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 Voorwoord 

Voorliggend rapport is het eindresultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de master Real Estate 
Management & Development van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In deze thesis 
zijn oplossingsrichtingen gegeven om zowel de problematiek van starters op de woningmarkt 
als de grote leegstand in kantorenvastgoed gezamenlijk aan te pakken. Daartoe zijn de 
woonbehoeften van starters in kaart gebracht en de mogelijkheden onderzocht om daarin te 
voorzien in bestaand kantorenvastgoed. Zoals tevens op de cover van dit rapport visueel is 
weergegeven, houdt de starter zélf een belangrijk puzzelstukje vast dat leidt tot de ontwikkeling 
van een geschikte starterswoning. Vanuit deze gedachte hebben de woonbehoeften van de 
beoogde doelgroep, starters met een middeninkomen, centraal gestaan in dit onderzoek. Met 
deze woonbehoeften als uitgangspunt is vervolgens een aanzet gegeven tot een Programma 
van Eisen door de koppeling te maken met prestaties waaraan een potentieel gebouw dient te 
voldoen om in aanmerking te komen voor transformatie. Het resultaat ligt voor u en geeft inzicht 
in de mogelijkheden van transformaties naar starterswoningen en biedt handvaten voor 
toekomstige ontwikkelingen en nader onderzoek. 
 
Het onderzoek heeft mijn interesses versterkt voor het specifieke vakgebied van 
‘herontwikkeling’ en ‘transformatie’, waarvoor ik ook volop kansen en mogelijkheden zie in de 
huidige en toekomstige vastgoedmarkt. Vanuit deze interesse heb ik de uitvoering van het 
onderzoek vooral als leuk, maar ook als erg leerzaam ervaren. De geïnterviewde professionals 
en starters hebben daar een groot aandeel in gehad, alsook in het onderhavige eindproduct, 
waarvoor ik hen bijzonder wil bedanken. Daarnaast ben ik Tony Koster erg dankbaar voor zijn 
bijdrage in de wekelijkse meetings bij Klokbouw. Tot slot wil ik ook mijn dank betuigen aan Wim 
Heijs en Jos Smeets voor de begeleiding vanuit de TU/e. 
 
Ik wens u veel leesplezier toe en ik hoop dat dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan de 
totstandkoming van transformatieprojecten en daarmee aan de aanpak van het woningtekort 
(voor starters) en de kantorenleegstand in Nederland. 
 
 
 
Yannick Beterams 
17 april 2013 
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 Samenvatting 

Aanleiding van het onderzoek 
Aan de basis van dit onderzoek staan twee actuele problemen: de (on)mogelijkheden van 
starters op de woningmarkt en de grote (structurele) leegstand in kantorenvastgoed. Door 
onduidelijkheid en onzekerheid met betrekking tot politieke besluitvorming en strengere eisen 
van financiers is het voor starters moeilijker geworden om tot de woningmarkt toe te treden. Als 
gevolg van de (on)mogelijkheden in de koopsector vindt een verschuiving plaats naar het 
huursegment. De sociale huurwoningmarkt dient een groot deel van de vraag op te vangen 
maar kampt met lange wachtlijsten. Daarnaast komen huishoudens met een ‘middeninkomen’ 
niet in aanmerking voor een corporatiewoning en zijn zij daardoor aangewezen op de 
particuliere huurmarkt. Het aanbod daarin is echter zeer beperkt en de huurprijzen liggen vaak 
ver boven de liberalisatiegrens (€681,02 in 2013). 
 
De problematiek van starters bij het betreden van de woningmarkt betreft de vraagzijde van dit 
onderzoek. De aanbodzijde kent eveneens een actueel probleem: circa 7,5 miljoen vierkante 
meter (structurele) leegstand in kantorenvastgoed. Herbestemmen naar starterswoningen lijkt 
een interessante optie, maar de haalbaarheid en de mogelijkheden van dergelijke 
transformaties zijn nog te weinig (wetenschappelijk) onderzocht. 

Doelgroep en doelstelling 
De ‘starter’ is in dit onderzoek gedefinieerd als een huishouden met een bruto 
(verzamel)inkomen tussen de €34.000 en €43.000. Dit is namelijk een groep die zowel op de 
koop- als op de huurwoningmarkt tussen wal en schip lijkt te vallen. Onderstaande doelstelling 
staat centraal in dit onderzoek: 
 
Doelstelling 
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om starterswoningen te realiseren in bestaand 
kantorenvastgoed, passend bij de woonbehoeften en de financiële situatie van startende 
huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 - €43.000. 

Onderzoeksmethode 
Dit (explorerende) onderzoek is tweeledig: aan de vraagzijde zijn de woonbehoeften van 
starters in kaart gebracht en aan de aanbodzijde de mogelijkheden om hierin te voorzien in 
bestaand kantorenvastgoed. Op basis van kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn in dat kader 
oplossingsrichtingen gezocht voor de mogelijkheden om leegstaand kantorenvastgoed 
succesvol te transformeren naar geschikte starterswoningen. De gebruikte informatie is 
grotendeels afkomstig uit de literatuur. Deze informatie is gedurende het onderzoek 
samengevoegd, geanalyseerd en nader aangevuld door middel van interviews met 
professionals in het ontwikkelen van starterswoningen, alsook met woningzoekende starters en 
met starters die recent een woning hebben betrokken. De verificatie van de informatie uit de 
literatuur door middel van interviews, is met acht semigestructureerde interviews met 
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professionals en elf gestructureerde interviews met starters gebaseerd op een relatief kleine 
steekproef. 

Woonbehoeften en prestatie-eisen 
De woonbehoeften van starters staan centraal in dit onderzoek. Vanuit de gedachte van 
‘vraaggerichte’ projectontwikkeling is het belangrijk om de doelgroep in het vizier te hebben met 
een bijbehorend Programma van Eisen (PvE), alvorens de geschiktheid van een gebouw en/of 
een locatie wordt onderzocht. In dit onderzoek is een aanzet gegeven tot een PvE voor starters 
met een middeninkomen door hun woonbehoeften in kaart te brengen. De daaruit 
voortgekomen woonbehoeften bestaan uit doelen en activiteiten in het woonproces (wat wilt 
men bereiken met de beoogde woning) en globale prestaties ten aanzien van het aanbod 
(welke globale voorwaarden worden gesteld aan een potentiële starterswoning).  
 
Het belangrijkste uitgangspunt bij het zoeken naar een geschikte woning heeft betrekking op de 
prijs, gevolgd door een centrumstedelijke locatie. Wensen met betrekking tot specifieke 
woningkenmerken komen pas daarna. Starters uit de doelgroep hebben behoefte aan een 
‘opstartwoning’, zijnde een klein appartement (al dan niet in bestaand vastgoed) waarin zij de 
opstap naar de woningmarkt kunnen maken en de eerste drie tot vijf jaar van hun woon- en 
werkcarrière in een betaalbare situatie door kunnen brengen. De relatief korte beoogde 
woonduur en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot politieke besluitvorming, 
werkgelegenheid en de hypotheekmarkt zorgen ervoor dat starters veel waarde hechten aan 
een start in een flexibele en betaalbare woonsituatie. Financiële vrijheid en flexibiliteit zijn daarin 
belangrijke doelen voor starters. De gewenste (kale) huurprijs ligt tussen de €500 en €750 en 
komt voort uit de wens om te starten in een goedkope woning en zodoende geld over te 
houden om leuke dingen te kunnen (blijven) doen en spaargeld op te kunnen bouwen. 
 
De woonbehoeften ten aanzien van de gewenste woonomgeving en woningkenmerken zijn 
hieronder als tussenkopjes (A-K) weergegeven en vertaald naar concrete prestaties waaraan 
een kantoorpand dient te voldoen om in de specifieke woonbehoeften te kunnen voorzien. Deze 
koppeling van de woonbehoeften met concrete prestaties zijn prestatie-eisen. De prestatie-
eisen zijn in dit onderzoek bedoeld om de transformatiepotentie van een kantoorgebouw naar 
starterswoningen te kunnen beoordelen.  

A. Voorkeur voor een locatie in of aan de rand van het (stads)centrum 
Met betrekking tot de locatie hechten starters vooral waarde aan bereikbaarheid en de 
nabijheid van voorzieningen. Hierdoor zijn woonomgevingen in of op maximaal 3 tot 5 kilometer 
fietsafstand van het (stads)centrum gewenst (zie ook punt B en C). 

B. Goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer 
De verbinding met het centrum en de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer zijn voor 
starters voorname uitgangspunten. De afstand tot het centrum (zie punt A) en de aanwezigheid 
van ov-haltes op maximaal 500 meter loopafstand van de woning, zijn daardoor belangrijke 
prestaties waaraan een woonomgeving dient te voldoen. 
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C. Multifunctionele woonomgeving 
Starters wensen een multifunctionele woonomgeving met een (uitgebreid) aanbod van winkels, 
horecagelegenheden en sportfaciliteiten op maximaal 10 tot 20 minuten (3 tot 5 kilometer) 
fietsafstand van de woning. Een supermarkt dient op maximaal 10 minuten fietsafstand te zijn 
gelegen. 

D. Veiligheid en sociale controle in de omgeving 
In de omgeving dient een zekere mate van levendigheid en sociale controle te zijn door de 
aanwezigheid van andere woningen en (buurt)bewoners. Een locatie in of aan de rand van een 
woonwijk of het (stads)centrum is daarvoor het meest geschikt (zie ook punt A). Een omgeving 
dient verder goed verlicht te zijn, met goede zichtlijnen en geen donkere hoeken en steegjes 
waar men doorheen moet. 

E. Fietsenstalling voor bewoners en bezoekers 
Bij het bepalen van de transformatiepotentie is het van belang om te beoordelen of het terrein of 
belendende percelen mogelijkheden bieden om afsluitbare en goed bereikbare 
fietsenstallingen te kunnen realiseren voor zowel de bewoners als voor bezoekers. Een 
fietsenberging voor de bewoners kan mogelijk ook in het gebouw worden gerealiseerd in 
ruimten die niet geschikt zijn (te maken) voor woningen (zie ook punt I). 

F. Openbare parkeerplaatsen op loopafstand van de woning 
Starters blijken niet bereid te zijn om (extra) te betalen voor een eigen parkeerplaats en geven 
aan zelfs maximaal 1 kilometer te willen lopen naar gratis openbare parkeerplaatsen, hetgeen 
de (financiële) haalbaarheid van transformaties van binnenstedelijk kantorenvastgoed naar 
starterswoningen vergroot. De mogelijkheden daartoe dienen in overleg met de betreffende 
gemeente te worden onderzocht. 

