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BijLAGE 1, Beoordeling Startersconcepten 

Matrixbeoordeling van startersconcepten op basis van startersconcepten welke gepresenteerd zijn 
op de netwerkdag Starterswoningen Provincie Utrecht (Provincie Utrecht, 2006). Beoordeling 
geschiedt op de volgende punten: 

D Specifiek voor stedelijk bouwen 
Startersconcepten die zich onderscheiden op het gebied van toepasbaarheid in stedelijke 
gebieden. 

D Pilot Project 
Concepten welke daadwerkelijk in de vorm van pilot project zijn gerealiseerd. 

D Eenmalig gerealiseerd 
Een concept welke eenmalig is gerealiseerd in een project. 

D Meerdere malen gerealiseerd 
Een concept wat meerdere malen gerealiseerd is in een project. 

Specifiek voor Pilot Eenmalig Meerdere malen 
stedelïk bouwen Pro·ect Gerealiseerd realiseerd Website 

x x x x www.timpaanverandawoning.nl 

2 www.hegeman-bouw.n 

3 www.canadesewoning.nl 

4 

5 

6 

7 x x www.bouwfondsontwikkeling.nl 

8 x www.startlab.nl 

9 www.bam.nl 

10 x www.ooms.n 

11 www.basiqhome.com 

12 www.daassen-bouw.nl 

13 x www.kantersbouw.nl 

14 

15 

16 www.heja.com 

17 

18 www.vdrvastgoednl 

19 www.klaassen.com 

20 www.klaassen.com 

21 www.ebu.nl 

22 www.kingmabouw.com 

23 www.tekton.nl 

24 www.koopmans.nl 

25 www.ouwegouwe.nl 

26 www.hopmanintetheem.nl 

27 x x x www.lichthuis.nl 

28 www.slokker.com 

29 

30 x www.blokunits.nl 

31 x www.bmvanhouwelingen.nl 

32 www.meerschip.nl 

33 www.ideaalwoning.nl 
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Specifiek voor Pilot Eenmalig Meerdere malen 
stedelïk bouwen Pro'ect Gerealiseerd erealiseerd Website 

34 W'o!IW.heddes.nJ 

35 x www.uspbv.n 

36 x www.pcs-duravermeer.nl 

37 x www.duravermeerbouwhouten.nl 

38 x www.duravermeerbouwhouten.nl 

39 x kameleon.pagelink. nl 

40 w~1w.phanosvastgoed.nl 

41 www.phanosvastgoed.nl 

42 www.kom.nl 

43 x 
44 

45 x x www.am.nl 

46 x www.bno.ballast-nedam.nl 

47 x www.bam.nl 

48 www.florie.nl 

49 x www.betaalbaatwonen.nl 

50 www.reitsmadrachten.nl/ 

51 x www.vanomme-degroot.nl 

52 

53 x www.kennemerlandbeheer.nl 

54 x www.ge-projecten.nl 

55 x www.abbbouwgroep.nl 

56 x x www.flexwonen.nl 

57 www.formaatbouw.nl 

58 www.formaatbouw.nl 

59 www.proconplanontwikkeling.com 

60 x x www.remmersbouwgroep.nl 

61 www.kalliste.nl 

62 www.nvgo.nl 

63 www.danlat.nl 

64 www.vivendnl 

65 x www.locusprojectontwikkeling.nl 

66 www. yazzwonen.nl 

67 x W'.l.'W .pauwert.nl 

68 x www.pauwert.nl 

69 

70 x www.wegawoning.nl 

Nummers camsponderen met de op de volgende pagina omschreven cont·epten. (Provincie Utm·ht, 2006) 

Totalen 
Meerdere malen een starterswoning gerealiseerd: 
Eenmalig gerealiseerd: 
Pilotprojecten: 
Specifiek binnenstedelijke concepten/woningen: 

10 stuks 
15 stuks 
4 stuks 
8 stuks 
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Geselecteerde ontwerpen 'Competitie Beste ontwerp starterswoning provincie Utrecht 
De volgende pa!lna's 'ijn letterlijk overgenomen (Provincie Utrecht, 2006) 

Indiener Naam starterswoning/concept Vestigingsplaats 

Timpaan Verandawoning Aalsmeer 
Hegeman Bouwontwikkeling i.s.m. lnbo architecten De betaalbare Utrechtse starterswoning Almelo/Woudenberg 
Woudenberg 

Klaassen Home Conneering B.V. i.s.m. arch.bureau Canadese Comfort Villa's Almere 
Kansma Bouwadviseur 

Witkamp projectontwikkeling b.v. Premier Almere 
Witkamp projectontwikkeling b.v./ A&i arch. Startersappartement Almere/Uithoorn 

Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek BV Ls.m. Spacelab Amersfoort/ Groningen 
arch.bureau Holvast & Van Woerden 
Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. Amersfoort 

Heijmans lBC Vastgoedontwikkeling t.s.m. ZECC 1-felrose Place Amersfoort 
architecten 

Heilijgers Projectontwikkeling BV/Huibers Jatring ModuulS-70 Amersfoort/Veenendaal 
Architecten BNA 

De Peyler Projectontwikkeling bv i.s.m. Q-woning Avenhorn/Rijswijk/ Amste 
MIIIArchitecten en Cooperatieve Vereniging Q rdam 

Basiq Home ( Cascopartners I Arcos Architecten BNA- BasiqHome Babberich 
VIBA/ constructieadviesbureau GBB) 

Aannemingsbedrijf Th. Ciaassen b.v. i.s.m. WVTTK Slimbouwen Bakel 
architecten 

Kanters Projectontwikkeling Woningtype Ritme Barendrecht 
Burgmans Bouwadvies BV I ro projectburo Bergeijk/Zeist 
Burgmans Bouwadvies BV /ro projectburo Bergeijk/Zeist 

HEJA Projectontwikkeling BV "Nooit te klein" Breda 

C.L. den Haan Investments i.s.m. Haayen Partners Starteswoning provincie Utrecht DenHaag 
architecten 

Creon Vastgoed/A&i arch./I.H. Liem bv Prima Casa Deventer/Uithoorn 
Klaassen Groep Woningtype E Dinxperlo 
Klaassen Groep Woningtype F Dinxperlo 
BouwbedrijfEBU Doetinchem BV 4+ woning Doetinchem 

CEP architectenbureau i.s.m. Kingmabouw Duivendrecht/Lelystad 

Tekton Projectontwikkeling B.V./ARCEA TypeJade Ede 
Vastgoedontwikkeling 

Koopmans TBI Bouw SurPlus voor starters Enschede 

Bouwgroep Ouwe Gouwe BV Save Energy huis Gouda 

Hopman Interheem Groep Wonen met pit Gouda 
Vlasblom Projectontwikkeling/De Meeuw 1 Lighthouse Groningen/ Oirschot 
Bouwsystemen 

Slokker Product Systems SPS starterswoning Harderwijk 

Aannemingsbedrijf Gebr. Blokland bv Estafettewoning Hardinxveld-Giessendam 

BlokUnits BV Blok-units Hardinxveld-Giessendam 

BM van Houwelingen Projectontwikkeling BV De blijvende starterswoning Hardinxveld-Giessendam 

Ontwikkelingsmaatschappij Meerschip b.v. Hoofddorp 

Heddes Vastgoed BV Ideaalwoning Hoorn 
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34 Heddes Vastgoed BV Kickstart Hoorn 

35 USP Vastgoed concept betaalbaarwonen Hoorn 

36 Dura Venneer Bouw Houten PCS starterswoning Houten 

37 Dura Venneer Bouw Houten Benedenbovenwoning Houten 

38 Dura Venneer Bouw Houten All-in-One appartementen Houten 

39 Nijhuis Utrecht Trento kameleon Houten 

40 Phanos Vastgoed BV Futuris Houten 

41 Phanos Vastgoed BV Novus Houten 

42 Katwijkse Ontwikkeling Maatschappij i.s.m. Meijet De Schakelwoning Katwijk/Noordwijk 
Architecten 

43 Projectontwikkeling Noordersluis i.s.m. Arch.bureau Lelystad/ Amsterdam 
Gemand & De Lint 

44 DieboBV Pentawoning Muiderberg 

45 At.\1 Wonen BV Utrecht Livin Nieuwegein 

46 Ballast Nedam Prima Casa, woningtype Entrata Nieuwegein 

47 BA.\1 woningbouw bv BA.\1 starterswoning Nieuwegein 

48 Florie Projectontwikkeling FLORlEstartersFlexwoning Nieuwegein 

49 Zondag Ontwikkeling BV concept BetaalbaarWonen Rhenen 

50 VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bv StarterPlus woning Rijssen 

51 Bouw- en AannemingsbedrijfVan Omme & De Groot Stairway Rotterdam 
BV I Akropolis Architecten 

52 Uvago BV /Seinen Projectontwikkeling BV Rotterdam/Leeuwarden 

53 Kennemerland Beheer BV Benedenbovenwoning Santpoort-Zuid 

54 GE-projecten b.v./Reus en Leeuwenkamp BV bna GE-woning Scharwoude/Alkmaar 

55 ABB Ontwikkeling I ~=~er opdrachtgeverschap voor Sliedrecht 
IS 

56 Flexwonen/Kolpa arch. bv Flexwonen, woonstudio Stolwijk/Rotterdam 

57 DOMO Bouw b.v./FORMA..\ T Bouw b.v. Startershofjeswoning Terheijden/Sliedrecht 

58 DOMO Bouw b.v./FORl\L\.AT Bouw b.v. Starterseengezinswoning Terheijden/ Sliedrecht 

59 Procon Planontwikkeling/Finnla BV /Gebr. Janssen Factor3-woning Tilburg/Moergestel 
Aannemersbedrijf bv 

60 Remmers Projectontwikkeling B.V. 't Remmets Budget concept Tilburg 

61 Kalliste Woningbouwontwikkeling typeDukaat Utrecht 

62 Nova Vastgoedontwikkeling/Cepezedsystems Kick start Utrecht/Delft 

63 Danlat Bouw en Vastgoed BV Valkenswaard 

64 VivendB.V. Veenendaal 

65 Lokus Projektontwikkeling i.s.m. Jaco Wol*r starterswoning Kunstfort Vijfhuizen/ Amsterdam 
Architect 

66 BOKX Vastgoed Ontwikkeling Yazz 250 Vlaardingen 

67 Mabelco BV /Van den Pauwert architect BNA typeB Waalwijk/Eindhoven 

68 Mabelco BV I Van den Pauwert architect BNA typeC Waalwijk/Eindhoven 

69 Woningbouwvereniging Trajecturn Trajecturn Werkhoven 

70 BelinBV Wegawoning 'Wijchen 
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Toelichtiog Starterswoniagen/coocepten 

1. Timpaan RIV Utrecht 
Vestigingsplaats: Aalsmeer 
Naam ontwerp: Timpaan Verandawoning 
VON-prijs: € 97.000,- voor de basiswoning tot € 130.000 voor grotere woning. 
Grondkosten: €12.000,- (€ 200,- per m2) basis woning tot € 18.000,- voor grotere woning (kavel 
van 90m2). 
Soort woning: grondgebonden met een veranda van 14 m2. De kavel is min. 60 m2 zonder 
voortuin en 90 m2 met voortuin. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 64m2 GBO basis woning, 86m2 grootste woning 
Aantal kamers: 2 of 3 kamers voor de basiswoning, 4 tot 5 voor grootste woningtype. 

Bijzonderheden: 
Door de rug aan rug situering ontstaan 2 woningen op de kavel van 1 eengezinswoning. Door de 
combinatie van een dwarskap, een ruim dakoverstek en de veranda is rug aan rug gelegen geen 
probleem. De woning kan zowel in kalkzandsteen als houtskelet worden gebouwd. Modulair 
systeem 1) studio: zelfstandige eenheid van 60 m2 BVO, 72.000,- 2) halve schakelmodule 
toevoegen aan basiswoning -> starterswoning van 140 m2 bruto vloeropp., € 130.000,-. 3) 
appartementen en maisonnettes zijn ook mogelijk 4) drijvende starterswoningen voor € 130.000,-

2. Hegeman Bouwontwikkeling B.V./Inbo architecten Woudenberg 
Vestigingsplaats: Almelo/Woudenberg 
Naam ontwerp starterswoning: de betaalbare (Utrechtse) starterswoning 
VON-prijs: maximaal € 130.000,- bij een projectomvang c.q. bouwstroom van 20 woningen, 
standaard externe berging 6 m2, exclusief keuken. 
Grondkosten: grondquote 20% 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen, 4 blokken van gemiddeld 5 woningen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 83m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
Op basis van de Hegeman-groeiwoning is specifiek voor de Utrechtse competitie de Utrechtse 
starterswoning ontstaan. De betaalbare starterswoning is een volwaardige koopwoning die voor 
elke locatie specifiek te maken is met betrekking tot de stedenbouwkundige en locale 
omstandigheden. Optioneel is uitbouw begane grond, veranda begane grond, 2e verdieping. Op 
basis van het groeiwoningen-concept zijn diverse projecten voor de startersmarkt gerealiseerd in 
Hengelo, Enschede en Zwolle. 

3. Klaassen Home Conneering B.V./ Architectenbureau Kamsma Bouwadviseur 
Vestigingsplaats: Almere 
Naam ontwerp starterswoning: Canadese Comfort Villa's 
VON-prijs: € 129.500,-
Grondkosten: € 18.624,- per woning excl. B1W (€ 400,- pet m2) 
Soort woning: appartement, 4 bouwlagen, 16 woningen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 72m2 GBO 
Aantal kamers: 2 of 3 kamer woningen 

Bijzonderheden: 
Woningen worden uitgevoerd in houtskeletbouw met hout uit duurzame bosbouw. De totale 
grondoppervlakte voor het project is 745m2. Optioneel is de verwarming van de woningen (kan 
alleen als iedere koper meedoet) via een warmtepomp die wannte haalt uit grondwater, gesloten 
circuit. De meerprijs hiervan is 10.000,- per woning. Het energie gebruik daalt hierdoor drastisch 
zodat de maandlasten niet hoger zullen zijn dan in een gasgestookte versie, door een z.g. groen 
hypotheek. 
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4. Witkamp projectontwikkeling b.v. 
Vestigingsplaats: Almere 
Naam ontwerp starterswoning: de Premier woning 
VON-prijs: € 100.000,- bij een grondprijs van € 16.000,-. Bij een hogere grondprijs blijft de 
woning ruim onder het criterium van € 130.000,-
Grondkosten: € 16.000 (maar ruimte tot € 46.000,-) 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen. Verschillende typen, basis woning, basiswoning plus 
(opties). 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: woonoppervlak van 88m2, vloeroppervlak ca 100m2. 
Beukmaat 5, 7 meter 
Aantal kamers: 2 tot 4 kamers 

Bijzynderheden: 
Verschillende opties mogelijk (zoals optie schuine kap, prefab dakopbouw). De gevel is 
opgebouwd uit metselwerk in halfsteens verband tot de te verdieping, met daarboven wat grotere 
bouwelementen. 

5. Witkamp projectontwikkeling b.v./ A&i architecten 
Vestigingsplaats: Almere/Uithoorn 
Naam ontwerp starterswoning: startersappartement 
VON-prijs: prijs is afhankelijk van grootte appartementencomplex. € 117.000,- bij 20 stuks. 
Grondkosten: € 12.000,-
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bijzonderheden: 
De startersappartement kenmerkt zich door de flexibiliteit in verschijningsvorm en grootte. 2 
basisappartementen van 60 m2 kunnen gekoppeld worden, waardoor er 1 appartement ontstaat 
van 120m2. Een basisappartement van60m2 kan ook verlengd worden tot 80m2. 

6. Bouw- en Aannemingsbedrijf Schoonderbeek B.V./ Architectenbureau Holvast & Van 
Woerden 
Vestigingsplaats: Amersfoort/ Groningen 
Naam ontwerp starterswoning: Spacelab 
VON-prijs: € 130.000,- bij projectgrootte van 5 woningen 
Grondkosten: € 26.000,-
Soort woning: eengezinswoning, 2 lagen met kap, beukmaat 6 m, lengte 11,3 m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 101,6 m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzynderheden: 
Binnen de eengezinswoningstructuur is een 2-kamer appartement op de verdieping ontwikkeld 
De begane 
grond is behoudens een trap, een meterkast en een standleiding geheelleeg en dus vrij indeelbaar 
gehouden. Mogelijke invullingen voor begane grond: kantoor, werkruimte, 2e appartement, 
woonkamer/keuken/ toilet. 

7. Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. 
Vestigingsplaats: Amersfoort 
Naam ontwerp starterswoning:-
V ON-prijs: € 119.500 voor tussenwoning, €130.000 voor hoekwoning 
Grondkosten: € 25.000,- incl B1W 
Soort woning: basis tussenwoning, grondgebonden, 3-kamers, 2/3 bouwlagen met kap 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 84m2 GBO, inhoud300m3 
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Aantal kamers: 3 kamer 

Bijzonderheden: 
Bouwfonds heeft ruime ervaring met het aanbieden van goedkope starterswoningen. De 
basiswoning kan door een architect gestyled worden naar de behoefte van de plaats waar 
gebouwd gaat worden en naar zijn omgeving. 4 verschillende ontwerpen zijn ingediend om dit 
aan te tonen. 

8. Heijmans lBC V astgoedontwikkeling/ZECC architecten 
Vestigingsplaats: Amersfoort 
Naam ontwerp starterswoning: Melrose Place (MP) 
VON-prijs: € 100.000,- tot € 136.000,- bij 12 wooneenheden. Maximaal € 130.000,- naar 
verwachting 
Grondkosten: grondquote van 20% 
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: groter dan 60m2. 
Aantal kamers: er kunnen in ieder geval in alle 12 woningen 2 kamers gemaakt worden, maar 
flexibiliteit staat voorop. 

Bijzonderheden: 
Het concept is thans in ontwikkeling in de gemeente Amersfoort (planning start verkoop april 
2006). Het plan betreft 12 woningen met een besloten zwembad en een dakterras. Afhankelijk 
van het grondprijsbeleid in andere gemeenten kan dit concept op meerdere plaatsen worden 
geïntroduceerd. Het concept Melrose Place richt zich op een specifieke groep starters binnen het 
grote geheel. 

9. Heilijgers Projectontwikkeling BV /Huibers Jarring Arch. BNA 
Vestigingsplaats: Amersfoort/Veenendaal 
Naam ontwerp starterswoning: Moduulwoning '5-70' 
VON-prijs: gemiddeld €125.000,-, maximaal € 130.000,- (bij projectgrootte van minimaal 30 
wooneenheden) 
Grondkosten: aanname € 20.000,-
Soort woning: gestapelde woning, stramienmaat van 5,7 meter met een dieptemaat van 11,40 
meter. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 woonoppervlak 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bij!(!Jnderheden: 
De buitenzijde van de wooneenheid bestaat uit houtskeletbouw gevelelementen. De woning 
bestaat uit een 
woonkamer, een slaapkamer en een serviceblok. De woningen worden ontsloten door open 
galarijen en worden als 'doorzonwoning' uitgevoerd. 

