw-ing in de organisatie en werkstructuur van 
conceptontwikkelingen. De leidraad die hiervoor is gegeven zit logisch in elkaar en lijkt daarmee 
bruikbaar voor een pilotproject. De leidraad kan leiden tot een aanpassing in het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Heijmans Vastgoed B.V. 

7 .4. Leidraad 

Het ontwerp geeft een beleidsmatige weergave van een organisatie-inrichting. Deze geschreven 
gegevens ZlJn op een overzichtelijke wijze samengevat in een leidraad welke in bijlage 10 
weergegeven. 
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8. CONCLUSIES 

''Het ontbreken van startenwoningen zorgt op de middellange termijn voor een onevenwichtige ontwikkeling van 
de woningmarkt in stedelijke gebieden. 

Deze probleemstelling is bij aanvang van dit afstudeeronderzoek opgesteld aan de hand van 
actuele ontwikkelingen in de Nederlandse woningmarkt. Dit afstudeeronderzoek heeft een 
antwoord gezocht op de problematiek die een projectontwikkelaar ervaart bij het ontwikkelen 
van vastgoedconcepten voor starters. De kwalitatieve woningvraag in Nederland is hiervoor 
verantwoordelijk; de klant is centraal komen te staan. Hiernaast is met het nieuwe 
overheidsbeleid, gericht op de stedelijke ontwikkeling, ook de macht van de 
projectontwikkelaar in de vorm van een grondposities afgenomen. 

Conceptontwikkelen is een innovatieve vorm van actieve acquisitie waarmee nieuwe posities in 
ontwikkelingen kunnen worden bemachtigd. Er is aangetoond dat een concept een brugfunctie 
kan vormen tussen actoren in stedelijke ontwikkelingen; de klant kan worden betrokken in het 
proces. Hoewel in de markt te zien is dat er voldoende productconcepten zijn voor 
starterswoningen, falen deze echter in de doorontwikkeling naar realiseerbare 
starterswoningen. De problematiek die de projectontwikkelaars hierbij ervaren kent vijf 
hoofdoorzaken: 

• Financieel, de betaaibaarheid van een concept; 

• Politiek & Beleid, de invloed en bijdrage van de overheid; 

• Extern draagvlak, de klantwens en betrokken actoren; 

• Intern draakvlak, de organisatie van de projectontwikkelaar; 

• M.A.C.H.O., de functionele en technische eisen aan een concept 

Uit een stroomanalyse volgens Porras is gebleken dat voornamelijk het interne draagvlak 
binnen de organisatie van de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor de overige 
problemen. Een gebrek aan theoretische kennis en succes zijn verantwoordelijk voor het falen 
van deze nieuwe vorm van ontwikkelen. Hiernaast zijn de traditionele vastgoedprocessen niet 
toereikend meer. 

De oplossing heeft antwoord gegeven op de vraag volgens welk model een 
conceptontwikkelaar startersconcepten kan realiseren. Het ontwerp van het model geeft een 
volledige weergave van het werkproces van conceptontwikkelen. De implementatie van het 
nieuwe werkproces kan door middel van een programmamanagementmodel worden 
uitgevoerd. Door middel van het model van conceptontwikkeling is de doelstelling van dit 
onderzoek behaald: 

''Het bevorderen van de realisatie van nieuwe starterswoningen" 

Uit de toetsing van het model is gebleken dat het model een goede basis biedt voor een 
pilotproject. Op deze wijze wil Heijmans Vastgoed het onderzoek doorzetten met als doel het 
komen tot implementatie van een standaardproces in het kwaliteitsmanagement systeem. Dit 
afstudeeronderzoek heeft dus geleid tot een bevordering in de realisatie van nieuwe 
starterswoningen door middel van het geven van een succesvolle organisatie-inrichting. 
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9. AANBEVELINGEN 