G. Volledig zelfstandige woning 
Starters uit de doelgroep hebben behoefte aan een zelfstandig appartement van 40 tot 70m² 
met ten minste één aparte slaapkamer. Om de gewenste twee- of driekamerappartementen te 
kunnen realiseren is een bruikbare breedte- of beukmaat benodigd om minimaal twee 
verblijfsruimtes van daglicht te kunnen voorzien. Vooral kantoorpanden met een 
draagconstructie bestaande uit kolommen en een minimale vrije hoogte van 2,90m zijn geschikt 
voor transformatie, doordat een dergelijke plattegrond veel vrijheid biedt wat betreft de 
indeelbaarheid. Een beukmaat van 5,40m of een veelvoud van 3,60m zijn het meest geschikt 
om dergelijke starterswoningen te kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat het gebouw 
niet te diep is om te voorkomen dat de woningen te groot en dus te duur worden. Veelal zijn 
gebouwen met een inwendige dieptemaat van 16,00 tot 21,00m het meest efficiënt in te delen, 
uitgaande van een situatie met een middengangontsluiting en woningen aan beide (lange) 
zijden van het pand en ten minste twee vluchtrichtingen per woning. Deze vluchtmogelijkheden 
betreffen een belangrijk onderwerp bij transformaties, daar de (brand)veiligheid van het 
gebouw van groot belang is en bij een functiewijziging streng wordt gecontroleerd door de 
brandweer. 
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H. Comfort en kwaliteit 
Starters hebben behoefte aan een comfortabele woning van degelijke kwaliteit en met een 
hoogwaardig afwerkingsniveau, waar zij zich terug kunnen trekken en tot rust kunnen komen. 
De prestaties met betrekking tot de behoefte aan comfort en kwaliteit betreffen vooral de 
isolerende kwaliteiten van de gevel van een bestaand gebouw. Aanpassing of vervanging van 
de gevel hoort daardoor vaak tot de standaard werkzaamheden van een transformatie om de 
juiste isolatiewaarde te behalen, alsook om woningen te kunnen realiseren met natuurlijke 
ventilatietoevoer en ramen die open kunnen. In dergelijke gevallen is het belangrijk om vooraf te 
beoordelen wat de consequenties zijn van de geldende eisen. 

I. Voldoende bergruimte bij de woning 
Een privé berging bij de woning wordt gewenst en kan tevens worden gerealiseerd in niet-
verhuurbare ruimten in het gebouw. De mogelijkheden daartoe dienen te worden 
geïnventariseerd tijdens een eerste beoordeling van een potentieel gebouw. 

J. Behoefte aan een buitenruimte 
Een privé buitenruimte wordt niet noodzakelijk geacht, hetgeen de (financiële) haalbaarheid van 
transformaties vergroot. Een collectieve buitenruimte is dan wel gewenst en kan mogelijk op het 
terrein of op het dak van het gebouw worden gerealiseerd. In het geval van een dakterras dient 
te worden beoordeeld of de constructie het toelaat en of de daktuin goed en veilig bereikbaar is. 

K. Gezamenlijke wasserette 
Uit het onderzoek blijkt dat het huidige woningaanbod vaak te groot en dus te duur is voor 
starters. Een betaalbare woning kan worden gerealiseerd door het aantal vierkante meters 
woonoppervlakte beperkt te houden. Om toch van alle gemakken voorzien te zijn, is de 
mogelijkheid onderzocht om bepaalde ruimten collectief aan te bieden. Voorzieningen als een 
gastenverblijf, een collectieve huiskamer of flexibele werkplekken blijken niet levensvatbaar voor 
de beoogde doelgroep. Alleen een gezamenlijke wasserette kan op interesse rekenen, die 
tevens in incourante ruimte van het gebouw kan worden gerealiseerd. 

Randvoorwaarden bij transformatie 
Indien een pand geschikt wordt bevonden voor transformatie is het belangrijk om snel 
duidelijkheid te verkrijgen inzake de financiële haalbaarheid en aanvullende randvoorwaarden. 
De verschillende belangen van vastgoedeigenaren, ontwikkelaars of potentiële afnemers en 
gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Ontwikkelaars of potentiële afnemers nemen 
meestal het initiatief en verlangen, evenals vastgoedeigenaren, duidelijkheid en zekerheid met 
betrekking tot de slagingskans van een transformatieplan. De gemeente kan een deel van die 
zekerheid verschaffen door medewerking te verlenen en vooraf open te zijn over aanvullende 
(gemeentelijke) randvoorwaarden, vooral ten aanzien van bestemmingsplanwijzingen en 
parkeernormen. Het is voor initiatiefnemers dan ook belangrijk om eerst in overleg te treden met 
de betreffende plantoetsers voordat een vastgoedeigenaar wordt benaderd en de 
vergunningsaanvraag (verder) wordt uitgewerkt.  
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Steeds meer vastgoedeigenaren gaan ook inzien dat transformatie waarschijnlijk de enige optie 
is die nog geld overlevert voor een langdurig leegstaand kantoorgebouw. Het onderzoek toont 
aan dat residuele waarden zijn te realiseren die passen binnen de begroting van een 
transformatie en die mogelijk acceptabel zijn voor kantooreigenaren. De mogelijkheid om de 
integratieheffing te vermijden vergroot tevens de (financiële) kansen van een transformatie naar 
de gewenste huurwoningen. 
 
Daarnaast zijn aantrekkelijke rendementen te realiseren voor de eerder genoemde 
‘opstartwoningen’. Een dergelijke woning is geschikt voor een brede doelgroep doordat er door 
de lange wachtlijsten bij corporaties ook geïnteresseerden zullen zijn met een inkomen lager 
dan €34.000. Een aantrekkelijk rendement in combinatie met een beperkt leegstandsrisico 
maakt het voor beleggers een interessante investering. Om een transformatieplan niet te laten 
afhangen van één (grote) belegger, kunnen mogelijk meerdere beleggers worden betrokken 
door een Vereniging van Eigenaren op te richten en een beheerder aan te wijzen die het gehele 
complex gaat beheren en verhuren. De huuropbrengsten worden door de beheerder naar rato 
verdeeld onder de verschillende eigenaren en het leegstandsrisico wordt gespreid, waardoor 
een dergelijke investering tevens interessant is voor kleine(re) beleggers.  

Beheer en exploitatie 
Aangezien er relatief veel verhuizingen plaatsvinden, dient het materiaalgebruik bestand te zijn 
tegen (ernstige) beschadigingen. Doordat starters vaak voor een korte periode een woning 
betrekken, vinden zij het prettig om één aanspreekpunt te hebben voor vragen en klachten en 
één totaalprijs waarin Tv en internet, gas, water, elektra en eventuele aanvullende kosten zijn 
opgenomen. Zo is meteen duidelijk wat de totale maandlasten zijn en hoeven starters zelf geen 
(kortlopende) contracten uit te zoeken en aan te gaan met verschillende aanbieders. 

Slotbeschouwing 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat transformaties naar starterswoningen een 
goede kans van slagen hebben, mits het pand voldoet aan de gewenste prestatie-eisen en de 
verschillende actoren bereid zijn om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. De meeste 
leegstaande panden zijn slechts functioneel verouderd en verkeren technisch nog in goede 
staat, waardoor transformatie naar woningen bouwkundig gezien goed mogelijk is. De variëteit 
in gewenste woonoppervlakten en huurprijzen maakt het tevens goed mogelijk om bestaande 
plattegronden efficiënt in te delen voor ‘opstartwoningen’, waardoor veel kantoorpanden voor 
een dergelijke transformatie in aanmerking (kunnen) komen.  

Aanbevelingen 
De (on)mogelijkheden van starters stonden aan de basis van dit onderzoek. Onafhankelijk van 
de mogelijkheden in bestaand vastgoed, geldt als belangrijke aanbeveling aan 
projectontwikkelaars en beleidsbepalers dat passende huisvesting dient te worden gerealiseerd 
voor starters. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarbij worden ingezet ter onderbouwing 
van het beslissings- en ontwerpproces van dergelijke woningontwikkelingen en het opstellen 
van een PvE. 
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Om de conclusies ten aanzien van transformaties te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk 
dat een acceptabele residuele waarde kan worden gerealiseerd en de fiscale regelgeving het 
toelaat een reële afwaardering van bestaand vastgoed door te kunnen voeren. Een 
gedetailleerde studie op gebouwniveau is daarvoor benodigd om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen over de precieze kosten en baten van een bepaald transformatieplan. Vervolgens 
is bijstelling van de WOZ-waarde noodzakelijk om, indien van toepassing, fiscale ruimte te 
creëren om een gebouw af te kunnen waarderen tot onder de WOZ-waarde. 
 
Om zowel het woningtekort aan te pakken als de leegstand in Nederlands kantorenvastgoed 
terug te dringen, geldt als belangrijke aanbeveling aan gemeenten dat het beleid daarop dient 
te worden aangepast. Vooral zaken met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen, 
geluidsbelasting en aanvullende parkeernormen leiden momenteel tot onduidelijkheid bij 
initiatiefnemers van transformatieplannen. Gemeenten dienen een proactief beleid te voeren, 
waarin zij bereid zijn mee te werken bij transformaties en waaruit op voorhand duidelijk is welke 
aanvullende eisen worden gesteld. Door middel van een haalbaarheidsstudie kunnen de risico’s 
en de globale kosten en baten in kaart worden gebracht, hetgeen tevens een geschikt 
instrument is om eigenaren,  potentiële afnemers of ontwikkelaars en gemeenten zinvol met 
elkaar in gesprek te brengen. Daarnaast kunnen bepaalde panden of locaties worden 
‘voorgeselecteerd’ voor transformatie door deze flexibel te bestemmen, door onderzoek te doen 
naar de geluidsbelasting op de gevel of door de parkeermogelijkheden in kaart te brengen. In 
theorie kan iedere partij dergelijke (haalbaarheid)onderzoeken (laten) uitvoeren en daarmee 
een transformatie initiëren. 
 
De precieze inhoudelijke invulling van de exploitatie van starterswoningen had geen prioriteit in 
voorliggend onderzoek, waardoor aanvullend onderzoek wenselijk is om hier meer duidelijkheid 
in te verkrijgen. Datzelfde geldt voor de fiscale spelregels bij transformaties, waarvan is 
gebleken dat er veel onduidelijkheden in bestaan. 
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 Summary 

Starting point of the research 
This research is based on two current issues in the Netherlands: the difficulties which starters 
encounter on the housing market and the high vacancy rates in office real estate. Due to 
uncertainties regarding political decision-making and stricter requirements by mortgage-
funders it has become more difficult for starters to enter the owner-occupied housing market. 
The demand for housing is therefore shifting to the rental segment. The social housing market is 
responsible to provide a major part of this demand, but suffers with long waiting lists. Besides 
that, households with an income above €34,229 are not eligible for social dwellings. The 
alternative for these households is a home in the private rental sector. The supply of such 
housing is limited and the rents are often far above the deregulation threshold (€681.02 per 
month in 2013). 
 
The problems starters face when entering the housing market concerns the demand side of this 
research. The supply side also relates to a current problem: approximately 7.5 million square 
meters of (structural) vacancy in office real estate. A transformation of these vacant spaces into 
starter homes might be an interesting solution. However, there are only few scientific studies on 
the feasibility and possibilities of similar transformations to validate this thought. 

Target group and research objective 
The 'starter' in this research is defined as a household with a gross (collective) income between 
€34,000 and €43,000. This containment in income has been made because this group appears 
to encounter problems on the owner-occupied housing sector, as well as on the rental housing 
sector. The following objective forms the basis of this research: 
 
Research objective 
Mapping the possibilities to transform existing office buildings into starter homes with respect 
to the housing needs and financial situation of starters with a gross annual income of €34,000 - 
€43,000. 

Research methods 
This (exploratory) research has two subjects: the housing needs of starters on the demand side 
and the possibilities to translate these needs into suitable supply in existing office spaces. 
Potential solutions with regard to these subjects have been analysed using qualitative research 
methods. The information which is used is largely derived from literature and existing studies. 
This information has been verified and complemented by interviews with professionals in the 
development industry of starter homes, as well as starters who belong to the target group. The 
verification of existing information is based on a relatively small sample due to eight semi-
structured interviews with professionals and eleven structured interviews with starters. 

  

Summary 
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Housing needs and performance criteria 
The housing needs of starters provide the basis of this research. Prior to determine the 
transformation potential of a building it is necessary to know the target group and its related 
program of demands. This research provides starting points with regard to a program of 
demands by mapping the housing needs of starters. The resulting needs include ‘goals and 
activities’ (what one want to achieve with the intended dwelling) and approximate performance 
criteria to which a potential starter home should comply. 
 