10. De Peyler Projectontwikkeling bv i.s.m. MIIIArchitecten en Cooperatieve Vereniging 
Q 
Vestigingsplaats: A venhom 
Naam ontwerp starterswoning: de Q-woning 
VON-prijs: zowel S als M maximaal € 130.000,
Grondkosten: type S en type M € 25.000,- excl. BTW 
Soort woning: appartement, 2 woningtypen S en M 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: woningtypeS 61,2 m2 BVO, woningtype M ca 72m2 
BVO 
Aantal kamers: type S 2 kamers, type M 3 kamers 
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Bijzonderheden: 
De doelstelling van Q is een optimum te genereren tussen duurzaam, gezond en betaalbaar 
bouwen, waarbij een eigen woning op maat bereikbaar is voor de doelgroep: starters. Een Q
woning staat voor circa 90% uit vernieuwbare grondstoffen. Vanuit het oogpunt van 
betaalbaarbeid is er gekozen voor het gebruik van modulaire eenheden. Deze elementen zijn op 
een vrije manier in een draagconstructie te monteren. 

11. Basiq Home (Cascopartners/ Arcos Architecten BNA-VIBA/constructieadviesbureau 
GBB) 
Vestigingsplaats: Babberich 
Naam ontwerp starterswoning: Basiq Home starterswoning 
V ON-prijs: vanaf € 85.000,- (basisuitvoering, gerekend met sociale grondprijs) tot € 106.000,- € 
111.000,-
( standaarduitvoering met marktgrondprijs ). 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen met kap 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 90m2 (excl. bergzolder), inhoud297m3 
Aantal kamers: 3 of 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Basiq Home is geschikt voor collectief opdrachtgeverschap. De bouwwijze die gehanteerd wordt 
is een verzwaarde vorm van houtskeletbouw. In de voorgevel is een combinatie van afwerkingen 
mogelijk, waardoor de woningen zich aanpassen aan elke stedenbouwkundige uitdrukkingsvorm. 
Er wordt gewerkt met IFDbouwen (Industrieel, Flexibe~ Demontabel). De totale bouwtijd van 
grondwerk tot oplevering is minder dan 1 maand. Alles past binnen uitgangspunten duurzaam 
bouwen. De Basiq Home starterswoning is productieklaar. 

12. Aannemingsbedrijf Th. Ciaassen b.v. /WVTTK architecten 
Vestigingsplaats: Bakel/Eindhoven 
Naam ontwerp starterswoning: slimbouwen 
VON-prijs: €130.000,-
Grondkosten: € 39.187,- per wooneenheid 
Soort woning: appartement, 3 bouwlagen. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 gebruiksruimte 
Aantal kamers: 2/3 kamers 

Bijzonderheden: 
Het is een jong plan dat wellicht nog niet volledig klaar is om direct te bouwen. Het ontwerp 
speelt in op de diversiteit van de gebruikers van starterswoningen. Door de vaste elementen 
(natte ruimten - trap) samen te voegen in een facilitair blok blijft een zo groot mogelijke 
(verblijfs)ruimte over die vrij ingedeeld kan worden. Op deze manier zijn vele varianten mogelijk. 
De beukmaat van het gebruiksgebied is eenvoudig te vergroten. Deze manier van bouwen komt 
voort uit de visie Slimbouwen. 

13. Kanters Projectontwikkeling 
Vestigingsplaats: Barendrecht 
Naam ontwerp starterswoning: woningtype Ritme 
VON-prijs: € 130.000,- is mogelijk bij een max. grondprijs van 24.000,- voor een kavel van 80 m2 
en een 
projectgrootte van min. 30 woningen (prijzen gelden voor 2005). 
Grondkosten: max. € 24.000,- (€ 300,- per m2) 
Soort woning: grondgebonden rijwoning, 3 bouwlagen met kap, kavel ca 80 m2, beukmaat 3,9 m, 
lengte 8,92m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 80m2 GBO 
Aantal kamers: 3 kamers en een zolder 
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Bijzonderheden: 
Het ontwerp is reeds op 2 Vinex-locaties, te weten Camisselande te Barendrecht en De 
Volgerlanden in H.I. 
Ambacht gerealiseerd Het is dus in de praktijk te bezichtigen en te ervaren. Mogelijkheden voor 
uitbreiding 
begane grond. 

14. Burgmans Bouwadvies BV I ro projectburo 
Vestigingsplaats: BergeijkiZeist 
Naam ontwerp starterswoning:-
VON-prijs:€ 126.818,40 voor de basisvariant 
Grondkosten: € 25.210,08 (afhankelijk van de gemeente) 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen, platdak Beukmaat 4,085, diepte 9.25 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 76m2 bruto vloeroppervlak 
Aantal kamers: 3 tot 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Meerdere varianten zijn mogelijk. Door de vele opties die deze woning heeft, kunnen de 
bewoners hun woning in de toekomst aanpassen aan hun levensfase. De buitengevels van de 
woning worden uitgevoerd in een combinatie van lichte en donkere handvorm gevelstenen. 

15. Burgmans Bouwadvies BV I ro projectburo 
Vestigingsplaats: Bergeijk/Zeist 
Naam ontwerp starterswoning:-
VON-prijs: € 130.000,- , 3 bouwlagen en een kap. 
Grondkosten: € 9.443,70 
Soort woning: grondgebonden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 425 m3 
Aantal kamers: 4 kamers 

Bfj'zonderheden: 
De woning biedt veel mogelijkheden voor aanpassingen. De woning is, op de meterkast en de 
plaats van de 
trappen na, geheel naar eigen idee van de koper in te delen. 

16. HEJA Projectontwikkeling BV 
Vestigingsplaats: Breda 
Naam ontwerp starterswoning: "nooit te klein" 
VON-prijs: € 130.000,-. Maandlasten 311,- netto. 
Grondkosten: € 285 m2 x 89 m2 = € 25.365,- excl. B1W 
Soort woning: eengezinswoning, 4 woonlagen (klein grachtenpand). 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: BVO 101,5 m2, inhoud 304 m3. Beukmaat is 5,1m, 
lengte is 5,8 m (3e verdieping 2,5 m). De kavel is 89 m2. 
Aantal kamers: 3/4 kamers 

Bijzonderheden: 
Het ontwerp van HEJA is een starterswoning met uitbreidingsmogelijkheden (meegroeien met de 
levensloop van de bewoners). De beste starterswoning is in de visie van HEJA een huis dat nooit 
te klein is. Het ontwerp bestaat uit een verticaal georiënteerde architectuur, waardoor de 
starterswoningen de statigheid van een klein grachtenpand bezitten. De gevels laten veel ruimte 
voor individualiteit. Op de 3e verdieping is een dakterras aanwezig. De mogelijkheid bestaat om 
de begane grond en de 3e verdieping uit te breiden. HEJA heeft een doorgroeihypotheek met 
modulaire opbouw gerealiseerd. 
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17. C.L. den Haan investments bv i.s.m. Haayen Partners architecten bv 
Vestigingsplaats: Den Haag 
Naam ontwerp starterswoning:-
VON-prijs: € 129.540,-
Grondkosten: € 27.200 (kavel van 80m2, dus 340,- per m2) 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 62 m2 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bfj!(pndlrhedln: 
Voorgevel is traditioneel, metselwerk in 2 contrasterende kleuren. Achtergevel is modem, 1 
prefab houtenpui met frans balkon. 

18. Creon Vastgoed/ A&i arch./I.H. Liem bv 
Vestigingsplaats: Deventer/Uithoorn 
Naam ontwerp starterswoning: Prima Casa 
VON-prijs: € 130.000,- voor basis type. 
Grondkosten: € 20.000,-. Bij een kavel van500m2 is de grondopbrengst 440,-/m2 
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 BVO 
Aantal kamers: 2 of 3 kamers 

Bijzonderhedln: 
De basis bestaat uit een viertal appartementen rondom een centraal trappenhuis. Met 3 
bouwlagen ontstaan 11 appartementen en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Het oppervlak 
van het appartement kan zonder problemen vergroot worden naar 80 of 100m2. De ontsluiting 
van de appartementen kan op verschillende manieren. Voordeel voor gemeente: snelle productie 
mogelijk, voldoen aan vraag uit de markt, optimaal grondgebruik, zowel inpasbaar in stedelijk als 
landelijk gebied, hoogwaardig architectuur beeld, zeer flexibel systeem. 

19. Klaassen Groep 
Vestigingsplaats: Dinxperlo 
Naam ontwerp starterswoning: Woningtype E 
VON-prijs: € 128.500,- (bij min. aantal van 10 woningen, bij een groter aantal kan de prijs dalen) 
Grondkosten: € 15.000,- excl. BlW 
Soort woning: grondgebonden, 3 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: vloeroppervlak 85m2, inhoud310m2 
Aantal kamers: 3 kamers en een zolder 

Bijzondlrhedln: 
Klaassen Groep is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van betaalbare starterswoningen, wat 
geleid heeft tot een aantal concepten. 

20. Klaassen Groep 
Vestigingsplaats: Dinxperlo 
Naam ontwerp starterswoning: Woningtype F 
VON-prijs: €109.950,- (bij min. aantal van 10 woningen, bij een groter aantal kan de prijs dalen) 
Grondkosten: € 15.000,- excl. BlW 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen (3e optioneel), plat dak 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: vloeroppervlak 63,5 m2, inhoud230m2 
Aantal kamers: 2 kamers ( 4 kamers bij 3e woonlaag) 

Bij!(pndlrhedln: 
Klaassen Groep is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van betaalbare starterswoningen, wat 
geleid heeft tot een aantal concepten. 
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21. Bouwbedrijf EBU Doetinchem BV 
Vestigingsplaats: Doetinchem 
Naam ontwerp starterswoning: 4 pluswoning 
VON-prijs: € 130.000,-
Grond.kosten: grondquote 23% (30.000,- incl. BTW). 
Soort woning: eengezinswoning. De 4 woningen vormen samen een villa. 2 bouwlagen. 2e 
verdieping is 
optioneel. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 95m2 GBO, inhoud 325m2, kavelafmeting ca 112,5 
m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
In plaats van vaak eentonige lange gevelvlakken bestaat het aanzicht van de woningen uit solitaire 
eenheden. De vierwoningen vormen samen een villa. Elke woning heeft 2 gesloten gevels, die 
vast en woningscheidend zijn en 2 open gevels, waarvan er een op de weg is gericht en een op de 
tuin. 

22. Architectenbureau CEP i.s.m. Kingmabouw 
Vestigingsplaats: Duivendrecht/Lelystad 
Naam ontwerp starterswoning: 
VON-prijs: € 130.000,
Grond.kosten: € 15.000,-
Soort woning: appartement, 2 verdiepingen, 11 wooneenheden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: wooneenheid van ca 60m2 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bfjzonderheden: 
De woningen worden gerealiseerd via houtskeletbouw, dat is opgebouwd uit geprefabriceerde 
componenten en een centrale kern en IFD bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel). IFD 
bouwen houdt in dat de bouwwerken vrij indeelbaar en gemakkelijk uit te breiden zijn en dat de 
bouwwerken geheel in zodanige onderdelen zijn te demonteren dat deze kunnen worden 
hergebruikt. Er zijn vele mogelijke verschijningsvormen, indelingen. kleuren en materialen 
mogelijk. 

23. Tekton Projectontwikkeling BV I ARCEA Vastgoedontwikkeling 
Vestigingsplaats: Ede 
Naam ontwerp starterswoning: type Jade 
VON-prijs: € 130.000,- voor een woning bij 40 woningen in een bouwstroom. Grondkosten: 
tussenwoning 
€15.000,-. grondquote 13,7%, eindwoning € 20.000,-, grondquote 15,8% 
Soort woning: eengezinswoning type Jade, beukmaat 5,1m en 8,1 m diep 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ruim 80m2, 312m3 
Aantal kamers: 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Arcea Vastgoedontwikkeling is gespecialiseerd in het realiseren van goedkope en comfortabele 
woningen voor starters en senioren. 

24. Koopmans TBI Bouw 
Vestigingsplaats: Enschede 
Naam ontwerp starterswoning: SurPlus 
VON-prijs: 1) basis een-laags € 99.750,-, 2) basis twee-laags € 102.100,-, 3) basis tweelaags + kap 
€ 108.600,-, 4) basis gestapeld € 99.400,-. 
Uitgangspunt is een bloklengte van 9 woningen en een projectgrootte van ca 50 woningen. 
Grondkosten: 1) € 20.000,- 2) € 20.000,- 3) € 20.000,- 4) € 16.000,-

13 



Soort woning: grondgebonden of gestapeld, verschillende mogelijkheden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 1) ca 67m2 BVO 2) ca 89m2 BVO 4) ca 67m2 
Aantal kamers: 3 kamers + een zolder 

Bijzonderheden: 
Koopmans heeft het consumentgerichte woonconcept SurPlus ontwikkeld. Met dit concept 
hebben toekomstige bewoners veel invloed op het keuzeproces en het uiteindelijke product. 
Toekomstige bewoner kan verschillende woningtypen kiezen Garen '30, basis tweelaags met of 
zonder kap, basis een-laags, gestapeld). SurPlus biedt binnen een projectmatige aanpak grote 
variatiemogelijkheden voor rijenbouw en gestapelde bouw. Door het grote scala aan 
keuzemogelijkheden kunnen veel woningtypes ontstaan, ook binnen 1 woningblok. Koopmans 
Bouwgroep heeft zowel in de koop- als in de huursector meerdere Surplusprojecten gerealiseerd 

25. Bouwgroep Ouwe Gouwe B.V. 
Vestigingsplaats: Gouda 
Naam ontwerp starterswoning: Save Energy huis 
VON-prijs: €129.900,- bij 6 woningen (waarbij de kopgeveltoeslag gelijkelijk is verdeeld over de 6 
woningen). 
Grondkosten: gemiddelde grondkosten per eenheid € 23.120,-
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen (plat dak), beukmaat 5,1, lengte 8,84. Elke woning 
heeft een 
perceel van 91,8 m2 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 74.66 m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
Een woning met een hoog wooncomfort (goede warmte- en geluidsisolatie) en een laag energie 
verbruik en 
daardoor lagere energiekosten. Hierdoor ontstaat ruimte voor een hogere hypotheek. 

26. Hopman Interheem Groep 
Vestigingsplaats: Gouda 
Naam ontwerp starterswoning: geen. Het concept heet "Wonen met pit'. 
V ON-prijs: maximaal € 130.000,-
Grondkosten: 
Soort woning: 4 woningen (3 eengezinswoningen, 1 appartement) 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: voldoet aan min. 60 m2 
Aantal kamers: 2 kamers (flexibele indeling) 

Bijzonderheden: 
Heeft naast provinciale criteria eigen criteria gevormd: 1) geen uitbreidingsopties (om stagnatie te 
voorkomen) 2) courant product 3) geen concessies aan kwaliteit 4) geen minimum aantallen 
(woning moet in elk gewenst aantal toepasbaar zijn). Viertal basistypologieën voor de 
woningontwerpen: in dorpskern of lint, in landelijke patiovorm, in een hoeve of hofstede, in een 
landhuis. In de woningen worden de ruimtes rondom een kern georganiseerd, waarin alle functies 
zijn geïntegreerd (keuken, badkamer, trap, meterkast, bergruimte en roomdivider ineen). 
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27. Vlasblom Projectontwikkeling/De Meeuw Bouwsystemen 
Vestigingsplaats: Groningen/ Oirschot 
Naam ontwerp starterswoning: het lighthouse 
VON-prijs: € 129.000,-
Grond.kosten: -
Soort woning: appartement van 3 verdiepingen met terras van 15m2, prefab dakwoning (wonen 
op het tweede maaiveld). Een 100% houtskelet woning gebaseerd op traditionele Zwitserse 
houttechniek en. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: bruto vloeroppervlak60m2 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bijzonderheden: 
Het lighthouse is een comfortabele en compacte woontoren, een vrijstaand miniappartement met 
eigen terras, woonkamer/keuken, slaapkamer en badkamer. De woning is gebouwd uit 3 losse 
houtskelet modules, kant en klaar uit de fabriek. In het voorjaar van 2005 is het pilotproject met 
de Lighthouses in de stad Groningen gerealiseerd 4 woningen zijn gerealiseerd op het dak vanaf 
een bestaand gebouw. De Lighthouses worden vanaf begin 2006 in productie genomen. 
Lighthouses zijn seriematig geproduceerde dakwoningen voor binnenstedelijke gebieden. De 
buitenbekleding is variabel, kiezen van een eigen gevelbeplating. Korte bouwtijd op locatie, 
waardoor nauwelijks overlast voor omgeving. Eenvoudig en zonder hoge kosten verplaatsbaar. 
Meer info op www.lighthouse.nl 

28. Slokker Product Systems 
Vestigingsplaats: Harderwijk 
Naam ontwerp starterswoning: SPS starterswoning 
VON-prijs: tussenwoning €100.000,-, hoekwoning €118.000,- (bij 40 woningen) 
Grond.kosten: €15.000,-
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen met plat dak. 4,8 meter bij 8,94 meter 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 70,8 m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
Het project 'De Bun' in de gemeente Huizen is gerealiseerd met de bouwmethode van SPS. 
Woning voldoet aan criteria IDF bouwen. 

29. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland bv 
Vestigingsplaats: Hardi.nxveld-Giessendam 
Naam ontwerp starterswoning: 'Estafettewoning' 
VON-prijs: € 130.000,- (prijspeil december 2005), bij een projectgrootte van circa 20 a 30 
woningen. 
Grond.kosten: 23.250,- incl. B1W 
Soort woning: eengezinswoning, 2 bouwlagen met een kap. Beukmaat 5,4 m, lengte 8,2 m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: woonoppervlak basistype 71,9 m2, inhoud 306 m2, 
kavelgrootte 90 m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
De estafettewoning is qua basisindeling en het uiterlijk afgestemd op de wensen van de starter en 
levert bovendien een afwisselend straatbeeld op. De prijs blijft beperkt door standaardisatie in 
materiaalkeus en optimalisatie van het productieproces. De woning heeft een vide. Op vrij 
eenvoudige wijze kunnen in de toekomst aanpassingen of uitbreidingen gerealiseerd worden. 