Dit onderzoek heeft zich gericht op de ontwikkeling van vastgoedconcepten voor 
starterswoningen. Uit de toetsing is gebleken dat voor wat betreft het model voor 
conceptontwikkeling de volgende twee aanbevelingen gegeven kunnen worden: 

• Opstarten van een pilotproject 
V oor de test en volledige validatie van het ontwerp zou in een bepaalde regio van Heijmans 
Vastgoed de werkwijze volgens het model moeten worden gebruikt. Een conceptteam wat ter 
plaatse verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van één startersconcept zou het procesmodel 
kunnen gaan testen en verder uitwerken. Ooder leiding van een programmanager kan dat 
worden gezocht naar verdere invulling van het orgarusatiemodel voor conceptontwikkelingen. 
Bij succes is het aan te bevelen dat het nieuwe werkproces naast de bestaande 
vastgoedprocessen wordt geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

• Uitwerken operationeel niveau 

Het model is nog abstract en theoretisch van inhoud. Naast het pilotproject zou de stap 
gemaakt moeten worden naar de uitwerking van het operationeel niveau. De invulling van de 
inhoudelijke eisen en prestatie-indicatoren voor de ontwikkeling van concepten horen hierbij 
te worden gegeven. 

Ten aanzien van het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen gegeven worden: 

• Onderzoek naar toepassing model 

Het model is gebaseerd op de ontwikkeling van startersconcepten. De toepassing van het 
model zou echter ook kunnen gelden bij de ontwikkeling van andere vastgoedconcepten. 
V er der onderzoek naar de toepassingen van het model voor conceptontwikkeling is daarmee 
van belang. 

• Onderzoek naar overige knelpunten 
Aan de hand van de knelpuntenanalyse is slechts een oplossing ontworpen voor de interne 
organisatie van de projectontwikkelaar. De overige knelpunten zijn duidelijk onderbouwd 
afgebakend maar vormen daarmee nog steeds interessante richtingen voor vervolgonderzoek. 
Het model vormt slechts een eerste stap naar een verbetering in de ontwikkeling van 
startersconcepten. 

• Onderzoek naar praktijkprojecten 
Zoals bij de knelpunten ook al is aangegeven geeft dit onderzoek een theoretische benadering 
van de praktijk. Vragen over de betaaibaarheid en technische invulling van startersconcepten 
kunnen nog verder worden onderzocht in praktijkprojecten. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Drs. L. (Lonneke) Wijnhoven, Manager Design & Development Heijmans vastgoed 

Ir. J.C.M.W. (Sfef) Jaske MRE. Directeur Heijmans Vastgoed regio zuid, Best 

Ing. S. (Sander) Willems, business developer Heijmans Vastgoed 

Ir. R.H. (Rogier) van Steennis, Management trainee Heijmans 

Drs. L.W. (Rens) Rikken, voormalig manager Strategie & Beleid, projectontwikkelaar 
Drs. R .(Robert) Th. A. Kooien MBA, manager Strategie & Beleid 

Drs. J.M. (Matthijs) Hofman, marktonderzoeker Heijmans Vastgoed regio oost 

Mr. Ing. A. (André) ten V ergert, directeur Heijmans Vastgoed regio oost 

Intervisiegroep: Tim Kloet, Arjan Walraven, Sven van Pelt en Joris v.d. Lee 

J ohn Heijmans, Student CME 

Toetsing model i.s.m.: 
• Drs. R .(Robert) Th. A. Kooien MBA, manager Strategie & Beleid 

• 
• 
• 
• 

M. (Michiel) van Rijn van Alkemade, coördinator Heijmans Startlab 

Drs. J.M. (Matthijs) Hofman, marktonderzoeker Heijmans Vastgoed 

Mr. Ing. A. (André) ten V ergert, directeur Heijmans Vastgoed 

Drs. L.W. (Rens) Rikken, voormalig manager Strategie & Beleid, projectontwikkelaar 
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