Starters mention the price as the main starting point when searching for a suitable home, 
followed by the wishes regarding the surroundings and finally by the characteristics of the 
dwelling itself. Starters from the target group appear to need a ‘start-up home’, being a small 
and affordable apartment (whether or not in an existing building) which provides them the 
possibility to enter the housing market for an intended ‘starting period’ of three till five years. 
Starters prefer a (financial) flexible situation due to this relatively short period and the continuing 
uncertainties regarding political decision-making, employment and the mortgage market. The 
preferred rental prices are between €500 and €750 per month. There are higher rents possible 
for starters from the target group, but they choose for an affordable situation to be able to save 
some money for the future and to keep on doing other (fun) activities.  
 
The housings needs with respect to the desired living environment and dwelling characteristics 
are listed below as subheadings (A-K). These housing needs are translated into specific 
performance criteria to which an office building should comply to be eligible for transformation 
into ‘start-up homes’. These performance criteria can be used to assess the transformation 
potential of office buildings. 

A. Preference for a location in or near the (city) centre 
Starters attach particular importance to accessibility and proximity to amenities with regard to 
the living environment. As a result, the preferable (cycling) distance between the residential area 
and the (city) centre should be no more than 3-5 kilometres (see also point B and C). 

B. Good accessibility by bicycle and public transport 
The connection to the city centre and the accessibility by bicycle and public transport are 
important principles for starters. The distance to the centre (see point A) and the presence of 
public transport stops within 500 meters walking distance from the house are therefore 
important criteria to which a living environment should comply. 

C. Multifunctional living environment 
Starters like to live in a multifunctional environment with an (extended) selection of shops, 
hospitality venues and sports facilities. These amenities should be within 10-20 minutes (3-5 
kilometres) cycling distance of the potential home. A supermarket needs to be situated at a 
maximum of 10 minutes cycling distance. 

 



 

 13 
 

 Summary 

D. Safety and social control in the surrounding area 
In the surrounding area should be a certain degree of vitality and social control by the presence 
of other homes and neighbours. A location in or near a residential area or the (city) centre are 
therefore most convenient to realise starter homes (see also point A). An environment should 
also be properly illuminated with good sight lines and no dark corners and alleys where the 
residents have to go through. 

E. Bicycle parking for residents and visitors 
When determining the transformation potential, it is important to assess whether the site or 
adjacent plots offer opportunities to realise lockable and easily accessible bicycle parking for 
both residents and visitors. Bicycle storage for residents could possibly also be realised inside 
the building (see also point I). 

F. Public parking spaces within walking distance of the dwelling 
Starters are not willing to pay extra for a private car park. They are even prepared to walk a 
maximum of 1 kilometre to free public parking spaces. The possibility to circumvent the parking 
standards can increase the financial feasibility of inner city transformations but should be 
considered in consultation with the municipality. 

G. Independent housing 
Starters are in need of an independent apartment with at least one separate bedroom. To 
realise the desired two- or three-room apartments it is necessary to have a suitable width to be 
able to provide daylight in at least two rooms (the living room and the bedroom). Office 
buildings with a construction of columns and a minimum height of 2.90m are particularly 
suitable for transformation because of their flexible floor plan. Distances between the structural 
components of 5.40m or a multiple of 3.60m are most suitable to realise such starter homes. 
Thereby it is important that the building is not too deep in order to prevent the houses becoming 
too large and therefore too expensive. Buildings with an internal depth of 16 to 21m are most 
efficient to redevelop. A rectangular building is therefore preferred with housing units on both 
long sides of the building and a corridor in the middle. Thereby it is important to have at least 
two escape directions per dwelling. 

H. Comfort and quality 
Starters attach importance to a comfortable home of high quality. The need for comfort and 
quality mainly relate to the insulation of the facade of an existing building. To realise the right 
insulation values it is often necessary to adjust or replace the facade when transforming an 
office building into homes. Besides that, adjustment or replacement is usually required to realise 
housing with natural ventilation and the possibility to open windows. In such cases it is 
important to assess the costs and consequences of the applicable requirements. 
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I. Sufficient storage space 
A private storage room at the home is wanted and can be realised in non-rentable space within 
the building (e.g. basements). The possibility to use such non-rentable space needs to be 
identified during a first assessment of a potential building. 

J. Need of an outdoor area 
A private outdoor area is not considered necessary, which has a positive influence on the 
financial feasibility of transformations into starter homes. A collective outdoor area is then 
required instead of a private outdoor space. A collective garden can be realised on the site or on 
the rooftop of a building. In case of a rooftop terrace must be assessed whether the 
construction allows it and whether the roof garden is accessible safely. 

K. Shared laundry room 
This research shows that the current housing supply is often too large and too expensive for 
starters. Affordable housing can be realised by limiting the number of square meters of living 
space. The possibilities to realise collective amenities are therefore analysed. However, facilities 
like a guesthouse, a collective living room or flexible workspaces prove to be unviable for the 
intended target group. A shared laundry room is the only amenity which can count on the 
interest of starters. Such a room can also be realised in non-rentable space within a building. 

Additional conditions for transformation plans 
When a building is considered appropriate for transformation it is important to obtain 
clarification on the financial feasibility and additional conditions. The different interests of 
property owners, developers or potential buyers and municipalities have an important role in 
those additional conditions. Developers or potential buyers usually take the initiative in 
transformation projects. Therefore, they request for clarity and certainty with regard to the 
chances of success of a transformation plan. A part of these assurances can be provided by the 
municipality by co-operating and being clear about additional (local) conditions and regulation, 
especially regarding parking standards and changing of the land use plan. It is therefore 
important for initiators to first consult with the relevant plan assessors before approaching a 
property owner and elaborate the permit application. 
 
More and more property owners will also realise that transformation is probably the only option 
that still produces money for a structural vacant office building. This research indicates that 
acceptable residual values can be realised that fit the budget of a transformation plan. The 
ability to avoid the integration tax also increases the (financial) opportunities of a transformation 
into rental homes. 
 
There are attractive yields possible for the previously mentioned ‘start-up homes’. Such homes 
will also be interesting for households with incomes below €34,000 due to long waiting lists at 
social housing corporations. An attractive yield combined with a limited risk of vacancy makes it 
an interesting investment for investors. 
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Management and operation 
Due to the short living periods there will be relatively many moving activities in ‘starter 
complexes’. To avoid damage caused by constantly moving in and out of (new) residents it is 
important to make use of strong (protection) materials. Also because of the short living periods, 
starters prefer having only one contact person for questions and complaints. Besides that, they 
appreciate one total price in which TV and internet, gas, water, electricity and other additional 
costs are included. In that case the total amount of monthly costs is immediately clear and the 
residents do not have to close (short time) contracts with various suppliers. 

Final conclusions 
Transformations into starter homes have a good chance of success when the potential building 
meets the performance criteria and the different actors are willing to work together for a good 
result. Most vacant properties are also only functionally obsolete and technically still in good 
condition which allows the possibility to transform those buildings into homes. Besides that, the 
variety in residential surfaces and rental prices allows to redevelop existing floor plans efficiently 
for youth housing, leaving many office buildings eligible for such transformations. 

Recommendations 
The (im) possibilities of starters were the starting point of this research. An important 
recommendation to developers and policymakers concerns the realisation of adequate housing 
for starters regardless the potential in existing real estate. The results of this research can 
thereby be used to support the decision-making and design process of such housing 
developments. 
 
To accomplish successful transformations it is important to realise an acceptable residual value 
for a vacant office building. Subsequently, the fiscal regulations have to allow a sufficient 
devaluation of a building until those residual values. A detailed study is required to do reliable 
predictions on the exact costs and benefits of a particular transformation plan.  
 
An important recommendation for municipalities concerns adjustment of their policy with 
regard to address the housing shortage and to reduce the vacancy rates in Dutch real estate 
offices. Especially matters related to changes of the land use plan, noise levels and additional 
parking standards are currently leading to lack of clarity with initiators of transformation plans. 
Municipalities should have a proactive policy in which they are willing to cooperate in 
transformation plans and provide clarity regarding additional requirements and conditions. A 
feasibility study can identify the possible risks and the overall costs and benefits to provide 
insight into the opportunities of a project. Such a feasibility study also appears to be a suitable 
tool to bring real estate owners, developers or potential buyers and municipalities together for a 
meaningful discussion in order to initiate transformation plans. Besides that it is possible to ‘pre-
select’ certain buildings or locations by changing the concerning land use plan into a flexible 
destination. An informative study regarding noise levels (by traffic or industry) or necessary 
parking facilities are other options to stimulate transformation on preferred locations. In theory, 
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any of the involved parties can execute such (feasibility) studies in order to initiate 
transformation plans. 
 
The precise interpretation of the exploitation of starter homes was not a priority in this research, 
so an additional study is recommended to obtain more clarity on this subject. The same goes 
for fiscal regulations regarding transformations in which many ambiguities exist. 
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 1. Inleiding  

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Aan de basis van dit onderzoek staat een tweetal actuele problemen: de (on)mogelijkheden van 
starters op de woningmarkt en de grote (structurele) leegstand in kantorenvastgoed. 
Gedurende dit onderzoek worden beide problemen gekoppeld en de mogelijkheden in kaart 
gebracht om leegstaand kantorenvastgoed te transformeren naar starterswoningen. 
Onderstaande subparagrafen beschrijven de aanleiding van dit onderzoek door kort op de twee 
problemen in te gaan. Een nadere toelichting op de context en de achtergronden van de 
problematiek volgt in hoofdstuk 2. 

1.1.1 (on)Mogelijkheden van starters op de woningmarkt 
Het consumentenvertrouwen1 in de Nederlandse economie is sinds 2007 flink afgenomen, 
waaraan de financiële en economische crisis ten grondslag liggen (CBS, 2012). Mede door 
negatieve berichtgeving in de media en sombere vooruitzichten in publicaties van banken en 
de vastgoedsector, heeft het beperkte vertrouwen de koopbereidheid van de consument 
aangetast en de woningmarkt tot stilstand doen komen.  
 
In een gezonde markt zorgt de toetreding van starters voor de benodigde doorstroming op de 
koopwoningmarkt. Echter, door aangescherpte regelgeving en eisen van financiële instellingen 
is het juist voor starters lastig om deze woningmarkt te betreden. Het gebrek aan vertrouwen en 
onduidelijkheid betreffende politieke besluitvorming zorgen er voor dat verhuizingen worden 
uitgesteld (Gfk, 2011). De zogenaamde ‘starterswoningen’ komen niet vrij voor de beoogde 
doelgroep en huishoudens met (inmiddels) hogere inkomens blijven relatief goedkoop in hun 
woning zitten. Daarnaast kent de markt voor starters een ‘mis match’ tussen vraag en aanbod, 
waar met name de betaalbaarheid van beschikbare woningen niet aansluit bij de 
mogelijkheden. Starters laten geen woning achter en zijn vaak nog te kort werkzaam om over 
startkapitaal te beschikken. Daarnaast voldoen het startsalaris en het arbeidscontract vaak niet 
aan de strenge eisen van financiers om voor een hypotheek in aanmerking te komen. Het 
bestaande woningaanbod kent voornamelijk prijzen van boven de €200.000 en is voor starters 
vaak niet te betalen (CBS, 2012). Om een hypotheek van circa €200.000 te kunnen krijgen is 
namelijk al een bruto (verzamel)inkomen van meer dan €43.000 benodigd (Hypotheek Visie, 
2013). Waar men voorheen een hypotheek kon krijgen van zes of zeven keer het bruto 
jaarsalaris, moet men het tegenwoordig doen met maximaal viereneenhalf keer het 
jaarinkomen. 
 