30. BlokUnits BV 
Vestigingsplaats: Hardinxveld-Giessendam 
Naam ontwerp starterswoning: blok-units 
V ON-prijs: vanaf € 85.000,-
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Grondkosten: 
Soort woning: appartement of woning in 2 verdiepingen, grondgebonden of als maisonnette 
Max. 3 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: voldoet aan min. 60m2 
Aantal kamers: 2 tot 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Binnen dit concept zijn veel woonvarianten en architectonische identiteiten te creëren. Het 
concept wordt vrijwel geheel fabrieksmatig voorbereid, daardoor kan het product snel en voor 
een scherpe prijs geleverd worden. In de gemeente Woerden hebben zij een project dat gebaseerd 
is op dit concept en dat zich in de bouwaanvraagfase bevindt (60 wooneenheden verspreid over 5 
chalets). Door niet hoger te bouwen dan 2 of 3 bouwlagen en max. 7 woonunits per woonlaag, 
ontstaan kleinschalige paviljoenachtige bouwblokken, goed inpasbaar in de meest uiteenlopende 
stedenbouwkundige situaties. Gevelafwerking: cannalex of baksteen. Het gehele concept wordt 
gebouwd op basis van het IFD systeem. 

31. BM van Houwelingen Projectontwikkeling BV 
Vestigingsplaats: Hardinxveld-Giessendam 
Naam ontwerp starterswoning: 'De Blijvende Starterswoning' 
VON-prijs: € 125.000,- bij een projectgrootte van minimaal20 woningen (5 woningen per blok) 
Grondkosten: € 16.000,- (12% van de stichtingskosten) 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: GBO 59,1 m2, bruto vloeroppervlak 76,9 m2, bruto 
inhoud 249,6 m3 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bifzonderheden: 
In het ontwerp zijn de uitbreidingsmogelijkheden die vaak worden meegenomen in het basis 
ontwerp, uitgesloten. Dus geen dakopbouw en uitbreidingen aan de achtergevel, waardoor het 
predikaat starterswoning verwatert. Deze starterswoning is geschikt voor kleine invullocaties in 
binnenstedelijke gebieden. 

32. Ontwikkelingsmaatschappij Meerschip b.v. 
Vestigingsplaats: Hoofddorp 
Naam ontwerp starterswoning:-
VON-prijs: maximaal €130.000,-, maar verschilt per type woning 
Grondkosten: maximale grondquote van € 15.000,- exclusief B'IW per woning 
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 67,5 m2 voor alle woningen 
Aantal kamers: 2 tot 3 kamers 

Bifzonderheden: 
Parkeren is onder de woningen voorzien (parkeemorm van 1,5). In de tekeningen is uitgegaan 
van 20 woningen. Het concept is echter modulair en darmee flexibel van opzet zodat ook andere 
aantallen gerealiseerd kunnen worden. De woningen zijn vanaf het parkeerdek via een trap naar 
een, op de eerste verdieping deels overkapte, galerij toegankelijk. De woningen worden 
uitgevoerd in metselwerk. 

33. Heddes Vastgoed BV 
Vestigingsplaats: Hoorn 
Naam ontwerp starterswoning: ideaalwoning (inclusief keuken en badkamer) 
VON-prijs: vanaf € 99.000 (inclusief keuken en badkamer) 
Grondkosten: 
Soort woning: grondgebonden, 3 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: vanaf ca 100m2 
Aantal kamers: 3/4 kamers en een zolder 
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Bijzonderheden: 
Het concept van de ideaalwoning is gestandaardiseerd en laat tegelijkertijd ruimte voor meerdere 
woningtypen en varianten. Variatie in gevelkleuren en samenstellingen is mogelijk. De woningen 
worden gebouwd met prefab-onderdelen, bijvoorbeeld voor gevels, funderingen en daken 
(voordelig + tijdwinst). 

34. Heddes V astgoed BV 
Vestigingsplaats: Hoorn 
Naam ontwerp starterswoning: Kickstart 
VON-prijs: maximaal € 130.000,-
Grondkosten: afhankelijk van aantallagen en aantal woningen. 
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bijzonderheden: 
Uitgangspunt is een prefab elementenopbouw. Het concept is leverbaar in verschillende 
plattegronden, hoogtes en geveldetailleringen. De Kickstart kan geleverd worden in verschillende 
afmetingen qua footprint en hoogte. Aangeboden worden de modellen 
standaard/ small/ medium/large. Al deze types gaan tot 5 bouwlagen, behalve modellarge dat ook 
hoger kan. Model Small en Medium hebben respectievelijk 1 en 2 woningen per laag, de overige 
twee modellen kennen 4 starterswoningen per bouwlaag. Maximale indelingsvrijheid voor de 
woningplattegronden. Diverse parkeeroplossingen mogelijk. 

35. USP Vastgoed B.V. 
Vestigingsplaats: Hoorn 
Naam ontwerp starterswoning: concept betaalbaalbaar wonen 
VON-prijs: 110.000,- basis concept eengezinswoning ,bij tenminste 2 blokken van 5 woningen 
Grondkosten: 15.000,- voor100m2 
Soort woning: eengezinswoning (appartement is ook mogelijk) 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 95 BVO 
Aantal kamers: 3 of 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Het concept gaat uit van een uitgekiende combinatie van betonbouw, prefab bouwsystemen en 
traditionele bouw. De buitengevels bestaan tot de 1e verdieping uit traditioneel metselwerk, 
daarboven wordt onderhoudsarm prefab houten gevelbekleding toegepast. Opties zoals het 
realiseren van een erker of uitbouw behoren nadrukkelijk niet tot dit concept. De woningen 
hebben veel indelingsvrijheid. EPC 0,7. Verschillende referentieprojecten gerealiseerd. 

36. Dura Venneer Bouw Houten BV 
Vestigingsplaats: Houten: 
Naam ontwerp starterswoning: Pre Choke System (PCS) basiswoning "Starterline" 
VON-prijs: tussenwoning € 100.746,-, eindwoning € 110.178,- (bij 40 woningen in 5 blokken, in 
1 
bouwsttoom). Beukmaat 4,8 meter, diepte 8,02 meter. 
Grondkosten: €15.600,-
Soort woning: grondgebonden woning, 2 bouwlagen, plat dak 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 77m2 bruto woonoppervlak 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bijzonderheden: 
Het concept geeft de mogelijkheid voor een keuzevrijheid in gevelarchitectuur, een snelle 
ontwikkelings- en bouwtijd en een complete en transparante inzage in bouwkosten en exploitatie. 
Er zijn diverse projecten ontwikkeld en gerealiseerd volgens het PCS-principe. Het PCS-principe 
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geeft de opdrachtgevers de vrijheid te kiezen in de architectuur van de gevel. Korte 
ontwik:kelings- en bouwtijd. Klantgericht bouwen. Alternatief: 
dakopbouw starterline naar eigen wens te plaatsen. 

37. Dura Vermeer Bouw Houten BV 
Vestigingsplaats: Houten: 
Naam ontwerp starterswoning: benedenbovenwoning 
VON-prijs: € 130.000,-
Grondkosten: uitgegaan van sociale grondprijs 
Soort woning: BenedenBovenwoning. De benedenwoning heeft 1 woonlaag, de bovenwoning 2 
woonlagen. Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: bruto vloeroppervlak ca 80 m2 
benedenwoning, 89 m2 bovenwoning 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
Dura Vermeer heeft reeds in 2002 15 BenedenBovenwoningen gerealiseerd. De belangrijkste 
kenmerken van deze woning zijn dat de entrees van de woningen op straatniveau liggen en dat de 
woningen een korte ontwik:kelings- en bouwtijd hebben. De minimale hoeveelheid binnen een 
woonblok te realiseren woningen bedraagt 15 stuks. 

38. Dura Vermeer Bouw Houten BV 
Vestigingsplaats: Houten 
Naam ontwerp starterswoning: All-in-One appartementen voor de starter 
V ON-prijs: € 130.000,- uitgegaan van een appartementengebouw van zes lagen. 
Grondkosten: uitgegaan van sociale grondprijs 
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 
Aantal kamers: flexibel in te delen 

Bijzonderheden: 
Dura Vermeer is geruime tijd bezig met de ontwik:keling en realisatie van betaalbare en kwalitatief 
goede woonruimte in velerlei vormen. De belangrijkste kenmerken van de appartementen zijn: 1) 
een, flexibel in te delen, grote, hoge ruimte voorzien van toilet, douche en keukenblok 2) de 
entree van de woningen is centraal in het gebouw gelegen 3) zeer korte ontwik:kelings- en 
realisatietijd. Een belangrijk kenmerk van de 
appartementen is het extra hoge plafond van 3 meter. 

39. Nijhuis Utrecht 
Vestigingsplaats: Houten 
Naam ontwerp starterswoning: Trento Kameleon Starterswoning 
VON-prijs:€ 129.950 (bij projectgrootte van min 5 woningen) 
Grondkosten: € 25.000,- excl. BTW (23% van de VON prijs incl. BTW) voor een kavel van 100 
m2 
Soort woning: grondgebonden, 3 woonlagen. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: BVO van118m2 
Aantal kamers: 3 kamers + zolder 
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Bijzonderheden: 
De woning is ontwikkeld op basis van het TrentoWonen proces en de TrentoTools. Beide zijn in 
de praktijk gebracht op in- en uitbreidingslocaties. In de gemeente Woerden worden nu projecten 
gerealiseerd. Het uiterlijk van de Trento Kameleon Starterswoning wordt altijd afgestemd op de 
omgeving, vandaar de naam Trento Kameleon. De koper kan kiezen uit verschillende 
plattegronden. Het gevelontwerp, de uitvoering en de materiaalkeuze zijn vrij, deze worden 
samen met de koper ontwikkeld in het TrentoWonen proces, de Nijhuis aanpak voor 
consumentgericht bouwen. De Trento Kameleon Starterswoning kan ook in een light versie 
worden uitgevoerd (BVO 86m2, 2 woonlagen en een prijs van € 99.950,-). 

40. Phanos Vastgoed BV 
Vestigingsplaats: Houten 
Naam ontwerp starterswoning: Futuris 
VON-prijs: € 129.750,- bij een projectgrootte van ca. 60 woningen 
Grondkosten: € 15.000,-
Soort woning: modem torenappartement, 16 wooneenheden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: bruto oppervlak 73m2, gebruiksoppervlak 60m2, bruto 
inhoud 212 m3 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bffzonderheden: 
Er zijn diverse keuzemogelijkheden (balkon, erker, alternatieve indeling, diepere woonkamer). 
EPCvan0,8 
wordt ruimschoots gehaald. 

41. Phanos Vastgoed BV 
Vestigingsplaats: Houten 
Naam ontwerp starterswoning: Novus 
VON-prijs: € 129.750,- bij een projectgrootte van ca. 60 woningen 
Grondkosten: € 25.000,-
Soort woning: eengezinswoningen, 2 bouwlagen, 8 wooneenheden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: bruto oppervlak 86 m2, gebruiksoppervlak 63 m2, bruto 
inhoud210m3 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bffzonderheden: 
Er zijn diverse keuzemogelijkheden (balkon, erker, alternatieve indeling, diepere woonkamer). 
EPC vanO,B 
wordt ruimschoots gehaald. 

42. Katwijkse Ontwikkelinga Maatschappij/Meijer Architecten 
Vestigingsplaats: Katwijk/Noordwijk 
Naam ontwerp starterswoning: 'De Schakelwoning' 
VON-prijs: € 130.000,- bij een gelijktijdige bouw van vijf op een rij woningen prijspeil februari 
2006. 
Grondkosten: residuele grondwaarde van 15.000,- inclusiefBTW per woning 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60 m2 GBO, bruto inhoud: 222,5 m3 tot 251,1 m3. 
Aantal kamers: 2 tot 3 kamers 

B!fzonderheden: 
Het hoofduitgangspunt voor het ontwerp voor de starterswoning 'De Schakel' is dat de woning 
door zijn specifieke plattegrond op meerdere manieren schakelbaar is. Zo ontstaan er bijv. de 
hofjeswoning, de rijtjeswoning, de patiowoning en de rug- aan rugwoning. Deze verschillende 
schakelwijzen maken de woningen geschikt voor verschillende locaties. Er is gekozen voor 
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traditionele materialen: metselwerk in 2 kleuren, gepotdekselde delen op cementbasis en 
hardhouten kozijnen. De woningen zijn vrij indeelbaar. EPC: 0,8. 

43. Projectontwikkeling Noordersluis I Architectenbureau Gemand & De Lint 
Vestigingsplaats: Lelystad/ Amsterdam 
Naam ontwerp starterswoning: 
V ON-prijs: gemiddeld €125.000,-
Grondkosten: grondquote verschillend afhankelijk van projectgrootte. Bij 3 clusters 5%, bij 8 
clusters 10%, bij 16 dusters 15%. Soort woning: grondgebonden woning en daarboven 
gestapelde woning. De kleine woning is boven de grote geplaatst De gestapelde woning heeft 2 
terrassen aan voor- en achterzijde, de grondgebonden woning heeft een voor- en achtertuin. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 62 GBO (gestapelde 2/3 kamer woning), 79 GBO 
(grondgebonden 3 
kamer woning) 
Aantal kamers: 2/3 kamers (kleine type) of 3/4 kamers (grote type) 

Bijzonderheden: 
Enkele jaren geleden heeft Noordersluis de prijsvraag 'ontwerp de f 100.000,- woning' gewonnen 
van de provincie Flevoland (samen met de SEV). 40 woningen zijn uiteindelijk gebouwd in de 
Literatuurwijk Almere. Het plan is voor de competitie van de provincie Utrecht aangepast aan het 
nieuwe bouwbesluit en opnieuw getoetst en begroot. V erschiliende stedenbouwkundige 
opstellingen van het bouwblok zijn mogelijk (2 en 3 dusters in een rechthoekige opstelling zoals 
in Almere of een gesloten bouwblok). 

44. Diebo bv 
Vestigingsplaats: Muiderberg 
Naam ontwerp starterswoning: Pentawoning 
VON-prijs: € 104.774,- exdusiefB1W 
Grondkosten: € 35.000,- excl. B1W 
Soort woning: grondgebonden woning, 2 bouwlagen met kap, pentagon van 5 woningen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 62m2 vloeroppervlak 
Aantal kamers: 2 of 3 kamers 

Bij~nderheden: 
Uitgangspunt is een minimale projectgrootte van 5 woningen. 

45. AM Wonen BV Utrecht 
Vestigingsplaats: Nieuwegein 
Naam ontwerp starterswoning: LIVIN 
VON-prijs: € 98.000,- (fop) bij 5 woningen, € 119.000 (Vlak), € 129.000 (Kop), € 129.000 
(Tussen) 
Grondkosten: 0,- (fop), € 5.000,-/5% grondquote (Vlak), € 17.300,-/16% grondquote (Kop), € 
21.700,-/20% 
grondquote (tussen) bij 5 woningen. 
Soort woning: zie bijzonderheden. 3 woonlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 69m2 
Aantal kamers: minimaal3 kamers 

Bijzonderheden: 
LIVIN is geschikt voor 'lastige' en 'kleine' locaties in dorpen en steden die niet zo voor de hand 
liggen, maar waar starters wel graag willen wonen. 4 typen locaties: op de Kop van 2 bestaande 
woning blokken, Tussen blokjes rijenwoningen, op de Top van een bestaand 
appartementencomplex, tegen een bestaand gebouw met een Vlak dak, waarbij de bovenste 
LIVIN module op het dak ligt zodat aan de voorzijde een mooi terras ontstaat. LIVIN is een 
doorwerking van een reeds gerealiseerd woningbouwproject in Groningen. De LIVIN basis 
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woning bestaat uit een drietal geprefabriceerde modulaire dementen die tezamen een woning 
vormen. Een grote diversiteit aan gevdmaterialen is toepasbaar. 

46. Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. 
Vestigingsplaats: Nieuwegein 
Naam ontwerp starterswoning: "Prima Casa" concept (betaalbare eerste woning), woontype 
Entrata 
VON-prijs: € 130.000 is haalbaar, € 108.500 exclusief grondkosten. 
Grondkosten: max. 21.500,-
Soort woning: eengezinswoning, 2 woonlagen, beukmaat 5,6 m, lengte 9,9 m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 95m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
PrimaCasais een flexibel woonconcept op basis van 3 betaalbare varianten. De eerste variant, 
Entrata, is ingediend voor de competitie. Er is optimale vrijheid in architectuur en gevelindding. 
Ballast Nedam is bezig om in de gemeente Montfoort een woongebied te ontwikkelen waarin de 
Prima Casa gedachte toegepast zal worden. In het plan Hofland Oost Se fase zullen een aantal 
koopwoningen ontwikkeld worden waarbij de VONprijs maximaal 120.000,- zal bedragen voor 
een woning van70m2 en maximaal80.000,- voor een woning van 50m2. BallastNedamheeft 
een aantal financieringsmogelijkheden uitgewerkt. 

47. BAM woningbouw bv/BAM Vastgoed bv 
Vestigingsplaats: Nieuwegein 
Naam ontwerp starterswoning: BAM Starterswoning 
VON-prijs: € 100.000- tot € 116.500,-, gebas. op projectgrootte van min 40 woningen, verdeeld 
over 5 blokken van acht (grondgebonden woningen). Bij het appartementengebouw gaat het om 
39 woningen. Grondkosten: grondquote eengezinswoningen: 25% van de stichingskosten, 
grondquote appartement: 18% van de stichtingskosten 
Soort woning: keuze uit 4 soorten grondgebonden woningen (2 tot 3 bouwlagen) en 1 
appartement (3 verdiepingen) 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 72m2 tot105m2 GBO, inhoud273m3 tot366m3 
Aantal kamers: 2 tot 3 kamers 

Bijzonderheden: 
BAM heeft afgelopen zomer de BAM Starterswoning in de markt geïntroduceerd. Een volledige 
woning, ontwikkeld in samenwerking met de dodgroep. De woning is compleet en voorzien van 
installaties, tegelwerk, sanitair, keuken en buitenberging. De woning kan snel ontwikkeld en 
gebouwd worden. De woning biedt veel keuzevrijheid. Zowel voor stedenbouwkundigen als 
architecten is er keuze uit vijf verschillende grondgebonden basiswoningen en een appartement 
Er is keuze uit diverse uitbreidingsmogelijkheden. De productie van de woning is gebaseerd op 
een beproefd bouwproces. 

48. Florie Projectontwikkeling 
Vestigingsplaats: Nieuwegein 
Naam ontwerp starterswoning: FLORIEstartersFlexwoning 
V ON-prijs: € 99.000 (2-laags) tot € 130.000,- (3-laags) (tussenwoning, minimaalSO woningen) 
Grondkosten: € 22.000,- - € 32.500,-
Soort woning: grondgebonden, tussenwoning is bijv 2-laags met platdak of 3-laags met schuine 
kap. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: minimaal75 GBO m2 
Aantal kamers: 3/4 kamers 
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Bijzonderheden: 
De FsF woning is een flexibel in te delen, te vergroten en uit te breiden starterswoning. Het is 
geen standaardwoning, maar een betaalbare woning op maat. Voorbeelden: de 130.000,- 5.10 
FsFwoning en de 100.000 4,5-FsFwoning. F1orie daagt Utrechtse gemeenten uit om samen 
betaalbare F1oriestartersF1exwoningen te ontwikkelen. 

49. Zondag ontwikkeling BV 
Vestigingsplaats: Rhenen 
Naam ontwerp starterswoning: concept BetaalbaarWonen (in 1999 geïntroduceerd) 
VON-prijs: € 129.500,- (bij minimaal3 woningen) 
Grondkosten: indicatieve minimale grondopbrengst van € 22.250,- inclusief BT\V 
Soort woning: eengezinswoning, 3 bouwlagen met een kap. Beukmaat 5,4 m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: woonoppervlak tenminste 61m2, BVO 141m2, inhoud 
360m3 
Aantal kamers: 4 kamers en een zolder 

Bijzonderheden: 
BetaalbaarWonen is een door Zondag ontwikkeld bouwproces dat is gebaseerd op een aantal 
principes. Zo wordt er gewerkt vanuit een referentieproject, een vaststaand bouwproces en met 
vast onderaannemers en leveranciers. Het concept biedt daarom een snelle en transparante 
prijsvorming, korte bouwvoorbereidingstijd en grote variatie in verschijningsvorm. Het concept 
is toegepast in de gemeente Etten-Leur. Uitbreidingsmogelijkheden zijn aanwezig. 

50. VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bv 
Vestigingsplaats: Rijssen 
Naam ontwerp starterswoning: StarterPlus woning 
VON-prijs: € 100.000,- voor een tussenwoning (inclusief keuken, sanitair voor badkamer en 
toilet, terras) bij 
een projectgrootte van 40 woningen 
Grondkosten: € 12.500,-
Soort woning: grondgebonden, 3 bouwlagen. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 74m2 exclusief zolder, 365m3 
Aantal kamers: 3 exclusief zolder 

Bijzonderheden: 
Ruime complete woning, drietal bouwlagen (zadeldak). Beukmaat van 5,10 m, lengte van 9.09 m. 
Prefab fundatie palen: 10 m1lg. EPC: 0,8. BVO: 139m2. Prijspeil! december 2005. De woning 
kan aangeboden worden in diverse architectuurstijlen (flexibiliteit). Binnen dit concept zijn sinds 
2002 reeds 1400 betaalbare woningen gerealiseerd. Er kan direct begonnen worden met 
voorbereidingen voor realisatie. Korte bouwtijd: binnen 4 tot 6 maanden (naar gelang 
omstandigheden). 

51. Bouw- en AannemingsbedrijfVan Omme & De Groot BV /Akropolis architecten 
Vestigingsplaats: Rotterdam 
Naam ontwerp starterswoning: Stairway 
VON-prijs: benedenwoning € 118.000,- - € 119.500,-, bovenwoning € 126.000,--€ 128.500,- bij 
realisatie van 24 appartementen (in 2 blokken). 
Grondkosten: 16% VON-prijs -> beneden: € 18.880,- tot € 19.120,- incl. BT\V, boven: € 20.160, 
- tot € 20.560,-
Soort woning: beneden en bovenwoning (anderhalve woonlaag) 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: benedenwoning60m2 GBO, bovenwoning 67 m2 
GBO. 
Aantal kamers: 2/3 kamers 
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Bijzynderheden: 
Het dubbele grondgebruik resulteert in een uitgeefbaar kavdoppervlak van gemidddd 46 m2 per 
woning en leidt dus tot lagere grondkosten per woning. De woning op de begane grond heeft 
dezdfde breedte als de bovenwoning, maar is een stuk dieper en heeft een buitenruimte 
( terrastuin van 12m2). De woning op de verdieping bestaat uit anderhalve woonlaag en heeft een 
vide. De woningen zijn al eerder succesvol gerealiseerd. 

52. Uvago B.V. en Seinen Projectontwikkeling BV 
Vestigingsplaats: Rotterdam/Leeuwarden 
Naam ontwerp starterswoning: 
V ON-prijs: € 120.000,- voor platdak, € 130.000,- voor schuindak. 
Grondkosten: € 400,-/m2 
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 80m2, kavdgrootte van77m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzynderheden: 
Seinen Projectontwikkeling heeft nieuwe hypotheekvorm ontwikkdd (satelliethypotheek). De 
woning heeft de volgende kenmerken: royale, doelgroep gerichte woning met 3 (eventueel 4) 
kamers, ruime aandacht voor architectuur (afhankelijk van locatie nog in te passen), ecologisch 
verantwoord, houtskeletbouw, minimaal energieverbruik (EPC < 0,2), innovatieve financiering 
van dit energiepakket middds PPM-formule leidt tot lagere woonlasten. Door een samenwerking 
met de ABN-AMRO Bank wordt dit energiepakket gefinancierd buiten het woonquotum om. 
Hierdoor komen alle potentiële kopers die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor 
de basiswoning ook in aanmerking voor het energiepakket. In 2004 Nationale energieprijs en in 
2005 NET-Trofee van Senter-Novem ontvangen. Soortgelijke starterswoningen al eerder 
gerealiseerd. 

53. Kennemerland beheer BV 
Vestigingsplaats: Santpoort-Zuid 
Naam ontwerp starterswoning: Particulier Opdrachtgeverschap voor starters 
VON-prijs: € 130.000,-
Grondkosten: ca € 15.000,-, ca € 250,- ex. BTW /m2 
Soort woning: appartement (beneden en bovenwoning, bovenwoning heeft 2 bouwlagen) 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: groter dan60m2 
Aantal kamers: 2/3 kamers 

Bijzonderheden: 
Het ontwerp is gebaseerd op een actued ontwerp voor 16 zogenaamde beneden
/bovenwoningen die Kennemerland gaat realiseren in het plan Cronenburgh fase 3 bij Loenen 
aan de V echt. 

54. GE-projecten BV /Reus en Leeuwenkamp BV bna 
Vestigingsplaats: Scharwoudel Alkmaar 
Naam ontwerp starterswoning:-
VON-prijs:€ 129.600 verkoopprijs GE (marktwaarde € 210.000,-, de stichting geeft een korting 
van € 41.000,- en de externe financier geeft korting van € 39.400,-) 
Grondkosten: € 40.000,-
Soort woning: grondgebonden woning van 5,4 m x 8,5 m, 2 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 100m2 
Aantal kamers: 3 kamers 
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Bijzonderheden: 
GE-projecten bv heeft in het Gereglementeerd Eigendom de mogelijkheid om starterswoningen 
aan te bieden en te behouden. Binnen een op te richten stichting wordt geregeld dat de woningen 
bij doorverkoop voor de doelgroep behouden blijven. Slechts de helft van de opgetreden 
waardestijging mag ten goede komen aan de verkopende partij. Door VROM en de 
belastingdienst is groen licht gegeven voor het concept. GE maakt gebruik van 'eeuwigdurende 
erfpacht', waardoor je als verkrijger van de woning dus geen eigenaar, maar erfpachter wordt 
Reeds enkele complexen in Heerhugowaard en Zwolle zijn binnen GE gerealiseerd. Meer 
informatie op www.ge-projecten.nl. 

SS. ABB Ontwikkeling BV 
Vestigingsplaats: Sliedrecht 
Naam ontwerp starterswoning: concept '<particulier Opdrachtgeverschap voor Starters" 
VON-prijs: € 130.000,-
Grondkosten: € 15.000,- inclusiefBTW 
Soort woning: eengezinswoning, 2 bouwlagen, plat dak. Beukmaat 4,8 m, lengte 10,3 m. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 60m2 woonoppervlak 
Aantal kamers: 3/4 kamers 

Bijzonderheden: 
Als uitgangspunt kan de tweelaagse woning genomen worden. Deze kan uitgebreid worden met 
bouwelementen op de begane grond en 1e verdieping, maar ook door het toevoegen van een 
compleet ingerichte derde bouwlaag. Naast het bouwvolume kan de koper ook het gevelbeeld 
geheel zelf bepalen. ABB geeft aan dat ook goedkopere woningen gerealiseerd kunnen worden 
die voldoen aan de principes van het particulier opdrachtgeverschap. Kopers van goedkopere 
woningen dienen de mogelijkheden te hebben om hun eigen 'kasteel' geheel vorm te geven en in 
te richten volgens hun persoonlijke wensen. 

S6. Flexwonen B.V./Kolpa arch. bv 
Vestigingsplaats: Stolwijk/Rotterdam 
Naam ontwerp starterswoning: Flexwonen, woonstudio 
VON-prijs: € 120.000,- bij een minimale bouwvolume van een blokje van 8 units (min. Perceel 
opp. van 1650 m2) 
Grondkosten: € 25.000,- per woning (275,- per m2) 
Soort woning: woonstudio's, appartement met 3 woonlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 74m2 vrije ruimte 
Aantal kamers: 2 (flexibel in te vullen) 

Bijzonderheden: 
Flexwonen is een innovatief bouwconcept voor het snel realiseren van betaalbare en duurzame 
woonruimte. Uitgangspunt is een sterk gestandaardiseerde manier van bouwen in combinatie met 
grote flexibiliteit in indeling en uitstraling van de woningen. Belangrijkste kenmerken zijn 
betaaibaarheid (prefab bouwmethode), snelheid van realiseren, duurzaamheid, veiligheid en 
passend in elke omgeving. 

S7. DOMO Bouw b.v./FORMAATbouw b.v. 
Vestigingsplaats: Terheijden/Sliedrecht 
Naam ontwerp starterswoning: starters hofjeswoning 
VON-prijs: 130.000 bij een projectomvang van tenminste 6 woningen in 1 blok. 
Grondkosten: niet bekend 
Soort woning: grondgebonden woning, 2 bouwlagen, met kap 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 96m2 met kap 
Aantal kamers: 3 

Bijzonderheden: 
Grondgebruik ca 120m2. Stenen gevel. 
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58. DOMO Bouw b.v./FORMAATbouw b.v. 
Vestigingsplaats: Terheijden/Sliedrecht 
Naam ontwerp starterswoning: starters eengezinswoning, type plat dak 
VON-prijs: 130.000 bij een projectomvang van tenminste 6 woningen in 1 blok. 
Grondkosten: niet bekend 
Soort woning: grondgebonden woning, 2 bouwlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 84m2 
Aantal kamers: 4 kamers 

Bijzonderheden: 
Grondgebruik 110 m2. Stenen gevel. 

59. Procon Planonwikkeling/Finnla BV /Gebr. Janasen Aannemersbedrijfbv 
Vestigingsplaats: Tilburg/Moergestel 
Naam ontwerp starterswoning: Factor3-woning (functioneel, flexibel en financied aantrekkelijk) 
VON-prijs: € 130.000,- of€ 121.075 bij casco bouw 
Grondkosten: € 22.668,- (250,- per m2) 
Soort woning: grondgebonden woning. 2 varianten mogelijk: grondgebonden woning met 3 
bouwlagen en een tuin of 2 gekoppelde functieblokken met het 3e functieblok er bovenop, zodat 
een dakterras ontstaat. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 63m2 Aantal kamers: 3 

Bijzonderheden: 
Het woonconcept bezit een grote mate van flexibiliteit gecombineerd met een hoge 
repetitiefactor. De starterswoning is gesegmenteerd per functionaliteit (wonen, eten, slapen). 
Deze functionaliteiten zijn geplaatst op een raster van 4,8 bij 4,8 meter, zodat iedere woning 
bestaat uit minimaal 3 ruimtes van 21 m2. Diverse toepassingsmogelijkheden van uiteenlopende 
bouwmethoden (stalen casco, wandopbouw met kalkzandsteen of een betonnen prefab casco en 
wandopbouw of een houtskeletbouw casco en wandopbouw). 

60. Remmers Projectontwikkeling B.V. 
Vestigingsplaats: Tilburg 
Naam ontwerp starterswoning: 'tRemmers Budget concept 
VON-prijs: € 129.978,- bij 5 woningen 
Grondkosten: € 24.225,- excl. B1W, benodigde kavd ca. 100m2 
Soort woning: grondgebonden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud:> 60m2 
Aantal kamers: 4 kamers+ zolder 

Bij~nderheden: 
In de loop van 2006 zullen 31 RBC-woningen gerealiseerd worden in Tilburg. De gevels zijn 
volgens hun concept nader in te vullen, afhankelijk van elke stedenbouwkundige situatie of 
architectonische wens. De kapvorm is eveneens aanpasbaar. 

61. Kalliste Woningbouwontwikkeling 
Vestigingsplaats: U ttecht 
Naam ontwerp starterswoning: type Dukaat 
VON-prijs: € 130.000,- bij een projectomvang van circa 40 woningen. 
Grondkosten: circa 25% van de koopsom, dus € 32.500,-
Soort woning: grondgebonden, begane grond en 1e verdieping met kap, maatvoering 5,10 meter 
bij 8,00 meter 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 220m3 
Aantal kamers: 2 kamers 

Bij~nderheden: 
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Een belangrijk onderdeel van Dukaat is het verrassend wonen concept (grond blijft eigendom 
van belegger). Er zijn tal van opties voorzien voor verfraaien of verruimen. Dukaat is gebaseerd 
op klassieke thema's en zodanig ontwerpen dat ze in uiteenlopende stedenbouwkundige situaties 
moeitdoos zijn in te passen. Meerdere projecten gerealiseerd met het concept V erassend wonen. 
EPC 0,8. Een mogdijkheid is om te werken met het verrassend wonen concept, waarbij de grond 
eigendom blijft van belegger. De aankoopwaarde van de woning wordt dan lager. 

62. Nova Vastgoedontwikkelling/Cepezedsystems 
Vestigingsplaats: Utrecht/Delft 
Naam ontwerp starterswoning: Kick-start 
VON-prijs: € 127.333,- (inclusief parkeren op eigen terrein onder het gebouw) 
Grondkosten: 30.000,-
Soort woning: appartement 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: modulaire standaardunits van60m2 (1,2 bij 8,4 meter) 
Aantal kamers: vrij in te delen 

Bijzonderheden: 
Kick-start is een volledig stapel- en schakelbaar, vrij in te delen woningbouwsysteem met 
ongekende magdijkheden en is ontwikkeld volgens de principes van IFD bouwen. Dat betekent 
dat alle bouwelementen in de fabriek zijn geprefabriceerd. Door middel van schakeling of 
stapeling van de standaardunits kan dan de oppervlakte worden uitgebreid. Gevels van glas en 
bekleedbare panelen. Vrij te plaatsen sanitaire kern. Energiezuinig. Flexibe~ variabe~ divers en op 
iedere locatie toepasbaar. Toekomstige klanten kunnen via website hun ideale kickstart woning 
samenstellen. 

63. Danlat Bouw en V astgoed BV 
Vestigingsplaats: V alkeoswaard 
Naam ontwerp starterswoning: 
VON-prijs: past binnen het maximale budget van € 130.000,- (kosten GIW garantie niet 
begroot). Haalbaarheid 
heeft minimum van 4 blokjes 
Grondkosten: € 250,- per m2 inclusiefBTW en bouw- en woonrijp 
Soort woning: grondgebonden woning (met kavel van ca 150m2), tweekaper, 2 bouwlagen, plat 
dak. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ruim 85m2 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
Door terugliggende voorgevel is parkeren op eigen terrein mogelijk. Gevels worden uitgevoerd in 
schoon metselwerk met gebakken stenen. Het gaat om een betaalbare 2-kapper. De woning is 
tevens in een meervoudig blok uit te voeren (bijv. 4,6 of 10 aan elkaar), wat de kosten wellicht 
kan drukken. Een belangrijk aspect is de bereidheid en goede mogelijkheden binnen dit ontwerp, 
om deels met particulier opdrachtgeverschap te werken. 

64. Vivend B.V. 
Vestigingsplaats: Veenendaal 
Naam ontwerp starterswoning: 
VON-prijs: € 130.000,-
Grondkosten: aanname grondprijs 375,- per m2, per woning 24.412,50 
Soort woning: beneden (tuin van 5 meter diep) en boven woning (dakterras). 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: benedenwoning 67m2, bovenwoning 71m2. 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
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Beide woningen worden ontsloten vanuit een gemeenschappelijke hal. De benedenwoning direct, 
de bovenwoning via een trap. De bovenwoning heeft 2 bouwlagen. Kaveloppervlak beneden 
woning is ca. 130,2 m2. De starterswoningen zijn vormgegeven als rijwoning. 
65. Lokus Projectontwik:keling/Jaco Woltjer Architect 
Vestigingsplaats: Vijfhuizen/ Amsterdam 
Naam ontwerp starterswoning: starterswoning Kunstfort 
VON-prijs: € 130.000,-
Grondkosten: € 12.500,- (€ 200,- per m2) 
Soort woning: grondgebonden, 2 verdiepingen met een kap (3e verdieping is mogelijk). De 
huizen hebben een breedte van 4,7 meter en een diepte van 9 meter. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 80m2 GBO 
Aantal kamers: 2/3 en een vliering (flexibele indeling) 

Bijzynderheden: 
Het ontwerp voor deze starterswoning is al gerealiseerd (blok van 6 woningen, soort longhouse) 
nabij het fort bij Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer). In mei 2005 zijn deze woningen 
opgeleverd Er is gekozen voor houtbouw. Ieder huis heeft hier een eigen, unieke indeling 
gekregen in overleg met de kopers. De woningen hebhen geen tuin, maar een veranda. De gevels 
hebben een houten gevelbekleding van Western Red Cedar. 

66. BOKX Vastgoed Ontwikkeling bv 
Vestigingsplaats: Vlaardingen 
Naam ontwerp starterswoning: Yazz 250 (www.yazzwonen.nl) 
VON-prijs: € 130.000,- (bij min. 32 woningen), inclusief keuken en badkamer 
Grondkosten: tussenwoning € 45.000,-, eindwoning € 32.500,-
Soort woning: grondgebonden, 2 bouwlagen met tuin. Beukmaat 6 meter, diepte 6,25 meter. 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: 85m2, inhoud250m3 
Aantal kamers: 2 

Bijzonderheden: 
De Y azz-woning is een bestaand concept van een levensloopbestendige starterswoning, die door 
haar geprefabriceerde opzet, in korte tijd te realiseren is. De woning is in verschillende 
afmetingen verkrijgbaar. De woningen kunnen makkelijk en goedkoop worden uitgebreid. De 
Yazz 250 is het basismodel. Levering in beperktere oplaag (minder dan 32) is mogelijk, waarbij 
wel een voorbehoud voor eventuele kostenverhogende factoren moet worden gemaakt. 

67. Mabelco BV /Van den Pauwert arch. BNA 
Vestigingsplaats: Waalwijk/Eindhoven 
Naam ontwerp starterswoning: 
VON-prijs: excl. grondkosten: € 89.280,- (type B tussenwoning), € 95.811,- (type B hoekwoning) 
Grondkosten: bij max. prijs 130.000,- VON zijn dit de max. grondkosten mogelijk: € 40.720,-, € 
34.189,-, 
Soort woning: grondgebonden, traditioneel of modern 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 85m2 (type B), 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
De woningen zijn gebouwd in de provincie Noord-Brabant (pilot gemeente Bladel) in collectief 
opdrachtgeverschap. Er is daar gewerkt met Koopgarant, een vorm van maatschappelijk 
gebonden eigendom. 