Als gevolg van de (on)mogelijkheden op de koopwoningenmarkt vindt een verschuiving plaats 
naar de markt voor huurwoningen. De onderzoeksbureaus Gfk (2011) en ABF (2012) hebben de 

                                                      
1 Het consumentenvertrouwen wordt maandelijks getoetst in het Consumenten Conjunctuuronderzoek onder 1.000 
huishoudens in Nederland en wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economisch 
klimaat en over de eigen financiële situatie (CBS, 2012). 
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daadwerkelijke verhuizingen van Nederlandse huishoudens in kaart gebracht, afgezet tegen de 
geplande verhuiswensen als aangegeven in het WoON 2009 2 (ABF, 2009). Daaruit is gebleken 
dat vooral starters moeilijkheden ondervinden op de koopwoningmarkt en vaak zijn 
teruggekomen op hun voornemen om een huis te kopen. De helft van het aantal starters die in 
het WoON2009 aangaven op korte termijn een koopwoning te ambiëren, hebben ingezien dat 
dit niet haalbaar is en hebben hun voorkeur verlegd naar de huursector (Gfk, 2011; ABF, 2012a). 
In totaal heeft ruim de helft van de starters in de periode 2006-2009 hun eerste huis gevonden in 
een meergezins-huurwoning (ABF, 2009). De vraag naar dit type woningen is groot onder 
starters en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen, mede door de (on)mogelijkheden 
op de koopwoningmarkt (Gfk, 2011; ABF, 2009; 2012ab).  
 
De sociale huurwoningmarkt zal in veel gevallen moeten voorzien in betaalbare huisvesting 
voor starters. Huishoudens met een bovengemiddeld inkomen komen echter niet in 
aanmerking voor een sociale huurwoning, daar het maximale bruto (verzamel)inkomen in 2013 
niet hoger mag zijn dan €34.229. De huurgrens van sociale huurwoningen in 2013 is vastgesteld 
op €681,02 per maand, exclusief service- en energiekosten (Rijksoverheid, 2013). Dit is tevens de 
bovengrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Aan de huurtoeslag zijn ook strikte 
(inkomens)eisen verbonden, waarvoor starters met een (gezamenlijk) jaarinkomen boven de 
€34.000 niet in aanmerking kunnen komen. Het alternatief is een particuliere huurwoning in 
dezelfde of een hogere prijsklasse. Indien de huurprijs (conform het woningwaarderingsstelsel) 
boven de sociale grens van €681,02 ligt, bevindt de woning zich in de geliberaliseerde sector en 
is de verhuurder vrij in de bepaling van de huurvoorwaarden (Rijksoverheid, 2013). 
Woningzoekenden met een bovengemiddeld inkomen zijn daardoor vaak genoodzaakt netto 
meer te betalen voor een huurwoning van een redelijk formaat en afwerkingsniveau. 
 
Op basis van bovenstaande lijken vooral startende huishoudens met een bruto jaarinkomen 
tussen de €34.000 en €43.000 grote problemen te ondervinden op de woningmarkt, de 
zogenaamde groep ‘middeninkomens’ (zie ook paragraaf 2.1). 

1.1.2 Leegstand in kantorenvastgoed 
De problematiek van starters bij het betreden van de woningmarkt betreft de vraagzijde van dit 
onderzoek. De aanbodzijde kent eveneens een actueel probleem: circa 7,5 miljoen vierkante 
meter leegstand in kantorenvastgoed (DTZ, 2012). In tijden van economische groei zijn 
miljoenen vierkante meters kantoorruimte aan de voorraad toegevoegd. Deze tijd kende een 
zogenaamde uitbreidingsmarkt waarin bedrijven groeiden en nieuwbouw noodzakelijk was om 
hierin te kunnen voorzien. De uitbreidingsmarkt heeft inmiddels plaats gemaakt voor een 
vervangingsmarkt en het (toch) toevoegen van nieuwe(re) kantoorgebouwen heeft als 
katalysator gewerkt voor het economische verouderingsproces van bestaande kantoren. De 
vraag naar deze ‘oude’ kantoorpanden is sterk afgenomen en de leegstand is in een 

                                                      
2 Het Woonbehoeftenonderzoek Nederland (WoON) is een onderzoek naar het gedrag en de voorkeuren van de 
woonconsument dat eenmaal per drie jaar wordt uitgebracht, voorheen het Woningbehoeftenonderzoek (WBO). Het 
WoON2009 is een initiatief van de Rijksoverheid en is in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn ruim 78 duizend mensen geïnterviewd over hun woonsituatie en –wensen. 
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stroomversnelling geraakt. De verwachting is dat een groot deel nooit meer als kantoor zal 
worden gebruikt en dus structureel3 leeg komt te staan (DTZ, 2010). Tegenwoordig zijn steeds 
meer bedrijven zich ervan bewust dat een nieuw kantoor geen optie is als de ‘oudbouw’ voor de 
leegstand wordt achtergelaten. Renovatie en transformatie zijn daardoor steeds vaker actueel. 
 
Van Dijk, programmamanager bestaande bouw van het SBR 4 onderschrijft het overschot aan 
vastgoed tijdens het Camelot Symposium Leegstandsbeheer 2012: “Alle gebouwen voor onze 
kinderen staan er al”. Zowel vanuit de markt als de maatschappij en de politiek is er dan ook de 
wens om leegstaande kantoren te transformeren (zie ook paragraaf 2.2). Transformatie is een 
mogelijkheid om bijvoorbeeld de toenemende vraag aan meergezinswoningen op te vangen. 
Een deel van de leegstaande kantoorgebouwen is ook geschikt om te transformeren naar een 
andere functie. Bouwtechnische- en bestemmingsplan-mogelijkheden van een pand zijn 
daarbij essentieel voor de slagingskans van een transformatieproject, evenals het belang van 
een goede bereikbaarheid en een vaak binnenstedelijke locatie (AFB, 2009; Ontwikkelingsbedrijf 
Amsterdam, 2011). Tot voor kort kwamen transformaties maar moeilijk van de grond, mede 
doordat kantooreigenaren niet bekend zijn op andere markten zoals de woningmarkt. Vele 
onderzoeken zijn er inmiddels aan besteed en diverse initiatieven worden genomen om de 
leegstand aan te pakken. Herbestemmen naar starterswoningen lijkt eveneens een interessante 
optie, maar de haalbaarheid en de mogelijkheden van dergelijke transformaties zijn nog te 
weinig (wetenschappelijk) in kaart gebracht. 

1.2 Doelstelling 
Op basis van de bevindingen uit voorgaande paragraaf wordt ‘de starter’ in dit onderzoek 
gedefinieerd als een huishouden met een bruto (verzamel)inkomen tussen de €34.000 en 
€43.000, dat voor het eerst hoofdbewoner van een zelfstandige woning wordt. Dit is namelijk 
een groep die op de koop- en huurmarkt tussen wal en schip lijkt te vallen (DTZ, 2011). Dit 
onderzoek analyseert de woonbehoeften van de doelgroep en de mogelijkheden om hierin te 
voorzien in bestaand kantorenvastgoed. Daarbij worden aandachtspunten in kaart gebracht 
waar men rekening mee dient te houden om een succesvolle en haalbare herontwikkeling te 
kunnen realiseren. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden ingezet ter onderbouwing 
van het beslissings- en ontwerpproces bij woningontwikkelingen voor de genoemde doelgroep, 
in het bijzonder bij transformaties van leegstaand kantorenvastgoed. 
 
Doelstelling 
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om starterswoningen te realiseren in bestaand 
kantorenvastgoed, passend bij de woonbehoeften en de financiële situatie van startende 
huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 - €43.000. 

                                                      
3 DTZ rekent gebouwen van vóór 1990 die langer dan twee jaar, en gebouwen van na 1990 die langer dan drie jaar leeg 
staan, tot de structurele, ofwel kansloze leegstand (Stichting Interface; DTZ, 2010). 
4 SBR: kenniscentrum voor bouw en vastgoed (www.sbr.nl). 
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1.3 Probleemstelling 
Op basis van de doelstelling is onderstaande hoofdvraag geformuleerd waar gedurende het 
onderzoek een antwoord op wordt gezocht: 
 
Hoofdvraag 
Wat zijn de mogelijkheden om leegstaand kantorenvastgoed succesvol te transformeren naar 
geschikte starterswoningen, passend bij de woonbehoeften en financiële situatie van startende 
huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 - €43.000? 
 
Volgens Bouwmeester (2006) dient een plan van aanpak voor een succesvolle transformatie de 
volgende zaken te omvatten: een programma van eisen dat specifiek is afgesteld op de 
doelgroep, relevante (rand)voorwaarden met betrekking tot de verbouwing en duidelijkheid 
inzake de uiteindelijke exploitatie en het beheer. Op basis van deze elementen zijn de volgende 
deelvragen opgesteld: 
 
Deelvraag 1 
Wat zijn de concrete woonbehoeften van starters die als uitgangspunt dienen bij het zoeken 
naar een geschikte woning? 
 
Kennis van de woonbehoeften is nodig om een ‘match’ mogelijk te kunnen maken tussen de 
vraagzijde (starters) en de aanbodzijde (mogelijk te transformeren kantoorgebouwen). Daarvoor 
is het belangrijk om de woonbehoeften van starters in kaart te brengen die van invloed zijn op 
het keuzeproces bij het zoeken naar een geschikte (starters)woning. 
 
Deelvraag 2 
Wat zijn de prestatie-eisen van potentiële kantoorpanden om voor transformatie naar 
starterswoningen in aanmerking te komen? 
 
De transformatiegeschiktheid van een potentieel kantoorpand wordt bepaald door specifieke 
gebouw- en omgevingskenmerken. De koppeling van deze kenmerken met de woonbehoeften 
van de doelgroep betreffen prestatie-eisen en zijn van belang om te beoordelen of een 
leegstaand kantoorgebouw geschikt is, of kan worden gemaakt, voor transformatie naar 
(starters)woningen (zie paragraaf 5.3). 
 
Deelvraag 3 
Welke randvoorwaarden zijn van belang bij het transformeren van kantoren naar 
(starters)woningen, aanvullend op de resultaten die voortkomen uit deelvraag 1 en 2? 
 
Voor deze deelvraag worden de resultaten uit deelvraag 2 aangevuld met randvoorwaarden die 
een rol spelen in het transformatieproces. Deze randvoorwaarden zijn van belang om een 
succesvol transformatieproject te kunnen realiseren en hebben onder meer betrekking hebben 
op de (financiële) haalbaarheid en de van toepassing zijnde regelgeving.  
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Deelvraag 4 
Welke aandachtspunten dienen in acht te worden genomen om een getransformeerd 
‘starterscomplex’ met een hoge frequentie aan bewonerswisselingen op een goede wijze te 
exploiteren? 
 
De exploitatie van een meergezins-woongebouw vraagt om goed beheer, waarmee onder 
andere verloedering en waardevermindering kan worden voorkomen. Een specifiek kenmerk 
van een ‘starterscomplex’ is een hoge frequentie aan bewonerswisselingen (zie subparagraaf 
2.1.3). Voor het beheer is het belangrijk dat hierop wordt ingespeeld. Deze deelvraag brengt in 
kaart waar rekening mee dient te worden gehouden bij de exploitatie van starterswoningen. 