68. Mabelco BV /Van den Pauwert arch. BNA 
Vestigingsplaats: Waalwijk/Eindhoven 
Naam ontwerp starterswoning: 
VON-prijs: excl. grondkosten: € 91.131,-(type C tussenwoning) , € 105.522,- (type C, 
hoekwoning). 
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Grondkosten: bij max. prijs 130.000,- VON zijn dit de max. grondkosten mogelijk: € 38.869,- , € 
24.478,-
Soort woning: grondgebonden 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: ca 105m2 (type C) 
Aantal kamers: 3 kamers + zolder 

Biji!Jnderheden: 
De woningen zijn gebouwd in de provincie Noord-Brabant (pilot gemeente Bladel) in collectief 
opdrachtgeverschap. Er is daar gewerkt met Koopgarant, een vorm van maatschappelijk 
gebonden eigendom. 

69. Woningbouwvereniging Trajectum i.o. 
Vestigingsplaats: Werkhoven 
Naam ontwerp starterswoning: Trajecturn 
VON-prijs: € 129.710,- bij projectgrootte van 17 woningen 
Grondkosten: € 14.705,-
Soort woning: grondgebonden, doorzonmaisonettes 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: type A en B 75 m2 GBO, type D 64m2. Kleinere 
kopwoningen worden 
gebruikt als maatschappelijke ruimte voor startende ondernemers. 
Aantal kamers: 3 of 4 kamers 

Bijzonderheden: 
WBV Trajecturn is voornemens onder collectief opdrachtgeverschap circa 17 starterswoningen 
volgens dit ontwerp te realiseren op een nader te verwerven locatie in de provincie Utrecht. De 
toekomstige bewoners zijn de vereniging en ontwikkelen deze woning zelf met behoud van 
zeggenschap over locatie, ontwerpende, uitvoerende en adviserende partijen. De buitenruimtes 
van de woningen zijn gepositioneerd op het dak (alle woningen hebben een privé-dakterras), 
waardoor de keuze van locatie flexibel is. De bewoners kunnen op verschillende manieren hun 
woning indelen. De 17 starterswoningen vormen tezamen een markant gebouw, waarmee 
bewoners zich kunnen identificeren. De onderste 2 verdiepingen geven uitdrukking aan 
collectiviteit De met planten begroeide gevels leggen een relatie met het park. De glazen 
dakopbouwen geven uitdrukking aan de individualiteit van de afzonderlijke bewoners. 
Constructiesysteem: houtskeletbouw. 

70. Belin BV 
Vestigingsplaats: Wijchen 
Naam ontwerp starterswoning: Wegawoning 
VON-prijs: € 128.000,-
Grondkosten: € 18.900 tussenwoning, € 19.800 hoekwoning. € 350,- per m2 incl. BTW 
Soort woning: wega basiswoning: eengezinswoning, 3 woonlagen 
Woonoppervlak/GBO en bruto inhoud: GBO 107m2, 363m3 inhoud 
Aantal kamers: 3 kamers 

Bijzonderheden: 
De Wega Basiswoning is een rug-aan-rug woning waarin het woongedeelte zich bevindt boven de 
garage. Geen achtertuin. De woning kan in 3 of 4 lagen uitgevoerd worden. Ruime 
parkeergelegenheid (in garage en voor garage). Door rug aan rug weirug eigen grond nodig. Een 
wegawoning vraagt slechts ca. 70 tot 75 m2 aan eigen grond. Inclusief direct omringende 
openbare ruimte is niet meer dan 100m2 per woning nodig. De Wegawoning is flexibel en kan 
snel gebouwd worden. Meer info op www.wegawoning.nl. 

Provincie Utrecht, 2006, Netwerkdag Starterswoningen, verkegen op: http:/ /www.provincie
utrechtnl/ prvutr /in temet/ wonen.nsf/ all/ 1 0.2?opendocwnent, laatst hekeken op 12-5-2008 
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BijLAGE 2, interviews experts 

Interviewt 

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie: 
Persoon: 

Introductie 

28 april2008 
9.00- 10.45 uur 
Heijmans Vastgoed B.V. Amerfoort 
Maarten van Duijn, directeur (antwoorden en reacties cursie[gedrukt) 

In het kader van mijn afstudeerderonderzoek naar starterswoningconcepten aan de Technische 
Universiteit Eindhoven wil ik een aantal interviews houden met experts. Dit onderzoek is 
ontstaan vanuit de maatschappelijke vraag naar meer betaalbate woningen voor starters en de 
wetenschappelijke vraag van conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. Centtaal in dit 
onderzoek staat de volgende vraagstelling: 

Met welke randvoorwaarden kan een projectontwikkelaar het ontwikkelingsproces zo 
bewerkstelligen dat, gebruikmakend van woningconcepten gericht op stedelijke gebieden, de 

koopwoningmarkt voor starters toegankelijker wordt? 

Let op het verschil IHssen randvoorwaarden en sHccesjactoren, randvoorwaarden krijg je mee van b11iten en 
s11cceJjactonm 1110rden bepaald aan de hand van randvoorwaarden,. 

Het doel van dit interview is om als eerste de beschreven theorie over conceptontwikkelen en 
stedelijke ontwikkelen voor stattets op de woningenmarkt te valideren. Hiernaast heb ik 
geconstateerd dat er een veel concepten door de markt zijn ontwikkeld maat slechts beperkt in de 
praktijk toegepast worden. Door middel van deze interviews wil ik ook de probleemoorzaken 
hiervan achterhalen. 

Achtergtonden 
In de woningmarkt is er een trendontwikkeling naar een meer vraaggestuurde markt waarbij de 
verschillende woningsegmenten en de burger centtaal worden gesteld. 
1. Hoe wordt deze ontwikkeling door u ervaren? 

Concepten :djn een vaak een antwoord op een vraag. Concepten ~Is waterwonen :djn echter een innovatie die 
van de aanbodkant komen. 

2. Starters blijken een grote groep van woningzoekende te vertegenwoordigen, op welke wijze 
kan de markt tegemoet komen aan hun woningvtaag? (en specifiek stedelijk). 
Naast de concepten die we proberen te ontwikkelen voor starters :d}n er in het stedelfjke gebieden weinig 
andere betaalbare mogelijkheden te vinden. Naast gpedkope appartementen kan gedacht worden aan 
antikraakwoningen. V aak ife je dat st11denten langer op h11n kamers rif bfj h11n o11ders wonen. 

3. In stedelijke gebieden kennen de projectontwikkelaars vaak een andere positie ten opzichte 
van corporaties en gemeenten in vergelijking met uitleglocaties. Welke methoden kan een 
ontwikkelaar aanwenden om belang te bemachtigen in een stedelijke ontwikkeling? 
Hoewel het einde van VINEX in ifcht komt blfjkt de herstruct11reringsopgave in Nederland nog niet echt op 
gang te komen. De eerste oorzaak hiervan :djn de kosten; marktpartijen :d}n vaak niet geïnteresseerd in hoge 
risico)- en winsten op langere termijn. Om een belang te bemachtigen als ontwikkelaar moet er samenwerking 
worden gezycht met corporaties zodat de risico :r 1110rden ondervangen. De corporaties :d)n echter de eerste 
aangewezen partij om hierin initiatief te nemen. 
De woningprodllctie zal hiernaast nooit gehaald kllnnen 1110rden in stedelffk gebied dlls Hitleglocaties ifillen 
blijven bestaan. Op kleinere schaalniveall.f kan dan Hitgebreid 1110rden. 

Conceptontwikkeling 
Tussen traditioneel bouwen en industrieel bouwen is de nieuwe methode conceptontwikkelen 
ontstaan. 
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1. Hoe ervaart u deze trend? 
Deze trend is !(jchtbaar in de praktijk, conceptontwikle.tlen vertegenwoordigd het zweverige denken tussen 
traditioneel en industrieel bouwen. Concepten worden bedacht door conceptontwikle.tlaars en ven;olgens door 
andere, op de werkvloer, ontwikle.tld. Het kan voor starters een gat in de markt !(jjn om t"Oncepten te bouwen. 
Hierbij moet echter nog een stuk innovatie tot stand komen want goedkoper bouwen is essentieeL 
Com-eptontwikle.tlen kost veel energie, je stoot je hoofd misschien wel 40 maal voordat je een succes kan 
boeken. V aak is hiertJ()()r geen mimte binnen het bedrijf. 

2. Op welke wijze kan een ontwikkelaar hiermee grip krijgen op de stedelijke woningmarkt over 
de vraag naar starterswoningen? 
Concepten kunnen goodwill opbouwen b!f gemeenten en cotporaties. Marketing is hierbij een wat lastiger 
verhaal want; wat wil je ermee bmiken? Je wilt gesprekspartner worden met belangrijke partijen en een stuJwe 
portfolio opbouwen. De goede ervaringen tellen dan. 

Proces 
Uit de beperkte theorie over conceptontwikkelen heb ik door middd van het combineren van 
processen en randvoorwaarden een systeemmodel ontwikkdd 
1. Is het volgende systeemmodel een juiste benadering van de praktijk, zo ja waarom? 

Het lijkt een goede benadering van de praktijk, je !(jet dat er een verschil is met traditioneel ontwikkelen en 
conceptueel ontwikkelen. Het ~u intenssant worden als je de conftvntatiefase uit weet te werken en 
ondem-heidt kan tussen verschillende interne en externe mechanismen die van invloed !(jjn op het succes. 
Interne mechanismen !(jjn: 

o organisatie en structuur van het proces. Het zou goed !(jjn als de cont-eptontwikle.tlaar mee gaat 
werken aan de daadwerkelijke ontwikle.tling in samenwerking met een projectontwikle.tlaar. Een 
sponsor zoals een directeur zou het project dan moeten aanmoedigen. 

o Commitment bff een projectontwikkelaar op de werkvloer is belangrffk. Er moet een doorkt]k !(jjn 
naar de euro)', Wat levert het op? Nieuwe kansen, acquisitiemogelffkheden of nieuwe alternatieven 
gekoppeld aan een project? 

Externe mechanismen !(jjn; 
o Partners voor een project ~als corporaties of bedrijven welke starters of werknemers willen 

huisvesten 
o Startersgroepen binden via biJvoorbeeld de database 1-Iello HeiJinans: Dit kan een meeesfactor 

vormen voor een presentatie naar de gemeente van een concept. 
Hiernaast liJ"kt MACHO een goed model wat tussen de:(! interne en externe mechanismen staat. 

Kndpunten 
De ervaring leert dat concepten in de praktijk niet zomaar succesvol zijn. Zo zijn er op de 
netwerkdag starterswoningen van de provincie Utrecht 70 concepten besproken waarvan slechts 
enkde in de praktijk zijn ontwikkdd. 
1. Welke kndpunten signaleert u in de praktijk? (let op te algemene, politieke of financiële 

knelpuntenQ 
o De organisatie binnen een com-eptontwikkeling is niet goed, er wordt vmve:(!n naar het interne 

met-banisme 
o Gemeente verlangt vaak een totaaloplossing van een projedontwikle.tlaar, inclusief grond. 

2. Welke factoren maken het lastig om betaalbare woningen te ontwikkelingen voor starters? 
o Traditioneel ontwikkelen is (te) duur. Prefabriceren i.r een van de sleutels om dit te ondervangen. 

3. En zijn deze terug te herleiden naar het systeemmodd? 
Ja, de knelpunten !(jjn verantwoordelijk voor het slecht fonctioneren van de mechanismen in de 
conftvntatiefase. 

Praktijk 
Ondanks dat er weinig praktijkprojecten met startersconcepten zijn te vinden zijn er een aantal 
voorbeelden te vinden van in de praktijk gerealiseerde concepten. Bijvoorbeeld MAX. Citycampus 
Utrecht, de Kersentuin Arnhem, MyHive Nieuwegein en Amersfoort. 
1. Kunt u voorbedden geven van goede concepten welke in de praktijk al zijn ontwikkeld voor 

starters? 
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De meeste concepten zyn helemaal nog niet SHccesvol, dat geldt waarschijnlijk ook voor MAX en de 
KersentHin. Voor wat betreft MyHive zyn er slechts contacten en afspraken gemaakt. Zolang er geen 
voorontwetp ligt is het niet SHccesvol. Het project loopt al meer dan 2 jaar en er is nog niets bereikt! 

2. Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden voor het daadwerkelijk ontwikkelen van een 
concept. 
Naast het aanbieden van concepten aan de gemeente rif corporatie moet je in stedelfjk gebied opzoek gaan naar 
goedkope grond wat je kllnt aankopen. Dit kan bijvoorbeeld openbaar groen zyn maar ook oudere 
sporthallen, parkeer;gprages en MFC's. Het be:rjt van grond lijkt essentieel te zyn. 

Slot 
1. Heeft u nog op of aanmerkingen op het onderzoek, onderwerp of interview? 

De ontwetpvraag zal waarschfjnlfjk Hitkomen op: 
Hoe bewerkstelligje een sHccesvolle comr!ptontwikkeling/ realisatie? 
Je kllnt dit op verschillende manieren beantwoorden, het Hitwerken van het systeem is daarmee een stap. 
Rllbricering van de verschillende onderdelen in de con.frontatiefase zyn van belang om hier een goed antwoord 
op te geven. Praktfjkprojecten kunnen hierbij een goede onderste~~ninggeven maar het zoH ook interessant :rjjn 
om direct te kijken naar tvnceptontwikkeling als geheel bfj Hefjmans. Aanbevelingen voor inpassing rif 
aanpassing van het proces lijken een goede Hitkomst te zyn van het onderzoek. 
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Interview2 

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie: 
Persoon: 

Introductie 

29 apri12008 
11.00 - 12.30 uur 
Piode ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort 
Ir. Preek den Duik (antwoorden en reacties cursie[gedrukt) 

In het kader van mijn afstudeerderonderzoek naar starterswoningconcepten aan de Technische 
Universiteit Eindhoven wil ik een aantal interviews houden met experts. Dit onderzoek is 
ontstaan vanuit de maatschappelijke vraag naar meer betaalbare woningen voor starters en de 
wetenschappelijke vraag van conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. Centraal in dit 
onderzoek staat de volgende vraagstelling: 

Met welke randvoorwaarden kan een projectontwikkelaar het ontwikkelingsproces zo 
bewerkstelligen dat, gebruikmakend van tJIOningconcepten gericht op stedelijke gebieden, de 

kooptJIOningmarkt voor starters toegankelijker wordt? 

Het doel van dit interview is om als eerste de beschreven theorie over conceptontwikkelen en 
stedelijke ontwikkelen voor starters op de woningenmarkt te valideren. Hiernaast heb ik 
geconstateerd dat er een veel concepten door de markt zijn ontwikkeld maar slechts beperkt in de 
praktijk toegepast worden. Door middel van deze interviews wil ik ook de probleemoorzaken 
hiervan achterhalen. 

Introductie woonconcepten 
Uw presentatie over woningconcepten op initiatief van bouwend Nederland en SBR hebben mij 
ertoe geleid u te interviewen 
D Wat was de achtergrond en het doel van deze presentatie? 

Het doel van de presentatie wat een verhaal brengen over wooncom·epten die in de markt beschikbaar ifjn. 
Hierbij stond het begrip 'Anders bouwen' centraaL Hiernaast was er een initiatief gelanceerd om een proeftuin 
op te zetten van ~utalogustJIOningen van verschillende ontwikkelaars. Dit met als doel een soort etalage te 
vormen van woontvncepten. Vanuit mijn expertise op het gebied van installaties en bouwfysica ben ik ook 
voor het SBR een studie gestart naar de flexibiliteit van een woning. 

Conceptontwikkeling 
Tussen traditioneel bouwen en industrieel bouwen is de nieuwe methode conceptontwikkelen 
ontstaan. 
D Op welke wijze kan een ontwikkelaar hiermee grip krijgen op de stedelijke woningmarkt 

omtrent de vraag naar starterswoningen? 
Een ontwikkelaar heeft als doel een woning met zo min mogelijk bouwfouten op te leveren. Dit kan door 
middel van concepten en standaardisatie. Voor een cotporatie daar in tegen geldt dat een woning zo min 
mogelijk onderhoud vn;gt. Het industrieel bouwen kan hierop antwoorden geven. 

Proces 
Het conceptontwikkelen lijkt een ander proces te vergen dan het traditionele ontwikkelen. Uit de 
beperkte theorie over conceptontwikkelen heb ik door middel van het combineren van processen 
en randvoorwaarden een systeemmodel ontwikkeld 
Het is lastig om succesfoetoren te bepalen van com-epten. 
D Op welke wijze kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het succesvol ontwikkelen 

van startersconcepten in stedelijke gebieden 
o MACHO 
Dit model lijkt een goede weer;gave te ifjn van en;aringen die ik heb. De volgende punten wil ik daarbij 
opmerken: 
1. Marktconformiteit 
Spreekt voor ~~'hze!f, alhoewel het vaak lastig blijkt Ie ifjn om de meerwaarde van het product aan de 
klant te tonen 

32 



2. Alternatieve aanwendbaarheid 
Een t'Oncept zou een open systeem moeten !{jjn wat tkJor meerdere partijen wordt ondersteund. 
3. Consistentie in uitvoering 
Een bepaalde standaardisatie zou moeten leiden tot besparingen en reducties van bouwfouten. 
4. Herkenbaarheid 
Overeenkomstig met marktwnform, het imago het belangrijk. Bijvoorbeeld bfj IFD bouwen, daar geldt 
de D voor demontabel,· het blijkt dat de klant !{jch daar niet toe aangetrokken voelt. 
5. Onderscheidend 
Er !{jjn verschillende mogelijkheden om jezelf te onderscheiden, het kan op technisch vlak !{jjn maar ook 
in de vormgeving !{jtten. De procesaanpak van het ontwikkelen van een wncept kan echt onderscheidend 
!{jjn. BiJvoorbeeld in de wmmunicatie van de ontwikkelin19 de herkenbaarheid, de snelheid en de 
degelijkheid !{jfn van belang om vooraf weer tegeven. 

Knelpunten 
De ervaring leert dat concepten in de praktijk niet zomaar succesvol zijn. Zo zijn er op de 
netwerkdag starterswoningen van de provincie Utrecht 70 concepten besproken waarvan slechts 
enkele in de praktijk zijn ontwikkeld. 
0 Welke knelpunten signaleert u in de praktijk? 

Zoals al eerder aangegeven is is het lastig om sucmfactoren te bepalen, voor wat betreft de starters de volgende 
knelpunten: 

• Een starterswoning is vaak geen volwaardige woning; 
• Er wordt vaak flexibiliteit toegevoegd aan de wonin19 maar is dit ook nodig voor een starter? 
• Concepten !{jjn vaak niet bewezen in de werkeltJ'k, dus onbetrouwbaar? 
• Meerdere partyen moeten samen een wncept dragen, niet een (ten!{jj het een grote partij is) 
• Klant is lastig te overtuigen. 