1.4 Relevantie 
In de voorgaande paragrafen is een tweetal maatschappelijke problemen beschreven. Aan de 
vraagzijde betreft het de (on)mogelijkheden van startende huishoudens om in de huidige tijd 
aan een woning te komen. De aanbodzijde heeft betrekking op de hoge leegstandscijfers van 
Nederlands kantorenvastgoed. Beide problemen vragen om oplossingsrichtingen. Zo sluit het 
aanbod van starterswoningen niet aan bij de vraag en zijn de financiële mogelijkheden van 
starters niet toereikend om een geschikte woning te vinden. De vraag naar betaalbare 
huisvesting van starters is echter groeiende en het voorzien in woningen die passen bij de 
woonbehoeften en financiële mogelijkheden van de doelgroep, geeft hen de kans om de 
woningmarkt te betreden (zie paragraaf 2.1). Door een betaalbare ‘opstap’ te creëren in 
bestaand kantorenvastgoed wordt een nieuwe groep de mogelijkheid geboden om de stap 
naar de woningmarkt te maken en wordt mogelijk op termijn de doorstroming bevorderd (zie 
subparagraaf 2.1.2 en paragraaf 4.4). Aan de aanbodzijde wordt door transformatie van 
bestaand kantorenvastgoed de grote leegstand tegengegaan. 
 
De wetenschappelijke relevantie is gericht op het inzichtelijk maken van de concrete 
woonbehoeften van starters en de koppeling daarvan aan specifieke gebouw- en 
omgevingskenmerken ter bepaling van de transformatiepotentie. Vervolgens worden 
oplossingsrichtingen gegeven om bovengenoemde maatschappelijke problemen aan te 
pakken door starterswoningen te realiseren in bestaand kantorenvastgoed.  

1.5 Onderzoeksopzet 
Deze paragraaf geeft een korte en globale weergave van de opzet en de methode van 
voorliggend onderzoek. De voornaamste bron van informatie is bestaande literatuur. Doordat al 
diverse afzonderlijke onderzoeken zijn gedaan naar de woonwensen van starters en de 
transformatiepotentie van kantoorgebouwen, is het mogelijk om voor dit onderzoek de 
voornaamste informatie uit de literatuur en bestaande onderzoeken te halen. Deze 
onderzoeksresultaten zijn vervolgens door middel van interviews getoetst en zoveel mogelijk 
gespecificeerd op de doelgroep en up-to-date gemaakt naar de huidige 
(markt)omstandigheden. 
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Het woonbehoeftenonderzoek dat in het kader van deelvraag 1 is uitgevoerd, is opgezet 
conform het stappenplan uit figuur 1. Uit het literatuuronderzoek in stap 1 komen zowel doelen 
en activiteiten als concrete woonwensen voort op verschillende aggregatieniveaus. De doelen 
en activiteiten dienen in deze als onderbouwing van de concrete woonwensen (om doelen en 
activiteiten te bereiken). Hiervan is een overzicht opgesteld waarin de concrete woonwensen 
zijn samengevoegd en gespecificeerd. Dit woonbehoeftenoverzicht is in het stappenplan uit 
figuur 1 onder ‘overzicht’ vermeld en is in de daaropvolgende stappen onder het kopje ‘analyse’ 
steeds nader aangevuld en onderbouwd. Een tussenversie en het definitieve 
woonbehoeftenoverzicht zijn als bijlage 5 en 6 aan dit rapport toegevoegd. 
 

 
figuur 1 - Stappenplan woonbehoeftenonderzoek (Y. Beterams, 2012) 
 
De doelen en activiteiten die voortkomen uit stap 1 hebben de basis gevormd voor het opstellen 
van de interviews met professionals in het begeleiden van starters op de woningmarkt en in het 
ontwikkelen van starterswoningen. Door te vragen naar activiteiten behorende bij een specifiek 
doel en naar het achterliggende doel bij bepaalde activiteiten, is de bestaande data aangevuld 
met ervaringen en inzichten uit de praktijk. Daarnaast is gevraagd naar concrete woonwensen 
en eventueel onderbouwende doelen of activiteiten. Dit laatste dient ter controle van de 
informatie uit de literatuur, als aanvulling van eventueel onvolledige gegevens en om (nog) 
meer woonwensen te achterhalen. Vervolgens zijn een elftal starters uit de doelgroep 
geïnterviewd die momenteel een woning zoeken of recent een woning zijn betrokken. Met 
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behulp van deze interviews is de reeds opgedane informatie getoetst en aangevuld met 
ervaringen en wensen van de doelgroep.  
 
Ten behoeve van de deelvragen 2 tot en met 4 is het bestaande bronmateriaal eveneens 
aangevuld met interviews. Voor deze interviews zijn verschillende actoren benaderd die actief 
zijn in herontwikkeling en ervaring hebben in het transformeren van kantoorgebouwen naar 
(starters)woningen. Op deze manier is de literatuur aangevuld en gespecificeerd door middel 
van ervaringen en expertises uit de praktijk.  
 
Een nadere toelichting van de onderzoeksmethode, alsook van de toegepaste literatuur en de 
uitgevoerde interviews, is gegeven in de betreffende analyse-hoofdstukken 3 tot en met 7. 

1.6 Leeswijzer 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de probleem- en doelstelling beschreven en is de basis van 
het onderzoek gelegd. Hoofdstuk 2 geeft ter aanvulling en verduidelijking een nadere schets 
van de context en de achtergronden van de bechreven problematiek. 
 
Hoofdstuk 3 tot en met 7 staan in het teken van de dataverzameling, en van de analyse en 
interpretatie ter beantwoording van de deelvragen. In hoofdstuk 3 en 4 zijn de woonbehoeften 
van starters in kaart gebracht die van invloed zijn bij de keuze voor een geschikte 
(starters)woning. Hoofdstuk 3 beschrijft de woonbehoeften die voortkomen uit de literatuur. In 
hoofdstuk 4 zijn deze resultaten vervolgens getoetst en aangevuld door middel van interviews 
conform het stappenplan uit voorgaande paragraaf. De concrete woonbehoeften zijn in 
hoofdstuk 5 gekoppeld aan vereiste gebouw- en omgevingskenmerken ter bepaling van de 
transformatiepotentie. 
 
Hoofdstuk 6 gaat vervolgens in op de verschillende randvoorwaarden die van belang zijn om 
een succesvolle transformatie te kunnen realiseren.  
 
Ten behoeve van deelvraag 4 zijn in hoofdstuk 7 een aantal aandachtspunten beschreven waar 
rekening mee dient te worden gehouden bij de exploitatie van starterswoningen (in bestaand 
kantorenvastgoed).  
 
Tot slot zijn in hoofdstuk 8 de hoofd- en deelvragen beantwoord en de uiteindelijke conclusies 
en aanbevelingen beschreven.  
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Dit hoofdstuk gaat verder in op de achtergronden van de in het voorgaande hoofdstuk 
beschreven problematiek. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de problemen aan de vraag- 
en aanbodzijde en aansluitend de (mogelijke) afstemming tussen beiden.  

2.1 Vraagzijde: (on)Mogelijkheden van starters op de woningmarkt 
De vraagzijde van dit onderzoek heeft betrekking op de (on)mogelijkheden van starters op de 
woningmarkt. Deze paragraaf gaat nader in op de oorzaken en gevolgen van de problematiek 
en geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt en de vraag van starters. 

2.1.1 Oorzaak van de problematiek 
Eind 2008 raakt de wereld in een economische crisis, veroorzaakt door het financiële beleid in 
de Verenigde Staten. Na de internetcrisis in 2000-2001 en naar aanleiding van de aanslagen op 
11 september 2001, heeft het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten (FED) de rente 
verlaagd in de hoop het vertrouwen in de markt te herstellen. Door dit lage rentebeleid konden 
particulieren en bedrijven gemakkelijk en goedkoop geld lenen. Banken in de Verenigde Staten 
namen bijvoorbeeld veel risico’s door hypotheken te verstrekken aan particulieren die het zich 
eigenlijk niet konden veroorloven. De vraag naar woningen werd daardoor groter en de 
huizenprijzen stegen. Vanaf 2007 nam de rente echter toe en konden veel Amerikaanse 
huishoudens hun hypotheeklasten niet langer betalen. Het aantal (gedwongen) huizenverkopen 
steeg en resulteerde in een sterke toename van het aanbod en in dalende huizenprijzen. Grote 
groepen particulieren die jaarlijks de overwaarde van hun woning opnamen om de 
hypotheeklasten te betalen, kwamen hierdoor in ernstige geldproblemen (Rijksoverheid, 2012).  
 
Financiers verpakten jarenlang de risicovolle hypotheken in nieuwe financiële producten en 
verkochten deze aan investeerders over de hele wereld. Het risico van de financier werd 
daarmee afgeschoven, terwijl men wist dat de huishoudens eigenlijk geen hypotheek konden 
betalen. De financiële toezichthouders grepen ondanks verschillende waarschuwingen niet in. 
Omdat de risicovolle hypotheken wereldwijd zijn verkocht, kwamen ook banken en 
investeerders in de rest van de wereld in de problemen nadat de Amerikanen hun lasten niet 
meer konden betalen. In Nederland zijn verschillende banken vervolgens al met miljarden 
staatsteun van faillissementen afgehouden, wat mede heeft geleid tot aangescherpte 
regelgeving en de forse bezuinigingen die nu dienen te worden doorgevoerd (Van de Pas; 
Rijksoverheid, 2012). 
 
De crisis heeft de problemen op de Nederlandse hypotheekmarkt blootgelegd. Ook in 
Nederland is het namelijk (te) gemakkelijk gebleken om een hoge hypotheek te verkrijgen. 
Diverse media en publicaties beweren zelfs dat Nederland de hoogste hypotheekschuld per 
woningbezitter heeft. Een groot deel van deze hypotheekschuld is tevens aflossingsvrij. De 
gevolgen zijn dat de eisen voor hypotheekverstrekking zijn aangescherpt (AFM, 2011; Van de 
Pas, 2012). Veel financiers verlangen tegenwoordig een vast arbeidscontract om het risico te 
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minimaliseren dat hypotheeknemers op korte termijn zonder inkomen komen te zitten. Dit is een 
belangrijk struikelblok voor starters op de woningmarkt, omdat velen van hen tegenwoordig hun 
werkcarrière moeten beginnen met een tijdelijke aanstelling (Elsevier, 2012).  
 
In de Rijksbegroting van 2013 zijn de hypotheekregels opnieuw aangescherpt om de risico’s 
verder te beperken. De maximale hypotheek mocht sinds 1 augustus 2012 al niet hoger zijn dan 
106% van de waarde van de bestaande woning en 104% van een nieuwbouwwoning. Vanaf 
2013 wordt deze loan-to-value5 geleidelijk verlaagd naar 100%, inclusief overdrachtsbelasting. 
Deze regels vereisen dus eigen vermogen of overwaarde op een vorige woning om eventuele 
aanpassingen en de inrichting te kunnen betalen. Om vooral starters tegemoet te komen 
gebeurt deze afbouw geleidelijk met 1% per jaar. In 2018 wordt dan een loan-to-value ratio van 
100% bereikt (Rijksoverheid, 2013). Daarnaast mag de hypotheek maximaal 50% aflossingsvrij 
zijn ten opzichte van de waarde van de woning. Dit betekent dat naast de rente tevens (meer) 
aflossing moet worden betaald, wat hogere maandlasten met zich meebrengt. Om te 
voorkomen dat een te groot deel van het inkomen wordt besteed aan woonlasten, de 
zogenaamde ‘woonquote’, resulteert deze regel automatisch in een lagere maximaal te 
verkrijgen hypotheek. Tevens is enkel nog hypotheekrenteaftrek mogelijk bij hypotheken die 
volledig en annuïtair worden afgelost, hetgeen zal leiden tot hogere maandlasten, waardoor het 
maximale leenbedrag wederom omlaag gaat en de mogelijkheden verder worden beperkt 
(AFM, 2011; Rijksoverheid, 2013). Een vierde element heeft betrekking op de beperking van het 
aantal mogelijkheden van financiers om uitzonderingen toe te staan als het inkomen niet 
toereikend is (Rijksoverheid, 2013). 
 
Deze aanscherping van de eisen maakt het voor starters nagenoeg onmogelijk om de 
koopwoningmarkt te betreden. Starters zijn vaak te kort werkzaam om eigen vermogen te 
hebben opgebouwd en hebben met een hypotheek van 100-106% van de waarde weinig tot 
geen mogelijkheden om aanpassingen aan de woning te doen. Het beperken van de 
aflossingsvrije hypotheek en de mogelijkheden om uitzonderingen toe te staan, hebben 
voornamelijk invloed op de hoogte van de maximale hypotheek. Starters hebben vaak een te 
laag (start)salaris om in aanmerking te komen voor een hypotheek die hoog genoeg is om een 
geschikte woning te kunnen kopen. Een modale woning in Nederland heeft een waarde van 
€232.000 (CBS, 2012). De huizenprijzen dalen weliswaar en het aanbod starterswoningen met 
prijzen tot €200.000 neemt langzaamaan toe, maar zoals in de aanleiding reeds is aangegeven, 
is voor een maximale hypotheek van €200.000 al een bruto (verzamel)inkomen benodigd van 
meer dan €43.000 (Hypotheek Visie, 2013). Dit lijkt met name voor alleenverdieners te hoog 
gegrepen, maar ook huishoudens met twee inkomens ondervinden hier problemen. 
Kredietverstrekkers tellen het tweede inkomen in sommige gevallen namelijk maar gedeeltelijk 
mee bij het bepalen van de maximaal te verkrijgen hypotheeksom (zie ook subparagraaf 2.1.4) 
(Companen, 2012; Hypotheekvisie, 2013). 
 

                                                      
5 Loan-to-value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. 
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Naast de strengere eisen van hypotheekverstrekkers zorgen ook de noodzakelijke 
bezuinigingen en de onzekerheid met betrekking tot politieke besluitvorming voor 
terughoudendheid bij huizenzoekers. 

2.1.2 Stagnatie in de doorstroming 
Voorgaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de doorstroming op de koopwoningmarkt 
stagneert. Van doorstroming is sprake als door het verhuizen van een huishouden naar een 
andere woning, de vorige woning wordt achtergelaten en beschikbaar komt voor anderen. Een 
‘soepele’ doorstroming is van belang om de woningmarkt goed te laten functioneren. 
Huishoudens die doorstromen naar een nieuwe woning hebben namelijk de kans om hun 
woonsituatie aan te passen aan hun woonwensen en inkomen, waardoor ook (goedkopere) 
woningen vrijkomen voor onder andere starters (Renes & Jókövi, 2008). Verhuisbewegingen 
leiden dus tot doorstroming. Huizenbezitters willen in de huidige tijd wel verhuizen, maar niet 
voordat hun eigen woning is verkocht (Gfk, 2011). Daardoor is het van belang dat deze 
‘verhuisketen’ aan de onderkant van de markt op gang wordt gebracht, maar de 
(on)mogelijkheden van starters bemoeilijken het toetreden tot de koopwoningenmarkt. 
 
Het alternatief is een woning in de huursector. Het consumentenvertrouwen van Nederlandse 
huishoudens is echter dusdanig aangetast dat verhuizingen ook in de huursector worden 
uitgesteld. Van de huishoudens die in het WoON2009 aangaven te willen verhuizen, zegt 40% 
twee jaar later dat de crisis hun verhuisplannen heeft beïnvloed (ABF, 2012a). Daarnaast kent 
Nederland het probleem van huishoudens met inkomens die in voor hen te goedkope 
huurwoningen zitten, de zogenaamde ‘scheefwoners’6. Circa 29% van de huurders in een 
sociale woning heeft daar volgens de huidige toewijzingsnormen6 geen recht op (IVBN, 2011). 
De overheid en corporaties kunnen de scheefwoners niet zomaar uitzetten en ze proberen hen 
met diverse regelingen en huurverhogingen te stimuleren om door te stromen. De gunstige 
omstandigheden waarin zij momenteel wonen, evenals de crisis en het lage 
consumentenvertrouwen, zorgen er echter voor dat ze niet bereid zijn om te verhuizen (Renes & 
Jókövi, 2008; Gfk, 2011). Doordat huurders de overstap naar een duurdere huur- of een 
koopwoning niet durven, willen óf kunnen maken, komen geen (goedkopere) woningen vrij en 
stagneert ook in de huursector de doorstroming. 
 
Huishoudens met een bruto (verzamel)inkomen hoger dan €34.229 zijn aangewezen op de 
geliberaliseerde huurwoningmarkt. Woningzoekenden met een bovengemiddeld inkomen 
kunnen daardoor geen aanspraak maken op huurtoeslag en zijn genoodzaakt om huurprijzen 
te betalen die vaak (ver) boven de sociale huurgrens van €681,02 per maand liggen 
(Rijksoverheid, 2013). In dit segment sluit het aanbod ook niet aan op de vraag. Deze ‘vrije’ 
woonsector bestaat met circa 230.000 woningen (3%) namelijk uit slechts een klein deel van de 
totale woningmarkt, ten opzichte van 2,8 miljoen sociale huurwoningen (42%) en circa 4 miljoen 

                                                      
6 Scheefwoners bevinden zich op de sociale huurmarkt in de huurprijsklasse tot liberalisatie: €681,02(in 2013), terwijl zij 
een te hoog inkomen hebben en daarmee woningen bezetten die feitelijk bestemd zijn voor huishoudens met lagere 
inkomens. Corporaties moeten 90% van de voorraad sociale huurwoningen aan huishoudens beneden de 
inkomensgrens van €34.229 toewijzen (IVBN, 2011; Rijksoverheid, 2013). 
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koopwoningen (55%) (IVBN, 2011; Vastgoedmarkt, 2012). Dit tekort aan geliberaliseerde 
huurwoningen beperkt ook de doorstroming vanuit de sociale sector en bemoeilijkt daarmee 
het tegengaan van scheefwonen. 

2.1.3 Ontwikkelingen woningmarkt 
Uit cijfers van het CBS (2011) blijkt dat tot circa 2040 sprake is van een bevolkingstoename in 
Nederland. Na 2040 wordt een (lichte) daling in de bevolkingsomvang verwacht. Tevens blijkt 
uit de nieuwe ‘Huishoudensprognose’ van het CBS (2011) dat het aantal huishoudens naar 
verwachting nog met een miljoen groeit tot maximaal 8,5 miljoen in 2045. Deze groei wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, waarvan 
de sterke stijging in figuur 2 is gevisualiseerd (Primos, 2009; Van Duin & Stoeldraijer; CBS, 2011). 
Deze groep alleenstaanden vertegenwoordigt met 36% al de grootste groep onder de 
verschillende typen huishoudens in Nederland, waarin jongeren tot 34 jaar (waaronder starters) 
en 65-plussers een relatief groot aandeel hebben (WoON, 2009; Rijksoverheid, 2012). 

 

Onder meer door de toename in het aantal huishoudens verdubbelt het woningtekort tot circa 
300.000 woningen in 2020 (ABF, 2012b). Dat is berekend aan de hand van de trends in de 
bouwproductie en de laatste demografische ontwikkelingen. In figuur 3 is een overzicht 
weergegeven van deze tekorten per regio in Nederland. De grootste vraag naar woningen 
concentreert zich in het westen en in het midden van het land. De laagste tekorten en zelfs 
overschotten bevinden zich vooral in het noordoosten van Nederland, Zeeland en het zuiden 
van Limburg. De achterblijvende bouwproductie draagt bij aan dit groeiende tekort. De 
afgelopen twee jaar is de productie met 30% ingezakt, terwijl het aantal huishoudens en de 
vraag naar woningen is blijven groeien. De gevolgen van het groeiende woningtekort raken 
vooral de consumenten in de huursector. De woningvraag heeft zich de afgelopen jaren 
namelijk verplaatst naar het huursegment, mede door de eerder toegelichte problemen op de 
koopwoningenmarkt. Doordat de productie nu ook achterblijft, zullen de wachttijden in deze 
sector verder oplopen (ABF, 2012b). 

figuur 2 - Prognose aantal huishoudens naar grootte (Primos, 2009) 
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In de grafiek van figuur 4 is het aantal 
huurwoningen weergegeven dat naar 
verwachting de komende twee jaar 
gevraagd en aangeboden wordt. Met 
uitzondering van het goedkoopste segment, 
worden in alle lagen van de huursector 
tekorten verwacht. Dit heeft zoals gezegd te 
maken met de verschuiving naar het 
huursegment en de stagnerende 
bouwproductie en doorstroming. Een groot 
deel van deze vraag op de huurmarkt is 
afkomstig van starters en semi-starters7. 
Wanneer zij buiten beschouwing worden 
gelaten blijven er zelfs nauwelijks tekorten 
over (ABF, 2009). 
 
 

 
figuur 4 - Gevraagde en aangeboden huurwoningen naar vorm en huurprijsgrenzen (ABF, 2009) 
 

Zoals blijkt uit het aandeel (semi-)starters in de vraag naar huurwoningen, wordt in het begin 
van de woon- en werkcarrière de voorkeur gegeven aan de huursector. De gewenste 
woonvorm van starters is in onderstaande figuur 5 weergegeven, waaruit meergezins-
huurwoningen het meest populair blijken (ABF, 2009). 
 

                                                      
7 Semi-starters zijn huishoudens die al hoofdbewoner waren maar waarvan de vorige woning niet is vrijgekomen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij een echtscheiding en de ex-partner in het oude huis blijft wonen, maar ook wanneer de vorige 
woning wordt gesloopt (ABF, 2009). 

figuur 3 - Percentage tekorten in 2020 (ABF, 2012b) 
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figuur 5 - Gewenste woningen naar positie op de woningmarkt, vorm en eigendom (ABF, 2009) 

 

De gemiddelde woonduur van jongeren tot 34 jaar, waaronder starters, is maar vier jaar (ABF, 
2009). Uit figuur 6 is af te leiden dat de woonduur toeneemt naarmate men ouder wordt. De 
korte woonduur van jonge mensen is te verklaren door de (ingrijpende) gebeurtenissen die 
vooral in het begin van een leven voorkomen, zoals: opleiding, eerste baan, samenwonen, 
promoties, kinderen krijgen, et cetera. Dergelijke gebeurtenissen staan vaak aan de basis van 
een verhuizing naar een andere woning, één die beter past bij de nieuwe levensfase. Deze korte 
woonduur versterkt de voorkeur van starters voor een (flexibele) huurwoningen, ten opzichte 
van een koopwoning waar men gebonden is aan een locatie en een zware hypotheek. 
 

 
figuur 6 - Woonduur (in jaren) van huishoudens naar leeftijd (ABF, 2009) 
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2.1.4 Financiële mogelijkheden 
Het is belangrijk om een product te ontwikkelen die aansluit op de specifieke behoeften en de 
financiële mogelijkheden van starters. Inzicht in de financiële mogelijkheden van de doelgroep 
is dan benodigd om de reële wensen en behoeften op af te kunnen stemmen (zie ook 
hoofdstuk 3 en 4). Deze subparagraaf geeft een korte weergave van de financiële 
mogelijkheden van de doelgroep in zowel de koop- als de huursector.  