0 Welke factoren maken het lastig om betaalbare woningen te ontwikkelingen voor starters? 
o De grondpriJs,· 
o TiJdshorizon van de opdrachtgever, op langer termijn kan ook rendement gehaald worden. 

Praktijk 
Ondanks dat er weinig praktijkprojecten met startersconcepten zijn te vinden zijn er een aantal 
voorbeelden te vinden van in de praktijk gerealiseerde concepten. Bijvoorbeeld MAX. Citycampus 
Utrecht, de Kersentuin Arnhem, MyHive Nieuwegein en Amersfoort. 
0 Kunt u voorbeelden geven van goede concepten welke in de praktijk al zijn ontwikkeld voor 

starters? 
Goede wncepten welke !{jjn uitontwikkelt !{jjn lastig te vinden, op de volgende wncepten heb ik wel 
opmerkingen: 

• De YAZZ woning is een minder goed wncept, het is geen volwaardige woning en is ingericht op 
flexibiliteit voor de gebruiker. Het doel is de woning mee ontwikkeld in de camere van een starter. 
Dat lij'kt mij ten koste te gaan van de wensen van de starter. De ervaring leert dat een starter daar 
niet naar op zoek is. zy· beginnen klein en verhuizen naar een grotere woning is een loJ!ischere stap. 

• De SOUD is een interessant ront-ept voor bijvoorbeeld Amsterdam. Binnen de grachtengordel 1f;"n 
gebouwen nogal eens aan Junctieverandering onderhevi19 denk bijvoorbeeld aan de grachtenpanden. 
Een SOUD kan flexibel hierop inspelen en kan daardoor ook inspelen op de starters. 

• Maskerade is flexibel en vrij in deelbaar. Zo kan je biJ"voorbeeld beginnen met studentenkamers om 
vervolgens uit te groeien naar een appartement of een volwaardige tussenwoning. Dit alles wordt 
mogelij'k gemaakt door innovaties op het gebied van de vloeren en installaties. 

• BuildUp is een licht bouwsysteem van staal wat geschikt lij'kt voor starters, voor meer informatie en 
successen kan je beter biJ' de producent ktJ'ken. 

0 Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden voor het daadwerkelijk ontwikkelen van een 
concept? 

Slot 

Een wncept moet goed uitontwikkelt !(jjn, mijn ervaring is dat bepaalde producten soms wel jaren li!J!,en 
voordat ze gebmikt worden. 
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0 Heeft u nog op of aanmerkingen op het onderzoek, onderwerp of interview? 
Ik ben geïnteresseerd in de eindscriptie, deze zou ik .f!!Wg lllillen ontvangen en lezen. 
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lnterview3 

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie: 
Persoon: 

Introductie 

6 mei2008 
9.00-10.30 uur 
Heijmans V astgoed Business Development, Rosmalen 
Miehiel van Rijn van Alkemade, Startlab coördinator 
(antw(}()rden en ruadies cursiefgedrukt) 

In het kader van mijn afstudeerderonderzoek naar starterswoningconcepten aan de Technische 
Universiteit Eindhoven wil ik een aantal interviews houden met experts. Dit onderzoek is 
ontstaan vanuit de maatschappelijke vraag naar meer betaalbare woningen voor starters en de 
wetenschappelijke vraag van conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. Centraal in dit 
onderzoek staat de volgende vraagstelling: 

Met welke randvoorwaarden kan een projectontwikkelaar het ontwikkelingsproces zo 
bewerkstelligen dat, gebruikmakend van woningconcepten gericht op stedelijke gebieden, de 

koopwoningmarkt voor starters toegankelijker wordt? 

Het doel van dit interview is om als eerste de beschreven theorie over conceptontwikkelen en 
stedelijke ontwikkelen voor starters op de woningenmarkt te valideren. Hiernaast heb ik 
geconstateerd dat er een veel concepten door de markt zijn ontwikkeld maar slechts beperkt in de 
praktijk toegepast worden. Door middel van deze interviews wil ik ook de probleemoorzaken 
hiervan achterhalen. 

Achtergronden 
In de woningmarkt is er een trendontwikkeling naar een meer vraaggestuurde markt waarbij de 
verschillende woningsegmenten en de burger centraal worden gesteld. 
4. Hoe wordt deze ontwikkeling door u ervaren? 

Deze ontwikkelingen kloppen, zo ruageert Heijmans Business Development bijvoorbeeld op de 
ontwikkelingen met Watenvonen, Second Bioom (55+) en Startlab (Startemvoningen) 

5. Starters blijken een grote groep van woningzoekende te vertegenwoordigen, op welke wijze 
kan de markt tegemoet komen aan hun woningvraag? (en specifiek stedelijk). 
Heijmans heeft erooor gekozen om een ideeënwedstrijd uit te schrijven genaamd Startlab. Verschillende teams 
uit de organisatie !(jin over het vraagstuk gaan brainstonnen en hebben alleen een ontwerp/ concept/ product 
gemaakt wat tegemoet komt aan deze vragen. Conceptueel denken kan oplossingen bieden in stedelijke 
ontwikkelingen. 

Conceptontwikkeling 
Tussen traditioneel bouwen en industrieel bouwen is de nieuwe methode conceptontwikkelen 
ontstaan. 
De theorieèit die je in je stukken hebt verwerkt komen herkenbaar over; er iftten ze !ft weer nieuwe dingen in die 
nog onbekend warun V(}()r mij. De positie van conceptontwikkeling is daarmee wel helder uitgelegd geloof ik. 

Knelpunten 
De ervaring leert dat concepten in de praktijk niet zomaar succesvol zijn. Zo zijn er op de 
netwerkdag starterswoningen van de provincie Utrecht 70 concepten besproken waarvan slechts 
enkele in de praktijk zijn ontwikkeld. 
4. Welke knelpunten signaleert u in de praktijk? 

De Visgraatdiagram die je op dit moment hebt lijkt de meeste punten wel goed op te sommen en te 
vertegenJV()(}rdigen. V (}()ral de mbricering in Financieringsproblemen, Politiek beleid, infml draagvlak, extern 
draagvlak en MACHO is J!Ped. 
Ik denk ook dat bij de traditionele Jm!jeaontwikkelaars zoals Heijmans de organisatie niet goed ingericht is 
V(}()r het ontwikkelen van concepten. 

Proces 
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Uit de beperkte theorie over conceptontwikkelen heb ik door middel van het combineren van 
processen en randvoorwaarden een systeemmodel ontwikkeld. 
2. Is het volgende systeemmodel een juiste benadering van de praktijk, zo ja waarom? 
De rubricering is terug te ~en in het model, de vraag nu is tif het processchema van de TCN fow goed 
geinterpreteerd is. Ik denk dat het probleem pas speelt in de projectfase. Het ~u goed zyn om daar morgen in het 
interview met TCN meer informatie over te vinden. Een duidelijke onderbouwing is daari:Jij wel belangrijk. Aan 
de hand van het proces kunnen verschillende oplossingen worden uitgewerkt. Deze kunnen varieren van 
bijtJOori:Jeeld een exacte beslisboom tot goed onderbouwde aanbevelingen tif sua:esfoctoren. Ik denk dat het lastig is 
om exacte oplossingen te geven. Het 1JIOrdt interessant als je succesjactoren kun noemen en onderbouwen uit het 
prom. Deze kunnen dan weer gebruikt worden voor een bepaalde folder, handleiding tif protocol bij Heijmans om 
beter met concepten om te gaan. Ik wil daar de komende tijd wel bij betrokken worden. 

Praktijk 
Ondanks dat er weinig praktijkprojecten met startersconcepten zijn te vinden zijn er een aantal 
voorbeelden te vinden van in de praktijk gerealiseerde concepten. Bijvoorbeeld MAX Citycampus 
Utrecht, de Kersentuin Arnhem, MyHive Nieuwegein en Amersfoort. 
3. Kunt u voorbeelden geven van goede concepten welke in de praktijk al zijn ontwikkeld voor 

starters? 
Alle concepten zyn bekend bij mij. Het project in Arnhem is door Giesbers ontwikkeld, zy hebben destijds 
ook contact ge~ht met ons om over hun concept te praten. De case on~eken zyn bruikbaar voor de 
onderf:Jouwing van je oplossingen. Hiernaast is het ook interessant om de lfjst ~als jij die hebt gevonden bij de 
provincie Utrecht op te nemen in je verslag. De concepten kan je dan beoordelen zoals je hebt voorgesteld. Dat 
geeft ook een goede illustratie van het probleem en de mogelijke oplossingen. 

4. Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden voor het daadwerkelijk ontwikkelen van een 
concept 

Slot 

Het boek van Jan Rijkenberg over com'f!j)ten is interessant om na te slaan. De vmag is tif je standaard 
marketing moet gebruiken? V oor industrieel bouwen geldt dit wel maar conceptueel bouwen is net wat anders. 
Hij zegt ook dat je groepen niet moet profileren, misschien biedt dit nog aanknopingspunten? 

2. Heeft u nog op of aanmerkingen op het onderzoek, onderwerp of interview? 
Zoals ge:(!gd iJIIIen we de komende maand samen moeten kijken naar de bruikbaarheid van verschillende 
oplossingen, de theorie en de richtingen in de oplossingen !(jen er goed uit. De volgende personen binnen 
Heijmans zyn misschien, indien de tijd daarvoor is, interessant om te interviewen: Harmen Zijgen, Martzjn 
Bok, Hans Mryer (Almere) ojNoor{je Goossens (Best). 
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lnterview4 

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie: 

7 mei 2008 
10.00 uur 
TCN concepts, Utrecht 
Jasper Jagers, conceptontwikkelaar (antwoorden en reacties ctmiej 

Introductie 
In het kader van mijn afstudeerderonderzoek naar starterswoningconcepten aan de Technische 
Universiteit Eindhoven wil ik een aantal interviews houden met experts. Dit onderzoek is 
ontstaan vanuit de maatschappelijke vraag naar meer betaalbare woningen voor starters en de 
wetenschappelijke vraag van conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. Centtaal in dit 
onderzoek staat de volgende vraagstelling: 

Met welke randvoorwaarden kan een projectontwikkelaar het ontwikkelingsproces zo 
bewerkstelligen dat, gebruikmakend van woningconcepten gericht op stedelijke gebieden, de 

koopwoningmarkt voor starters toegankelijker wordt? 

Het doel van dit interview is om als eerste de beschreven theorie over conceptontwikkelen en 
stedelijke ontwikkelen voor starters op de woningenmarkt te valideren. Hiernaast heb ik 
geconstateerd dat er een veel concepten door de markt zijn ontwikkeld maar slechts beperkt in de 
praktijk toegepast worden. Door middel van deze interviews wil ik ook de probleemoorzaken 
hiervan achterhalen. 

Een korte introductie op TCN 
TCN is 20 jaar geleden opgericht door de huidige diredem: Hij heeft ifjn eroaring opgedaan in de Verenigde 
staten en het conceptueel denken meegenomen naar Nederland. Nu heeft TCN meer dan 200 medewerkers door 
Europa heen. TCN werkt zelfstandig risicodragend maar wordt voor kennis ook regelmatig ingeschakeld door 
vastgoedbeleggeT'!. 

Ach tergronden 
In de woningmarkt is er een trendontwikkeling naar een meer vraaggestuurde markt waarbij de 
verschillende woningsegmenten en de burger centraal worden gesteld 
6. Hoe wordt deze ontwikkeling door u ervaren? 

Ook bij TCN wordt de:(! ontwikkeling eroaren, er wordt steeds meer geprobeerd in doelgroepen te denken. 
Op basis van doelgroepenworden dan concepten ontwikkeld. Voorbeeld van een van deze concepten is senior 
living gericht op 55 plussers. De starterswoning kan geifen worden als een gat in de markt welke opgevuld 
kan worden. 

7. Starters blijken een grote groep van woningzoekende te vertegenwoordigen, op welke wijze 
kan de markt tegemoet komen aan hun woningvraag? (en specifiek stedelijk). 
In stedelijke gebieden is te ifen dat vaak studenten een woning zoeken die aansluit op hun woont'tlrrière. Van 
studentenhuis waar veel gemeenschappelijke ruimtes ifjn naar een woning waar minder gemeenschappelijke 
ruimtes zyn. TCN is 2 com-epten voor jonge startm aan het ontwikkelen die gebaseerd :djn op dit gegeven. 
De emte is Club Thuis ~~~elke geifen kan worden als een lliXer studentenhuis in de stad, de andere is Eigen 
Stijl waar TCN probeert door middel van kluswoningen welke casco worden geleverd de prijs laag te houden. 
Beide t'Oncepten doelen in grote mate op het herontwikkelen van bestaande panden. 

8. In stedelijke gebieden kennen de projectontwikkelaars vaak een andere positie ten opzichte 
van corporaties en gemeenten in vergelijking met uitleglocaties. Welke methoden kan een 
ontwikkelaar aanwenden om belang te bemachtigen in een stedelijke ontwikkeling? 
V oor TCN geldt dat er vaak geen grondposities worden ingenomen. Er wordt gedacht en ontworpen vanuit de 
vraag in de markt. Het produd in de TCN .flow moet samen met de context een verkoopbaar concept vormen. 
In stedelijke gebieden lijkt de:(! methode voor een ontwikkelaar dan ook onafwendbaar. 

Conceptontwikkeling 
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Tussen traditioneel bouwen en industrieel bouwen is de nieuwe methode conceptontwikkelen 
ontstaan. 
3. Hoe ervaart u deze trend? 

Het is de werkwijze van TCN. Op basis van de TCN flow, het procesmodel, worden concepten ontwikkeld 
De eerste stap is een protbiet ontwikkelen wat generiek is en voldoet aan de vraag in de markt of locatie. Je 
probeert door middel van onderzoek te ad;terhalen wat de inhoud van een protbiet zou moeten !(jin. Een 
protbiet mondt dan uit in een business plan. De confrontatie tussen de trmtext, rbls de lokale foctonn die van 
invloed f(jjn op het protblet, vormen een t'Oncept. Het unieke aan dit proces is dat TCN werkt vanuit een 
matrix or;ganisatie volgens de .Amerikaanse eroaringen. De drie berijfonderdelen, concepts, development, 
management en assets levenn de mensen in het proces van ontwikkelen van verschillende typen concepten. 

4. Op welke wijze kan een ontwikkelaar hiennee grip krijgen op de stedelijke woningmarkt over 
de vraag naar starterswoningen? 
Concepten die TCN ontwikkelt !(jin uitontwikkelt op basis de klant en de gebntiker. Goede ideeën !(jin dan 
overal welkom. Een concept kan :dch onderscheiden op het proces, dat is anders dan het klassieke 
vastgpedontwikkelingsproces. 

Proces 
Uit de beperkte theorie over conceptontwikkelen heb ik door middel van het combineren van 
processen en randvoorwaarden een systeemmodel ontwikkeld. 
3. Is het volgende systeemmodel een juiste benadering van de praktijk, zo ja waarom? 

Op basis van de ntbricering, financiele haalbaarheid, politiek beleid, intern draaglak, extern draalPlak en 
MAC.H.O. lffken de hoqfdmechanismen te !(jin onderoangen in het modeL MAC.H.O. is nieuw voor mij 
en lijkt me intenssant. Wat tentg te :den is dat de ontwikkeling van een eindprotbiet turbulent is en iteratief 
verloopt. De werkelijke wffze van ontwikkelen is dan lastig te onderoangen in een procesmodel 

Knelpunten 
De ervaring leert dat concepten in de praktijk niet zomaar succesvol zijn. Zo zijn er op de 
netwerkdag starterswoningen van de provincie Utrecht 70 concepten besproken waarvan slechts 
enkele in de praktijk zijn ontwikkeld 
5. Welke knelpunten signaleert u in de praktijk? 

Op dit moment is TCN nog be:dg met de uitontwikkeling van de protbl,ten voor starters,'Oncepten. De 
financiële haalbaarheid is hierbij het lastigste en leidende knelpunt. Hiernaast vormt de lokale politiek met 
hun eigen belangen een knelpunt 

Praktijk 
Ondanks dat er weinig praktijkprojecten met startersconcepten zijn te vinden zijn er een aantal 
voorbeelden te vinden van in de praktijk gerealiseerde concepten. Bijvoorbeeld MAX Citycampus 
Utrecht, de Kersentuin Arnhem, MyHive Nieuwegein en Amersfoort. 
5. Kunt u voorbeelden geven van goede concepten welke in de praktijk al zijn ontwikkeld voor 

starters? 
Ik ken er maar weinig, ik geloof dat in Rotterdani in het voormalige belastingskantoor een aantal jann terng 
succesvol starterswoningen !(jin genaliseerd. Deze wann echter wel huurwoningen. 

6. Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden voor het daadwerkelijk ontwikkelen van een 
concept. 

Slot 

Het gebmik van de toekomstige gebntiker is belangrijk.. Zoals aangegeven is is het een feit dat b!Jvoorbeeld 
kantonn sneller ontwikkeld worden als er al een potentiéïe afnemer aan vast :dt. Verder verlelt het boek van 
Rffkenber;g veel over conceptontwikkeling in de intblstrie, daar staan bmikhan dingen in. 

3. Heeft u nog op of aanmerkingen op het onderzoek, onderwerp of interview? 
TCN is ze!f ook be:dg om telkens weer het proces, de kennis en de wetenschap op het gebied van 
conceptontwikkeling te verfijnen. Voornamelijk de vraag naar startersconcepten vraagt veel kennis. Ik ben 
geintensseerd in de eindscriptie en de verzamelde theorieën. Meer informatie van TCN is te vinden in het 
S crapbook en op de website. 
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BULAGE 3, knelpunten uit de literatuur en theorie 

Knelpunten uit de literatuur en theorie 
Literatuurverwijzingen zijn ook terug te vinden in de literatuuropgave van de scriptie. 

1) Financiële haalbaarheid 

1.1 Gebrek aan investeringsmiddelen 
Projectontwikkelaars die volgens het traditionele vastgoedproces ontwikkelen hebben weinig 
investeringsmiddelen om concepten te ontwikkelen. Het gebrek aan investeringsmiddelen 
voor dergelijke nieuwe vormen van ontwikkelen leiden tot een beperkte ontwikkeling van 
startersconcepten. (V een, 2007) 

1.2 Hoge grondpriJs 
De grondprijzen in Nederland zijn van grote invloed op de stichtingskosten van een woning. 
Voornamelijk de goedkopere woningen lijden onder de te hoge grondprijs waardoor 
marktpartijen vaak genoodzaakt zijn om duurdere woningen te ontwikkelen. Betaalbare 
woningen worden hierdoor te weinig gerealiseerd. (Pots, 2005) 

1.3 Starters hebben beperkte jinancieringsmogelijkheden 
Op basis van wat er in de markt wordt aangeboden en de inkomsten van een starter zijn er 
slechts beperkte financieringsmogelijkheden. Oplossingen worden weliswaar geboden in 
financiële constructies zoals Svn leningen. 