Maximaal verkrijgbare hypotheken 
In tabel 1 zijn de maximaal te verkrijgen hypotheken per inkomensklasse en huishoudens-
samenstelling weergegeven volgens berekeningen van Hypotheekvisie.nl (2013). 

tabel 1 - Financiële mogelijkheden bij koop (Hypotheekvisie, 2013) 

 € 34.000 € 43.000 
Verkrijgbare hypotheek volgens de CHF-norm8, één inkomen € 145.400 € 183.900 
Maximaal mogelijke hypotheek, één inkomen € 157.400 € 199.100 
Verkrijgbare hypotheek volgens de CHF-norm, twee inkomens* € 132.600 € 183.900 
Maximaal mogelijke hypotheek, twee inkomens* € 146.000 € 199.100 
 

*Bij twee inkomens uitgegaan van een gelijke verdeling. Bij €34.000 dus tweemaal €17.000. 
 

Indien een huishouden een inkomen van €43.000 heeft, kan men dus nog géén €200.000 lenen. 
Het aanbod voor huishoudens tussen deze inkomensgrenzen met beperkt eigen vermogen en 
geen overwaarde op een vorige woning (vaak starters of doorstromers uit de huursector), is 
daardoor zeer klein. Daarnaast maakt het naarmate het (gezamenlijke) inkomen stijgt, het niet 
meer uit of de hypotheek voor één of twee inkomens geldt.  

Maximaal betaalbare huurprijzen 
Gezien de beperkte mogelijkheden van de doelgroep van dit onderzoek, is een particuliere 
huurwoning het alternatief. Voor de bepaling van de maximaal betaalbare huur is de ‘Rekenhulp 
– Wat kan ik huren?’ op de website van woningcorporatie Ymere (2013) gebruikt. De resultaten 
als weergegeven in tabel 2 geven een indicatie van de maximale huurprijzen op basis van het 
inkomen en de huishoudenssamenstelling. De weergegeven huurquote heeft betrekking op de 
netto huur als percentage van het bruto maandinkomen. Ter controle zijn de resultaten van de 
rekenhulp getoetst met een onderzoeksrapport van RLI (2011), waarin de maximale huur is 
geanalyseerd die huishoudens met een middeninkomen kunnen betalen op basis van 
‘normhuren’ volgens het Nibud 9. De huurberekeningen komen overeen met de conclusies uit 
het rapport van RLI (2011). De in tabel 2 genoemde huurprijzen zijn exclusief bijkomende kosten, 
betreffende de vaste lasten met betrekking tot gas, water en elektra, tv en internet, heffingen 
gemeente en waterschap, (woon)verzekeringen en eventuele service kosten. Een indicatie van 

                                                      
8 De CHF-normen (Contactorgaan Hypothecair Financiers) wordt door alle aanbieders van hypotheken in Nederland 
gehanteerd bij het verstrekken van een hypotheek. Deze normen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen op een 
verantwoorde manier lenen (Nationale Hypotheekbond, 2012). 
9 Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke organisatie voor het bepalen van diverse 
normen van betaalbaarheid op verschillende bestedingsposten, waaronder het wonen (RLI, 2011). 
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deze bijkomende kosten is €200 - €300 per maand, afhankelijk van de huishoudens-
samenstelling, het woningtype en de isolatiewaarde van de woning (Rabobank, 2013). 

tabel 2 – Financiële mogelijkheden bij huur, ongunstige situatie (RLI, 2011; Ymere, 2013) 

 € 34.000 € 43.000 huurquote 
Maximaal betaalbare huur, één inkomen € 708 € 895 25,0 % 
Maximaal betaalbare huur, twee inkomens, stabiele relatie** € 495 € 627  
Maximaal betaalbare huur, twee inkomens, korte relatie*** € 442 € 559  
 

**Betreffen ‘stabiele’ huishoudens waarvan de bewoners getrouwd, geregistreerd partner of langer dan twee jaar 
(aantoonbaar) samen zijn. Het tweede inkomen telt dan 40% mee. 
***Betreffen huishoudens waarvan de bewoners korter dan twee jaar samen zijn. Allebei de partners dienen dan ten 
minste 80% van de gehele huur te kunnen betalen. 
 

De maximaal betaalbare maandhuur voor huishoudens met twee inkomens betreft in tabel 2 de 
meest ongunstige situatie, waarbij het inkomen gelijk is verdeeld (bijvoorbeeld ieder €17.000 bij 
een gezamenlijk inkomen van €34.000). Het tweede inkomen telt in het geval van ‘stabiele’ 
huishoudens 40% mee. Indien het eerste inkomen hoger is dan het andere, wordt de maximaal 
betaalbare huur eveneens hoger. De maximale huurprijs op basis van één inkomen kan hoger 
zijn dan op basis van twee inkomens. Het kan in sommige gevallen dus gunstiger zijn om op 
één naam te huren, die van het hoogste inkomen. Dat is van toepassing als het verschil tussen 
de inkomens meer dan 25% betreft (Ymere, 2013). 
 
Wat opvalt in tabel 2, is dat in de genoemde situaties alleen eenpersoonshuishoudens zich een 
huur kunnen veroorloven boven de liberalisatiegrens. Deze ‘ondergrenzen’ zijn in veel gevallen 
niet representatief voor de maximale huurprijzen, daar het in geval van twee inkomens om de 
meest ongunstige situaties gaat. Een meer reële weergave van de maximaal betaalbare huur is 
weergegeven in tabel 3. Bij deze berekening is per huishouden uitgegaan van één modaal 
inkomen ter waarde van €33.000. Het restant tot aan de inkomensgrenzen van de doelgroep 
wordt vervolgens aangevuld met een tweede inkomen. Daarbij is het alleen mogelijk om een 
huurcontract op beider naam te nemen in het geval van een stabiele relatie. In geval van een 
korte relatie dienen beide bewoners namelijk 80% van de huursom te kunnen betalen. De 
hoogte van het tweede inkomen is in deze situatie niet toereikend en is het dus gunstiger om op 
naam van het hoogste inkomen te huren. 

tabel 3 – Financiële mogelijkheden bij huur, reële situatie (RLI, 2011; Ymere, 2013) 
 € 34.000 € 43.000 huurquote 
Maximaal betaalbare huur, één inkomen € 708 € 895 25,0 % 
Maximaal betaalbare huur, twee inkomens, stabiele relatie* € 695 € 770  
Maximaal betaalbare huur, twee inkomens, korte relatie** € 26 € 260  
 

De berekeningen in deze subparagraaf geven slechts een indicatie van de financiële 
mogelijkheden van de ingekaderde doelgroep. Verhuurders stellen verschillende eisen ten 
aanzien van het inkomen en gewijzigde marktomstandigheden kunnen leiden tot andere 
waarden. 
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2.2 Aanbodzijde 
De aanbodzijde van dit onderzoek staat in het teken van de grote leegstand op de Nederlandse 
kantorenmarkt. Deze paragraaf schetst in het kort de achtergrond van het ontstaan van de 
problematiek en geeft inzicht in de huidige ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van 
leegstand.  

2.2.1 Totstandkoming van de problematiek 
Sinds 1995 is de kantorenvoorraad in Nederland toegenomen van 33,3 miljoen vierkante meter 
tot circa 48,2 miljoen vierkante meter (Zuidema & van Elp, 2010; DTZ, 2012). Ontwikkelingen in 
de werkgelegenheid zijn een belangrijke factor in de kantoorruimtevraag en stonden daarmee 
aan de basis van de toename van het aantal vierkante meters kantoorruimte. Tussen 1995 en 
2002 was sprake van een sterke toename van de werkgelegenheid en het aantal kantoorbanen, 
hetgeen typerend was voor ontwikkelende economieën. Tussen 2006 en 2008 was eveneens 
sprake van groei, die voortkwam uit het herstel van de economische laagconjunctuur tussen 
2002 en 2005 (Zuidema & Elp van, 2010). In figuur 7 is de ontwikkeling van de totale 
werkgelegenheid en de kantoorwerkgelegenheid sinds 1995 weergegeven. 
 

 
figuur 7 - Ontwikkeling werkgelegenheid op basis van indexcijfers van CBS, CPB en EIB (Zuidema & Elp van, 2010) 

 
De groei tot 2002 en de korte krimp tussen 2002 en 2005 kenmerken de 
conjunctuurgevoeligheid van de vraag naar kantoren. Gecombineerd met de ondoorzichtigheid 
van de markt en de lange ontwikkel- en bouwtijden van kantoren is een duidelijke cyclus waar 
te nemen. Deze zogenaamde varkenscyclus wordt gekenmerkt door afwisselende perioden van 
tekorten en overaanbod. In economisch goede tijden stijgen de huurprijzen en worden in 
reactie daarop nieuwe kantoorruimten ontwikkeld. In het geval van een varkenscyclus is dit 
aantal nieuwe ontwikkelingen te groot. Ontwikkelaars bouwen in een opgaande cyclus voor 
een groot deel op risico en hebben bij de start van de bouw nog geen huurders gevonden. De 
nieuwe kantoorruimten komen vervolgens in een te grote omvang op de markt, vaak pas op het 
moment dat de conjunctuur al is omgeslagen en de vraag afneemt (Zuidema & Elp van, 2010). 
 
In figuur 8 is de ontwikkeling van de kantorenvoorraad en de leegstand weergegeven. Als 
gevolg van bovengenoemde cyclus is vooral rond de eeuwwisseling een sterke toename van 
de leegstand waar te nemen, waarna dit zich tussen 2005 en 2008 licht herstelt. De crisis die in 
2008 uitbreekt zorgt vervolgens voor de grote leegstand waar de Nederlandse vastgoedmarkt 
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momenteel mee kampt. De leegstand is inmiddels van 2,2 miljoen vierkante meter in 1995 
opgelopen tot circa 7,5 miljoen vierkante meter in 2012 (Zuidema & Van Elp, 2010; DTZ, 2012).  
 

 
figuur 8 - Ontwikkeling voorraad en leegstand (Zuidema & Elp van, 2010) 

 
Ruim voordat wereldwijd de crisis uitbrak, waren al tekenen van stagnatie zichtbaar (Janssen, 
2012). In 2005 was het percentage kantorenleegstand in Amsterdam bijvoorbeeld hoger dan nu, 
hetgeen toentertijd niet heeft geleid tot (overheids)ingrijpen. Zowel commerciële 
vastgoedpartijen als corporaties en overheidsinstanties bleven plannen maken voor nieuwe 
gebouwen. Alle betrokken partijen hadden (eigen)belang bij de productie van kantoren. Zo 
kregen bedrijven een beter kantoor tegen lagere kosten, konden overheden geld verdienen via 
de gronduitgifte, realiseerden pensioenfondsen (beleggers) hoge rendementen voor hun 
klanten, behaalden ontwikkelaars goede bedrijfsresultaten en zorgde het geheel voor veel 
werkgelegenheid en economische groei. Kritiek of waarschuwingen vanuit de praktijk en de 
wetenschap werden dan ook niet gehoord of zelfs ontkend (Janssen, 2012). 
 