2) Politiek beleid 

2.1 WantroJ~Wen tegenover concepten 
Woningconcepten worden bij gemeenten ervaren als iets nieuws en onbekends. Dit leidt tot 
een onbewuste afkeer van voorstellen vanuit de markt om concepten te ontwikkelen. (Pots, 
2005) 

2.2 Dullf'dere woningbouw aantrekkelijker 
Lokale overheden, gemeenten, kiezen voor duurdere woningbouw wat de gemeente meer 
opbrengsten oplevert (Bijsterveld, 2006). Dit geld wordt weer gebruikt om andere projecten 
te financieren. De grondopbrengsten voor gemeenten zijn vaak een belangrijke en grote 
inkomstenbron. 

2.3 Omslachtige procedures 
De reguliere procedures om tot ontwikkeling van betaalbare worungen te komen zijn 
omslachtig (Bijsterveld, 2006) 

2.4 Beschikbaarheid grond 
Gemeenten kunnen gronden beschikbaar stellen voor het bouwen van betaalbare woningen 
(Pots, 2005). De nieuwe grondexploitatiewet biedt hiervoor voldoende ruimte. De lokale 
overheden kiezen echter vaak voor hogere grondopbrengsten omdat zij het geld nodig 
hebben voor andere projecten. 

2.5 Gemeenten verwachten totaaloplossing 
Maarten van Duijn (Expert) geeft aan dat gemeenten vaak totaaloplossingen verwachten. 
Dus niet allen woonconcepten maar ook oplossingen voor de grond en de omgeving. 
Conceptontwikkelaars kunnen dit lastig realiseren. 
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2.6 Coördinatierol overheid 
Waar de rijksoverheid pleit voor de burger en de markt centraal stellen blijkt de gemeentelijke 
overheid haar coördinatierol niet zomaar te willen opgeven. Dit leidt tot stagnaties in het 
proces. (Huijbregts. 2006) 

2. 7 Woningmarkt niet problematisch 
Ondanks dat het rijksoverheidsbeleid duidelijk vaststelt dat er meer betaalbare woningen 
moeten worden gerealiseerd welke gericht zijn op de onderkant van de koopwoningmarkt 
blijkt dit probleem op lokaal. gemeentelijk. niveau anders ervaren te worden. (Bijsterveld, 
2006) 

3) Extern draagvlak 

3.1 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? 

3.2 Beperkte invloed starters 
De starters hebben beperkte invloed in vergelijking met andere ontwikkelvormen (Witteman, 
2007). Zij zouden meer betrokken moeten worden om draagvlak te creëren. 

3.3 Samenwerking 
De theorie over stedelijke ontwikkelingsprocessen geeft aan dat samenwerking met andere 
partijen zoals wooncorporaties en gemeenten belangrijk is voor het succes van een concept. 
Samenwerking in deze vorm is relatief nieuw voor de projectontwikkelaar. 

3.4 A'"CefJtatie conceptueel denken 
Conceptueel bouwen wat zich positioneert tussen het traditionele bouwen en het industrieel 
bouwen verlangt andere kennis en betrokkenheid. In het bijzonder het verkoop en 
ontwikkelingsproces ziet er anders uit. Door de beperkte ervaring op dit gebied is het nog 
geen geaccepteerde vorm van ontwikkelen. (Huijbregts. 2006) 

3.5 Verkoop van stedelijke gronden 
Stedelijke gronden zijn vaak in bezig van wooncorporaties en gemeenten. Zij zijn vaak niet 
bereid tot verkoop van hun grond aan marktpartijen waardoor zij op hun beurt genoodzaakt 
zijn om (te) dure grond aan te kopen. (Bijsterveld, 2006) 

3.6 In~cht in productiesysteem 
Het conceptueel bouwen werkt vanuit een ander productiesysteem. Hoe concepten tot stand 
komen en op welke vragen deze een antwoord kunnen geven maken een belangrijk 
onderdeel uit van het conceptueel bouwen. De klant en de overheid heeft te weinig inzicht in 
dit productiesysteem. (Huijbregts, 2006) 

3. 7 V erfouwen 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. Gebrek aan ervaring en inzicht in de omgang met concepten leidt 
tot weinig vertrouwen. 
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4) Intern draagvlak 

Conservatisme bij vragers en aanbieders 
Dit knelpunt zal zowel bij extern als intern draagvlak kunnen thuishoren. Het is echter aan de 
aanbieders om het conservatisme te doorbreken. Traditionele processen zullen vergezeld 
moeten worden met nieuwe processen op het gebied van conceptueel bouwen (V een, 2006) 

Traditionele ontwikke/m:ganisatie 
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. 

Korte tijdshorizon 
Het management van een ontwikkelaar heeft een te korte tijdshorizon (V een, 2006). Risico's 
en opbrengsten moeten aan het begin van een project duidelijk inschatbaar zijn. Conceptueel 
bouwen is een kwestie van anders werken en ontwikkelen, het kan meer tijd kosten en 
daarmee zijn ook risico's en geld mee gemoeid 

Gemk aan theorie 
Op het gebied van conceptontwikkelingen is weuug bekend. De theorie over het 
ontwikkelingsproces, wat daarbij komt kijken en hoe het aangepakt moet worden, is zeer 
beperkt. Conceptontwikkelaar TCN (Eist, 2005) heeft een eerste aanzet gegeven voor een 
theorievorming maar deze is nog nauwelijks toegepast bij de traditionelere 
ontwikkelaar/bouwer. 

Te grote ontwikkeltijd 
De tijd tussen productontwikkeling en conceptontwikkeling is te groot om succesvol te zijn 
(Duik, 2007). Vooral in de markt van starterswoningen kan de vraag snel veranderen want, 
starters zoeken op vaak op korte termijn een woning en hebben geen zin in een lange 
wachttijd tot het beschikbaar komen van een woning uit een conceptontwikkeling. 

Geen ervaring 
De beperkte ervaring bij projectontwikkelaars komt vanuit de ontwikkeling van het 
vakgebied. Uit de theorie is op te maken dat het vakgebied zichzelf aan het evolueren is naar 
nieuwe werkgebieden. Het onderstaande schema geeft weer hoe deze evolutie ongeveer 
loopt Hiermee is te concluderen dat er nog weinig ervaring is met het conceptontwikkelen. 

Tïds riode Tot 1990 1990-2010 Vanaf2005 

type Projectontw:ikkelaar Gebiedsontwikkelaar Conceptontwikkelaar 
Gebieden Dirleglocaties VIN EX Stedelijke vemieuwing/Uideglocaties 
schaal Klein/ middel groot Klein/ middel/ groot 
kenmerken Kwantitatief kwantitatief kwalitatief 
organisatie Zelfstandig In samenwerking Onzelfstandig/ samenwerkingsverbanden 

met 

S uccesfoctoren 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 starters concepten. 

Risicomijding bij projectontwikkelaars 
Projectontwikkelaars zijn niet bereid risico's te nemen op tijd en investeringen voor 
concepten. 
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Geen commitment. 
Binnen de organisatie van een (traditionele) projectontwikkelaar ontbreekt het aan toewijding 
om daadwerkelijk concepten te realiseren. 

5) M.A.C.H.O. 

5.1 Kwaliteit conceptueel bouwen 
De gemeenten en potentiële afnemers van woningconcepten voor starters ervaren de 
kwaliteit als slecht (Pots, 2005). Dit komt vaak omdat er bespaard wordt op de 
bouwsystemen hoewel dit niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit. 

5.2 Aantoonbaarheid prffs-kwaliteit 
Concepten moeten in de prijsgedreven markt hun prijs-kwaliteitverhouding kunnen 
aantonen. Net zoals bij het kwaliteitsvraagstuk is het van belang om in een concurrerende 
markt ook een concurrerend product te zetten. (Huijbregts, 2006) 

5.3 Flexibtïiteit com:epten 
Het vraagstuk van de flexibiliteit van een starterconcept blijft onbeantwoord. Waar experts 
zeggen dat voor flexibiliteit betaald moet worden (en dat starters in hun wooncarrière niet 
zitten te wachten op flexibiliteit) zegt Tidd (2005) dat startersconcepten niet flexibel genoeg 
zijn. 

5.4 Starters wensen in een volwaardige woning te wonen 
Experts hebben een opmerking geplaatst bij concepten die zich richten op een groeiwoning 
welke meegroeit in de behoefte van een starter. Dit gaat vaak ten koste van een volwaardige 
woning waaraan een starter wel behoefte blijkt te hebben. 
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BULAGE 4, Financiële constructies yoor starters 

Hoe blijft de woning langdurig financieel bereikbaar voor de doelgroep? 

Meerdere strategieën: 
o Vtije markt. De Utrechtse markt voor starters is bijzonder gespannen. Zowel in de 

nieuwbouw als in de bestaande bouw stijgen de prijzen voor starterswoningen tot € 200.000 
harder dan gemiddeld in de woningmarkt. Dit gecombineerd met de reële kans dat het 
concept Me and More populair en dus duur zal worden is verkoop in de vrije markt geen 
geschikte optie om de prijzen voor de aangeboden woningen laag te houden.In de vrije 
markt zal gespeculeerd worden. Dit zie je in het project IN A, waarbij de woningen bewust 
onder de € 100.000 zijn verkocht bij start verkoop. Veel van deze woningen zijn gekocht 
door beleggers of zelfs door de ontwikkelaar zelf. Nog voor de oplevering worden deze nu 
doorverkocht voor € 115.000 tot € 125.000. 

o Een voon~~aarde vastleggen dat de koper een maximaal inkomen heift bij koop. Hiermee komt de winst 
bij verkoop terecht bij de particulier in plaats van bij bedrijven, maar de woningen worden op 
den duur nog steeds onbereikbaar voor starters. Geen geschikte oplossing. 

o Een anti.rpeculatiebeding. De koper moet een boete afkopen als hij de woning binnen een 
vastgestelde periode doorverkoopt. In de werkelijkheid geldt dit doorgaans voor een jaar of 
vijf, waarbij de boete elk jaar lager wordt. V oor de beoogde doelgroep is dit geen goede 
strategie, want het merendeel van hen zal binnen drie jaar het huis weer willen verlaten. Niet 
om geld te verdienen op de woning, maar omdat in de drie jaar de leefsituatie van de koper 
drastisch is veranderd. Deze regeling, waarbij de kopers worden belemmerd snel door te 
stromen, druist juist in tegen het concept Me and More. 

o Een antispmilatiebedinggekoppeld aan een winstpercentage bij verkoop. De koper is vrij de woning te 
verkopen wanneer hij wil, maar tot een prijsplafond Dit plafond wordt bepaald aan de hand 
van de investeringen in de woning en prijsindexeringen. Indien de woning te duur wordt 
aangeboden krijgt de verkoper een boete die zo hoog is dat het niet rendabel is zo duur te 
verkopen. Probleem van deze regeling is dat de bewoner hierdoor nauwelijks profiteert van 
gunstige marktontwikkelingen. Bovendien is de woning hierdoor bij verkoop aanzienlijk 
minder interessant. 

o Koopgarant Middels koopgarant blijven de prijzen van de woningen kunstmatig laag, 
waardoor deze langdurig beschikbaar blijven voor de doelgroep. Maatschappelijke 
kanttekening: de koper profiteert slechts 50% van verwachte prijsstijgingen, de helft van de 
winst gaat namelijk naar de corporatie die hier veel geld aan verdient. 

o De koper gaat een koopgarant-constructie aan met Heijmans: Heijmans moet zich dan profileren als 
maatschappelijk betrokken partner, zonder de schijn tegen te hebben veel geld te willen 
verdienen aan het startersprobleem. 

(Heijmans vastgoed B.V.) 
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BijLAGE 5, Porras waJyse; Oorzaak-gevolg matrix 
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BIJLAGE 7, Praktijkprojecten 

MAX Citycampus Utrecht 

Naam: MAX Citycampus 
Doel: 
Plaats: Utrecht 
Aantallen: 261 koop- en 728 huurappartementen (één- en tweekamer, 28 tot 42m2

) 

2500 m2 commerciële ruimte2 
Vorm: Binnenstedelijke Herontwikkeling 
Locatie: Centrum-s redelijk/Buiten-een trum/ Groens redelijk? 
Schaalniveau: Bouwblok 
Initiatief: Rabobank Vastgoed 
Ontwikkelvorm:Traditioneel 
Partijen: Gemeente Utrecht 

Klunder Architecten 
BAM woningbouw 
Woonstichting SSH 
BO-EX 

Samenwerking: n.v.t. 
Oplevering: medio 2008 
Kosten: Onbekend 

Projectomschrijving 
www. ei tycampusmax.nl 

(verhuurder) 
(verhuurder) 

Gezellig met veel studenten en pas-afgestudeerden wonen aan de rand van hartje Utm-ht. Een kroeg, 
sportfaàJiteiten, een videotheek en uitzendbureau dimt buiten je deur en snel internetten in je eigen appartement. 
KJinkt goed? Dan wordt Ciry Campus M4X voor jou gemaakt! 
Op deze website vind je a/Jes over M4X, waar het staat, wie er straks wonen en wat er in komt. M4X wordt 
gebouwd volgens het Rabo V astgoed .-oncept voor studentenhuiJvesting. Ki;k onder 'M4X aLs .-on.·ept' voor meer 
informatie. 

Conceptomschrijving 
Locatiegericht of marktgericht? ontwikkeling 
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De Kersentuin 

Naam: 
Doel: 
Plaats: 

De Kersentuin 
Betaalbaar wonen nabij het stadscentrum 
Arnhem 

Aantallen: 43 koop/huurappartementen (twee- en driekamer, 73 tot 97m2
) 

3 penthouses 
Vorm: Binnenstedelijke herstructurering 
Locatie: Centrum-stedelijk/Buiten-centrum/Groenstedelijk? 
Schaalniveau: Bouwblok 
Initiatief: Giesbers -Arnhem 
Ontwikkelvorm: Traditioneel? 
Partijen: Gemeente Arnhem 

Giesbers- Arnhem 
Van de Looi en J acobs architecten 

Samenwerking: n.v.t. 
Oplevering: 2005 
Kosten: Onbekend 

Projectomschrijving 
De Kersentuin valt binnen de herstructurering van de wijk Malburgen. De eerste plannen voor 
deze herstructurering zijn ontstaan in 1993 wat uiteindelijk uitmonden in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de wooncorporatie en de gemeente Arnhem. Het complex 
de Kersentuin laat zicht kenmerken door betaalbare appartementen in combinatie met enkele 
duurdere penthouses. Voor starters is deze locatie een geschikte uitvalsbasis naar het centrum 
van Arnhem met al haar voorzieningen. De prijzen van de appartementen worden laag gehouden 
door de onderliggende grond in een erfpachtconstructie uit te geven. Bij aankoop van een 
woning is de erfpachtcanon voor de eerste zes jaar inbegrepen. Na zes jaar kan gekozen worden 
voor aankoop van de grond of een maandelijkse canon. 

Volgens 
VRO:tvf-raad, 2002, Haasten en onthaasten in stedelijke herstructurering, pagina 9 
www.giesbersamhem.nl 
http:/ /www.dekersentuin-arnhem.nl/ 
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BIJLAGE 8: Ontwerponderdelen 

Eisen aan het ontwerp 

Bij de ontwerpvraag zijn een aantal eisen gesteld voor de uitwerking. Het ontwerp voor 
een oplossing wordt op basis van een schoon ontwerp (green field analysis) uitgewerkt. 
Het resultaat van het ontwerp moet kunnen leiden tot een organisatieverbetering rond 
conceptontwikkelen van starterswoningen. Op basis hiervan zijn de eisen van de 
resultaatsverwachting ingedeeld op de volgende drie niveaus. 

Wetenschppelijk 
• Gebruik van relevante bedrijfskundige modellen. 

Ook het ontwerp voor een oplossing dient gebaseerd te worden op 
bedrijfskundige modellen. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van bewezen 
modellen uit andere wetenschappelijke onderzoeken. 

• Toepassing op conceptontwikkeling in stedelijke gebieden. 
Binnen de opleidingsdoelen van de masterstudie Construction Management and 
Engineering dient het ontwerp een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk maken 
van de complexiteit omtrent ontwikkelingen in stedelijke gebieden. 

Voor dit afstudeeronderzoek 
• Duidelijke afbakening tussen theorie en praktijk. 

Het ontwerp vormt een praktische benadering van een theoretisch vraagstuk. Uit 
de analyse is op basis van een diagnose de koppeling gemaakt met de praktijk. 
Het ontwerp dient toepasbaar te zijn in deze praktijk. 

• Kaderstellend met beperkte inhoudelijk oplossing. 
Het ontwerp dient niet als dé oplossing maar de kaders waarbinnen een oplossing 
kan ontstaan voor het gestelde probleem. De uitwerking van het ontwerp moet 
daarom een hoog abstractieniveau kennen. 

Bedrij fsinhoudeli jk 
• Toegespitst op een bestaande projectontwikkelingsorganisatie. 

De toepasbaarheid in de praktijk wordt gewaarborgd met behulp van Heijmans 
Vastgoed B.V .. Het ontwerp wordt gevalideerd door betrokkenen in het 
conceptontwikkelingsproces. 

• Leidraad voor het proces en de organisatie van een conceptontwikkeling. 
Het ontwerp moet een basis geven voor succesvollere conceptontwikkelingen 
binnen de traditionele organisatie van een projectontwikkelaar. Het moet gezien 
kunnen worden als een leidraad voor een organisatie voor 
concepton twikkelingen. 

Verkenning ontwerpvraag 

In het ontwerp voor een oplossing voor wordt gezocht naar een (nieuwe) bedrijfskundige 
invulling van de organisatie van een conceptontwikkelaar. Deze oplossing kan zich op 
verschillende niveaus binnen de huidige organisatie van een projectontwikkelaar richten. 
De managementwaaier (Hardjono & Bakker, 2006) geeft deze niveaus duidelijk weer en 
is in de onderstaande tabel samengevat. 

Niveau Doelstelling 

Strategisch Richting 
Tactisch Inrichting 
Operationeel Verrichting 

Invulling 

Missie+ strategie 
Doelstellingen per afdeling (activiteitenplan) 
Doelstellingen per proces 

Tabell Managementwaaier 
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Strategisch niveau 
Op basis van de analyse en de expertinterviews kan worden gesteld dat de huidige 
startersconcepten op de markt slechts het begin van conceptueel ontwikkelen en bouwen 
is. De strategie die hierbij gevolgd wordt, wordt gekenmerkt door ad-hocoplossingen 
voor bepaalde situaties. Deze ontwikkeling in de vastgoedsector kan vanuit 
bedrijfskundig oogpunt worden gekenmerkt als een incrementele ontwikkeling waarbij de 
bedrijfsstrategie telkens weer wordt aangepast. 

lnc.......,.t.a. planning 
Heden Veledoelen 

Ondemem.....,onler _ 

8 a~--------- MI~• 
-- -----------

(Heijnsdijk. 20041 

Figuur 1 Manieren van strategische planning 

De incrementele strategische planning staat voor de turbulente omgeving waarin 
concepten ontwikkeld worden. Door de dynamiek in de omgeving is de 
planningshorizon beperkt en wordt de strategie telkens aangepast en bijgesteld 
(Heijnsdijk, 2004). De beperkte ervaring op het gebied van conceptontwikkelen binnen 
de projectontwikkelingsorganisatie leidt automatisch tot deze 'zoektocht' naar een 
strategie. Een belangrijke oorzaak van deze strategische vorm van plannen zijn de vele 
doelen die conceptontwikkeling nastreeft binnen een projectontwikkelingsorganisatie. 
Het ontwerp voor een oplossing zal zich gaan richten op de ondernemersmanier van een 
strategische planning. De nuss1e en de doelenstellingen van de 
projectontwikkelingsorganisatie zullen hierbij duidelijk geformuleerd worden met als doel 
een gestroomlijnd ontwikkelingsproces te bewerkstelligen. 

Tactisch niveau 
De inrichting van de organisatie op tactisch niveau toont de huidige obstakels van 
conceptontwikkeling. Het traditionele vastgoedontwikkelingsproces (figuur 16) is niet 
geschikt voor de vraaggestuurde markt. Conceptontwikkelen is een nieuwe vorm van 
ontwikkelen wat vraagt om een aangepaste strategie en werkmethode. Het product
(figuur 11) en conceptontwikkelingsproces (figuur 12) en de systeemmodellering (figuur 
22) kunnen uitgewerkt worden aan de hand van een juiste positionering in het 
traditionele vastgoedontwikkelingsproces. In figuur 2 van de bijlage is dit schematisch 
weergegeven. 

In het onderstaande figuur is weergegeven hoe een conceptontwikkeling tot stand komt. 
Hierin is de volgende fasering terug te vinden: 

• Productontwikkeling 
De eerste fase van een conceptontwikkeling is nieuwe in het traditionele 
vastgoedproces. In deze fase worden marktgerichte producten ontwikkeld die aan de 
basis staan van concepten. Centraal hierin staat de match tussen de vraag en het 
aanbod (het product). De input in deze fase is slechts alleen een bepaalde doelgroep 
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• 

• 

• 

• 

met de daaraan gekoppelde woonwensen. Op basis hiervan worden mogelijkheden in 
de markt afgetast om geschikte producten te ontwikkelen. 

Initiatieffase 

De fase waarin het initiatief wordt genomen om een product te gaan gebruiken voor 
een conceptontwikkeling is gelijk aan die van het traditionele vastgoedproces. De 
projeeontwikkelaar gaat op basis van een product de markt proactief gaan benaderen 
door middel van een Marktinitiatief of een unsolicited proposal. Hiernaast kunnen de 
producten ook gebruikt worden voor prijsvragen en ontwikkelcompetities. 

Conceptontwikkeling 

Het ontwikkelen van een product naar een concept kan geplaatst worden in de 
haalbaarheidsfase van het vastgoedproces. De systeembenadering (figuur XX) geeft 
echter wel aan dat de inrichting en de uitkomst van de haalbaarheidsfase er anders uit 
zal gaan zien. 

Planuitwerking & Realisatie 

De fase waarin de plannen op basis van de haalbaarheidsfase verder worden 
uitgewerkt zijn gelijk aan die van het vastgoedproces. De input vanuit de 
haalbaarheidsfase zal slechts het enige verschil gaan vormen. 

Beheer 

De beheersfase bij een conceptontwikkeling kent geen verschillen met het 
vastgoedproces en wordt niet verder behandeld. 

Prod~.~etontwlkkelng 

ConiTonlaHe 

0 

' ' I 
btern INem flnanal&e : MACHO ___ : 

Figuur 2 Schematische weergave conceptontwikkeling in het vastgoedproces 

Op basis van deze schematische uitwerking kan gesteld worden dat op tactisch niveau 
veranderingen plaats moeten gaan vinden binnen de traditioneel ingerichte organisatie 
van de projectontwikkelaar. 

Ontwerpmogelijkheden 

Voor de traditioneel ingerichte projectontwikkelingsorganisatie, in deze Heijmans 
Vastgoed B.V., geldt dat de oplossing te vinden is op het tactisch niveau. Zoals in de 
analyse naar voren is gekomen zijn er veel verschillende woonconcepten voor starters op 
de markt te vinden. Strategisch gezien is de essentie van het ontwikkelen van concepten 
dus doorgedrongen. De wijze waarop deze concepten op tactisch en operationeel niveau 
worden ontwikkeld geeft de problemen. Een heldere invulling van de organisatie op 

50 



tactisch ruveau kan bijdragen aan het verbeteren van het interne draagvlak van het 
projeeton twikkelingbedrij f. 

Uitwerking ontwerp 

De oplossing is methodisch ontwerpen op basis van een stappenplan. Dit plan is 
gebaseerd op tabel 1 in bijlage 8. De inspiratie voor deze keuze is op basis van het 
afstudeerverslag van Habets (2001) tot stand gekomen (Kotler, 1996). Hiernaast is 
gebruik gemaakt van de theorieën van Hardjona & Bakker (2006), Heijusdijk (2004) en 
Nieuwenhuijs (2008). 

Strategisch Tactisch Operationeel 

Niveau 

I. Missie van het bedr1JI 

2. Amblftes en doelstellingen 

4. BediiJisprocessen en procesbehoeften 

5.1nr1chHng 6. Beheersing en ImplementaKe 

Figuur 3: Stappenplan uitwerking ontwerp 

In de uitwerking van het ontwerp wordt de opdrachtgever van dit onderzoek, Heijmans 
Vastgoed B.V., gebruikt als toepassing. De opdrachtgever wordt als maatgevend en 
representatief gezien voor een traditionele projectontwikkelaarorganisatie. V erschiliende 
elementen uit relevante beleidsstukken zullen daarom gebruikt worden om het ontwerp 
praktisch toepasbaar te maken. 

1. Strategisch niveau 

Het organisatieontwerp op strategisch niveau omschrijft de omgeving waarbinnen het 
management opereert (Heijnsdijk, 2004). Voor het ontwerp van dit onderdeel van de 
organisatie is gebruik gemaakt van bestaande beleidsstukken waarin de strategie voor 
conceptontwikkelen voor de komende jaren is opgenomen. De keuze voor het gebruik 
van deze beleidsstukken is genomen op basis van het gegeven dat de onderneming 
Heiijmans Vastgoed B.V. zich meer gaat richten op conceptontwikkelingen in het 
algemeen, waar bij starterconcepten een voorbeeld is . Dit is in het recentste 
beleidsdocument op strategisch niveau opgenomen. Achtereenvolgens wordt de richting 
van de onderneming bepaald door middel van de missie, ambities en doelstellingen en de 
strategie. 

1. Missie van het Bedrijf 
De missie omvat de primaire functie van een organisatie waaraan de haar doelstellingen 
en ambities kunnen worden ontleend. Op basis van achtergrond van Heijmans N.V. 
wordt voor Heijmans Vastgoed B.V. de markt, middelen en omgeving bepaald waarin de 
onderneming opereert. De missie kan van de onderneming kan hieruit afgeleid worden 
door middel van de vragen: "Wie zijn wij, wat doen wij en voor wie doen wij dat?" 
(Habets, 2001). 

Markt, middelen en omgeving 
Heijmans is in Nederland een van de grotere, beursgenoteerde ondernemingen in 
vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur. Behalve in Nederland is Heijmans actief 
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in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2006 telden Heijmans 11.500 
medewerkers welke samen een omzet realiseerden van €2,8 milard. Heijmans heeft haar 
activiteiten in Nederland ondergebracht in vier divisies: vastgoed, bouw, infra en 
techniek. (Heijmans, 2008) 

De missie 
Heijmans Vastgoed B.V. kent een heldere positie binnen Heijmans N.V .. Deze positie is 
aan de hand van de onderstaande bullets uitgewerkt: 

• 

• 

• 

Wie zijn wij: 
Heijmans Vastgoed B.V. is een vastgoedontwikkelaar in Nederland; de partner voor 
wonen, werken, winkelen en recreëren op uitleg- of binnenstedelijke locaties. 
V ooraanstaand in samenwerking in de vorm van PPS en het financieren van 
ontwikkelingen. 

Wat doen wij: 

Initiëren, ontwikkelen en realiseren van gebieden (binnenstedelijk en uitleglocaties), 
woningen en kantoren, bedrijfsterreinen, winkels, scholen en zorginstellingen. 

Voor wie doen wij dat: 
Voor overheden, corporaties, beleggers, commerciële partijen en particulieren. 

Heijmans Vastgoed B.V. onderscheidt zich ten opzichte van haar concurrentie door in te 
zetten op consumentgerichte ontwikkeling. Een nauwe samenwerking met de klant door 
middel van het ontwikkelen van nieuwe duurzame concepten staat hierbij centraal. Op 
basis van deze gegevens wordt uitgegaan van de volgende missie van Heijmans Vastgoed 
B.V.: 

Partner in het initiëren, ontwikkelen en realiseren van een duurzame .fysieke leefomgeving. 

De strategische keuzes welke aan de hand van deze missie zijn gemaakt worden 
gebruikelijk getoetst aan een omgevingsanalyse, zoals een SWOT -analyse. In dit ontwerp 
wordt deze stap overgeslagen en worden de keuzes uit het beleidsplan 2008-2011 
(Heijmans, 2008) gebruikt. 

2. Ambities en doe!Jte//ingen 
De doelstellingen en ambities zijn vastgelegd aan de hand van het beleidsplan 2008-2011 
(Heijmans, 2008). Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen 3 typen doelstellingen: 
financiële, onderbouwende en voorwaarde scheppende doelstellingen (Habets, 2001 ). De 
onderstaande bullets lichten de verschillende niveaus en keuzes toe. 

• Financieel 
De ambities en doelstellingen op financieel niveau voorziet in termen als omzet en 
resultaat van de onderneming. Heijmans Vastgoed heeft op het gebied van 
conceptontwikkeling zichzelf het volgende omzetdoel gesteld (Heijmans, 2008): 

60% van de vastgoedontwikkelingen op basis van grondposities en 40% op basis van conceptuele 
ontwikkelingen. 
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• Onderbouwend 

Op dit niveau worden de financiële doelstellingen onderbouwd door middel van 
kwalificatie van de omzetdoelstelling. De volgende onderbouwende doelstellingen 
moeten leiden tot de bovenstaande financiële doelstellingen (Heijmans, 2008): 
• Vergroten klant- en consumentgerichtheid 
• V ergroten van duurzame ontwikkelingen 
• V ergroten van het conceptuele vermogen 
• V ersterken van profilering op gebiedsantwikkelingen 
• Operational excellence 

• V oorwaarde scheppend: 
Het laatste niveau schept de voorwaarden voor het slagen van de bovenstaande twee 
niveaus. Deze kunnen in de volgende stap worden uitgewerkt naar een strategie. De 
volgende doelstellingen voor conceptuele ontwikkelingen kunnen worden afgeleid 
(Heijmans, 2008): 
• Onderneming op tactisch niveau inrichten voor conceptuele ontwikkelingen; 
• Investeren in opleiding en training van medewerkers; 
• Participeren in het maatschappelijke debat; 
• Bevorderen van bewustzijn van de medewerkers op de ontwerpen; 
• Versterken van de afdelingen Design and Development en het grondbedrijf. En 

verheldering van de processen en de positionering. 

3. Strategie 
De doelstellingen kunnen slechts bereikt worden door middel van een strategie. Deze 
strategie moet leiden tot een inrichtingsantwerp op tactisch niveau voor de 
projectontwikkelingsorganisatie (Habets, 2001). In de strategiekeuze gaat het slechts om 
de vraag: "Hoe wil ik de doelstelling bereiken?". Het beleidsplan 2008-2011 geeft voor 
wat betreft het versterken van het conceptuele vermogen de volgende strategische focus: 

• 

• 

• 

Concentreren van competenties binnen werkmaatschappijen voor het binnenhalen van 
selecties en prijsvragen; 

uitwerken en implementeren van bestaande en nieuwe consumentgerichte woonconcepten 
(waaronder duurzaamheid); 

vergroten acquisitiekracht door versterking van het conceptueel vermogen . 

(Heijmans, 2008) 

Hiernaast is aangegeven dat het ontwikkelen van competenties binnen de organisatie van 
Heijmans Vastgoed cruciaal is. De strategie ten aanzien van conceptuele ontwikkelingen 
focust zich dan ook in het bijzonder op het opleiden en binden van gekwalificeerd 
personeel. 

2. Tactisch niveau 

Zie scriptie 

3. Operationeel niveau 
De verrichting van de processen binnen de organisatie worden op het operationele 
niveau belicht. Hier gaat het om de beheersing en implementatie van processen en de 
feitelijke besturing op de werkvloer (Nieuwenhuijs, 2008). Hoewel dit ontwerp zich 
primair richt op de tactische invulling van de organisatie worden hier in de laatste 
ontwerpstap prestatie-indicatoren gegeven voor het operationele niveau. 
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6. Beheersing en implementatie 
De beheersing binnen de ontwikkelprocessen van de operationele organisatie kan aan de 
hand prestatie-indicatoren. De presentatie-indicatoren, succesfactoren, kunnen op basis 
van de knelpuntenanalyse worden geformuleerd. Voor de organisatie en haar interne 
draagvlak moet op de volgende prestatie-indicatoren antwoord gegeven worden. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Communiceer je concepten bij vragers en aanbieders, gebruik marketing; 
Gebruik de geschetste procesaanpak binnen de tradiotionele projectorganisatie; 
Denk niet in tijd maar in doelen en meerwaarden op langer termijn; 
Denk in processen in plaats van tijdsgebonden fasering en planning; 
Ervaringen ontwikkelen en vastleggen in het portfoliosysteem; 
Leg theorieën vast op basis van ervaringen; 

• Duidelijke doelstellingen en deelprojecten formuleren in plaats van specifieke 
succesfactoren; 

• Risico's van conceptontwikkelingen nemen en ondervangen; 
• Commitment voor conceptontwikkelingen op iedere niveau binnen de organisatie . 

Het implementatievraagstuk wordt in dit ontwerp niet behandeld. Deze zal terug komen 
in de aanbevelingen voor de nadere uitwerking van de organisatie op operationeel niveau. 
De bovengenoemde prestatie-indicatoren horen hierin verwerkt te worden. 
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Habets, Ralf, 2005, Van Vinex naar verbouw : een ontwerp van de bedrijfsprocessen en 

bedrijfsorganisatie van Wilma Utrecht om kansrijk in de vraag van grootschalige verbouw te 
voldoen in het jaar 2005, Afstudeerverslag, Technische Universiteit Eindhoven 

Hardjono, Prof. Dr. Ing. T. W., Bakker, Ing. R.J.M., 2006, Management van processen: Besturen, 
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Heijnsdijk, J., 2004, Vitale organisaties: Integratie van organisatie- en informatiekunde, Wolters
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BIJLAGE 9: competentiematrix 

Gericht op bereiken doelstellingen 

Focus op draagvlak en acceptatie 

Gebruik sociale en politieke netwerken 

Beïnvloed en lobbyt 

Monitoren programma-omgeving, organiseren van conceptprogramma 

Aanjager: Mobiliseert, inspireert en adviseert 

Sparringpartner voor directie, management en conceptteams 

Marketinggericht en visionair van het concept 

De juiste communicatie; de communicator 

Legt contacten met politiek, corporaties, belangengroepen en starters 

Strategiebepaler van een conceptontwikkeling 

Procesplanner, onderhoud mijlpalen en fasering 

Zoeker naar nieuwe ontwikkel- en samenwerkingsvormen 

De facilitator van conceptontwikkelingen 

De creatieve denker 

Zoekt naar innovatie 

Markt- en consumentgerichtheid 

Ontwerper en schrijver van het projectplan, de PvE, de kostenraming en analyses 

Contacten met architecten en stedenbouwers 

Heeft affiniteit met het concept 

Geeft wensenprofielen lokale starters af 

Houdt overzicht op lokale politiek en relevant en nieuw beleid 

Onderzoekt locaties en markten 

Literatuur 
Pleasureworld.nl, 2008, www.pleasureworld.nllaatst bekeken op 30-6-2008 
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BIJLAGE 10: leidraad organisatie-inrichting 
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LEIDRAAD VOOR ONTWIKKELING VAN STARTERSCONCEPTEN 

Strategische doelstelling: 
Extern: 40% van alle vastgoedontwikkelingen uit concepten 

-Vergroten van het conceptuele vermogen-
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De fysieke inrichting van de organisatie voor 
conceptontwikkelingen volgens het 
programmamanagement is ondergeschikt aan 
de huidige lijnorganisatie van de traditionele 
projectontwikkelaar zoals Heijmans Vastgoed 
B.V. Dit betekent dat de huidige divisiestructuur 
met de daaraan verbonden stafafdelingen zoo 
Design and Development (D&D) en de naar 
geografisch gebied ingedeelde regioafdelinge1 
gehandhaafd blijft. 

Verantwoordelijkheden in het programma: 
1 ) Divisiedirectie 
Opsteller van het beleid en de strategische 
doelen. Verantwoordelijk voor het in 
samenwerking met D&D op te stellen 
programmaplan waarin de doelen van het 
programma worden vastgelegd. 
2) Design & Development 
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
programmaplan en namens de divisiedirectie 
ook de programmaleider. 
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. Hiernaa: 
wordt door de regio een conceptteam 
samengesteld met daarinin minmaal een: 
- Conceptteamleider 
- Conceptontwikkelaar 
- Marktonderzoeker 

Het doel van dit programmanagementmodel is 
het implementeren van een nieuw werkproces 
wat gericht conceptontwikkelingen + het halen 
van de doelstellingen. 

Het traditionele vastgoedontwikkelingsproces 
niet geschikt voor de vraaggestuurde markt. 
Conceptontwikkelen is een nieuwe vorm van 
ontwikkelen wat vraagt om een aangepaste 
strategie en werkmethode. Het producî- en 
conceptontwikkelingsproces en de 
systeemmodellering kunnen uitgewerkt worden 
aan de hand van een juiste positionering in het 
traditionele vastgoedontwikkelingsproces. Dit 
betekent dat de haalbaarheidsfase wordt 
vervangen door de conceptontwikkelingsfase 

A 1: Productconcept definiëren. 
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 algemeer 
productconcept wat gedefinieerd is een 
businessplan een definitie voor de lokale markt 
of locatie moeten ontwerpen. 

A2: Productconcept 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. 

A3: Productconcept voorbereiden. 
De laatste fase van de haalbaarheid staat in hE 
teken van het benaderen van partijen om op 
extern niveau draagvlak te creëren voor de 
plannen. De voorbereiding heeft daarbij als doE 
een bepaald contract te sluiten met 
belanghebbende partijen om het concept 
daadwerkelijk in ontwikkeling te brengen. 