De huidige crisis staat dus niet aan de basis van het probleem, maar heeft wel invloed op de 
toename van de leegstand in het kantorenvastgoed. Enerzijds is de werkgelegenheid (tijdelijk) 
afgenomen als gevolg van de economische laagconjunctuur. Minder arbeidsplaatsen zorgen 
voor minder kantoorwerkgelegenheid en dus voor een dalende vraag naar kantoorruimten. 
Anderzijds worden bedrijven door toedoen van de crisis gedwongen de bedrijfsvoering 
(versneld) te optimaliseren. Ontwikkelingen als ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) zorgen bijvoorbeeld 
voor veranderende werkomstandigheden. Het thuis- en flexwerken zijn belangrijke factoren in 
HNW en worden mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Het 
ruimtegebruik van kantoren kan daardoor veel efficiënter en de bezettingsgraad wordt 
geoptimaliseerd door minder vierkante meters per werknemer in gebruik te nemen (Ruchti & 
Vries, 2012). Met HNW kan een reductie van 30-40% van het aantal benodigde vierkante meters 
kantoorruimte worden gerealiseerd (Dijk, 2012). Het gevolg is dat de vraag naar kantoorruimten 
structureel afneemt, zelfs in (nog) groeiende organisaties. 
 
Deze cultuuromslag in de bedrijfsvoering vereist echter een flexibel en efficiënt ingerichte 
werkvloer. De veelal afgescheiden kamers en afdelingen in traditionele ‘cellenkantoren’ zijn niet 
meer geschikt en de vraag verschuift naar open ruimtes en overzichtelijke ‘kantoortuinen’. Veel 
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bedrijven zijn daardoor verhuisd naar een nieuw energiezuinig kantoorpand dat voldoet aan het 
vernieuwde wensenpakket. Op veelal korte afstand van de nieuwbouw wordt dan de ‘oudbouw’ 
(structureel) leeg achtergelaten. De huidige aandacht met betrekking tot leegstand en 
duurzaamheid zorgen er inmiddels voor dat bedrijven terughoudender zijn met nieuwbouw en 
vaker instemmen met renovatie. Het achterlaten van grote hoeveelheden vierkante meters voor 
de leegstand is immers géén duurzaam beleid (Hannema, 2012). 

2.2.2 Aanpak van de leegstand 
Zowel vanuit de markt als vanuit de maatschappij en de overheid worden initiatieven genomen 
om de leegstand tegen te gaan. Dit heeft onder andere geleid tot de samenwerking van 
overheden en marktpartijen in het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren. Dit convenant is 
ondertekend door de Kantorentop10 en staat aan de basis om gezamenlijk met alle actoren in het 
(kantoren)vastgoed de leegstand te bestrijden en te stimuleren dat een beter functionerende 
kantorenmarkt wordt bereikt. Deze samenwerking voorziet in richtlijnen voor zowel het 
verbeteren van de kantorenmarkt zelf als het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden. 
Vastgoedeigenaren gaan daarin de huurders actiever betrekken en ze gaan investeren in 
kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande kantoren. Daarnaast maken zij concrete 
transformatieplannen voor kantoorpanden vanaf 5.000m² die structureel leeg staan. 
Ontwikkelaars ontwikkelen een visie op gebouwen die worden achtergelaten bij verhuizingen 
en richten zich op herontwikkeling, transformatie en sloop in plaats van nieuwbouw. Financiers 
hebben zich bereid verklaard positief te staan tegenover de transformatieplannen en de 
financiering daarvan. De overheid speelt in het geheel een centrale (sturende) rol door 
ondersteuning te bieden bij onder andere bestemmingsplanwijzigingen en versoepeling van 
regelgeving bij transformaties (Rijksoverheid, 2012). Met de invoering van het convenant is een 
belangrijke stap gezet om nieuwbouw tegen te gaan en renovatie en transformatie te 
stimuleren. Het beperken van de nieuwbouw zorgt er voor dat de voorraad niet (veel) groter 
wordt, maar het onttrekken aan de voorraad is van belang om de huidige leegstand terug te 
dringen (Bouwmeester, 2006).  
 
In figuur 9 is het aantal vierkante meters kantoorruimte dat per jaar aan de voorraad is 
onttrokken in kaart gebracht (Bak, 2012). Hieruit kan worden opgemaakt dat in de periode van 
2002 tot 2010 slechts relatief kleine hoeveelheden kantoorruimte aan de voorraad zijn 
onttrokken. Het merendeel daarvan is gesloopt. De verplichting om bij nieuwbouw elders in de 
betreffende stad een bestaand (leegstaand) gebouw te transformeren of te slopen is 
veelbesproken, maar wordt nog nergens in de praktijk gebracht (Gelinck & Benraad, 2011). 
 

                                                      
10 De Kantorentop bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten (VNG), provincies (IPO), het Rijk (ministeries van IenM, 
BZK en Financiën), beleggers (IVBN en Vastgoed Belang), ontwikkelaars (NEPROM), gebruikers (CoreNet en FMN) en 
vastgoedfinanciers (NVB) (Rijksoverheid, 2012). 
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figuur 9 - Onttrekking aan de voorraad kantoorruimte, naar bestemming (Bak, 2012) 

 
Zoals in figuur 9 is af te lezen, zijn in de periode 2002-2010 relatief weinig transformaties 
gerealiseerd. De huidige aandacht voor herontwikkeling en de vele onderzoeken die er reeds 
naar gedaan zijn, zorgen inmiddels voor meer inzicht in de mogelijkheden. In de grote steden is 
daardoor al een toename zichtbaar van het aantal transformaties, onder andere naar 
werkplekken voor jonge en creatieve ondernemers, studentenhuisvesting en hotels. Zowel de 
leegstand als de vraag naar (betaalbare) woningen is in deze steden erg groot. Er liggen dus 
ook kansen voor het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen. Door het creëren 
van woningen en functiemenging in binnenstedelijke kantoorgebieden kan een nieuw en 
dynamisch leefmilieu worden gerealiseerd met een grote variatie aan wonen en werken. Op 
deze manier wordt gebieden nieuw leven ingeblazen en kan de problematiek met betrekking tot 
de woningtekorten en de leegstaande kantoorgebouwen worden aangepakt. 

2.3 Afstemming van de vraag- en aanbodzijde 
Uit voorgaande paragrafen is gebleken dat de woningmarkt grote tekorten kent. De vraag van 
starters is vooral groot naar particuliere (geliberaliseerde) meergezins-huurwoningen. In deze 
sector sluit het aanbod echter niet aan op de vraag, hetgeen kansen biedt voor het realiseren 
van dergelijke woningen. Vastgoedbeleggers zijn mede daardoor in toenemende mate 
geïnteresseerd in woningbeleggingen, vooral in geliberaliseerde woningen met een 
huurprijsniveau tot €1.000. Het goedkopere segment is vooral het werkveld van 
woningcorporaties, daar de veelal ‘onrendabele toppen’11 van sociale huurwoningen geen optie 
zijn voor beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Publicaties van DTZ (2011) en de 
Vereniging voor Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN, 2011) bevestigen dat de vraag naar 
woningbeleggingen groot en groeiende is. Het beperkte aanbod van woningen in deze sector 
resulteert in lage leegstandscijfers, waardoor investeringen in dit segment als vrijwel risicoloos 
worden gezien (DTZ, 2011). Deze ‘veilige beleggingen’ worden steeds populairder doordat de 
commerciële vastgoedmarkt is verzadigd en de vraag naar woningen onverminderd groot is. 
Transformatie van leegstaand kantorenvastgoed naar startersappartementen lijkt daarom een 
interessante optie om zowel de problematiek aan de vraag- als aanbodzijde aan te pakken.  

                                                      
11 Onder de onrendabele top wordt dat deel van de investering verstaan, waarvoor volgens de huidige inzichten op 
voorhand al duidelijk is dat deze niet met verhuur wordt terugverdiend. Om dergelijke investeringen te financieren, 
verkopen woningcorporaties een deel van hun bestaande woningbezit of bouwen gecombineerde projecten in de 
huur- en koopsector (BNG, 2003). 
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Voor starters werd in het verleden nauwelijks gebouwd omdat ontwikkelaars er maar weinig 
winst op konden behalen. De terughoudendheid van hypotheekverstrekkers en de wachtrijen 
en regelgeving voor sociale huur, zorgen er voor dat starters en singles moeite hebben om de 
woningmarkt te betreden. Het nieuwe aanbod dat gerealiseerd kan worden in bestaand 
kantorenvastgoed, is een optie waarvoor op veel belangstelling kan worden gerekend van deze 
doelgroep (Herbestemmingacademie, 2012). Transformatie is tevens interessant door de korte 
tijd waarin de woningen gerealiseerd kunnen worden. Woningen moeten alsmaar sneller op de 
markt komen en deze ‘time to market’ wordt steeds belangrijker (Smits, 2012). Vooral starters 
willen niet nog jaren onzelfstandig blijven wonen totdat nieuwe woningen zijn ontwikkeld en 
gebouwd. De snelheid van transformatie biedt daarin mogelijkheden. 
 
De koppeling van de vraag- en aanbodzijde kent echter ook veel belemmerende factoren die 
het bemoeilijken om dergelijke transformaties te realiseren, zoals een (te) hoge boekwaarde 
van leegstaande gebouwen en tijdrovende gemeentelijke processen. Vastgoedeigenaren 
hebben hun lege kantoren vaak voor een te hoge waarde op de balans staan. Dit komt doordat 
zij de waarde bepalen op basis van een kantoor dat verhuurd is. De werkelijke economische 
waarde van een leeg kantoor is (uiteraard) lager. Transformatie brengt een hoge initiële 
investering met zich mee en het afwaarderen van de boekwaarde is noodzakelijk om kantoren 
een nieuwe functie te kunnen geven. Een langdurig leegstaand kantoorgebouw wordt naar 
verwachting echter nooit meer verhuurd, althans niet aan de beoogde doelgroep en tegen de 
prijzen die momenteel worden gevraagd (DTZ, 2010). Mede daardoor zijn steeds meer 
vastgoedeigenaren bereid hun kantorenbezit af te waarderen en transformatie naar een andere 
functie mogelijk te maken, mits zekerheid kan worden verschaft over de haalbaarheid van het 
project (Gelinck & Benraad, 2011). 
 
Diverse transformaties naar woningen zijn reeds tot uitvoering gebracht en bevestigen de 
haalbaarheid van dergelijke projecten. In Amsterdam, Utrecht en Nieuwegein zijn tevens 
voorbeelden van kantoorpanden die getransformeerd worden naar starterswoningen. De 
vereiste gebouw- en omgevingskenmerken en de randvoorwaarden die van belang zijn bij het 
transformeren van kantoren naar starterswoningen, zijn nader beschreven in hoofdstuk 5 en 6. 
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 3. Woonbehoeften in de literatuur 

Aan de basis van de bepaling of starterswoningen kunnen worden gerealiseerd in bestaand 
vastgoed, staan de woonbehoeften van de doelgroep. Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van 
het literatuuronderzoek naar de woonbehoeften van starters in Nederland. De woonbehoeften 
zijn geanalyseerd op basis van het stappenplan uit paragraaf 1.5. De informatie voor 
voorliggend woonbehoeftenonderzoek is in hoofdzaak afkomstig uit de literatuur en bestaand 
onderzoek. Deze resultaten zijn vervolgens aangevuld door middel van interviews met 
belangenbehartigers van de doelgroep en professionals in het ontwikkelen van 
starterswoningen. Tot slot is de opgedane kennis getoetst en nader onderbouwd door middel 
van interviews met een elftal starters uit de doelgroep. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de 
interviews en de uiteindelijke conclusies beschreven. 

3.1 Onderzoeksmethode en –bronnen 
Voor het literatuuronderzoek is specifiek gezocht naar bronnen met relevantie op het gebied 
van woonwensen/woonbehoeften en van de financiële mogelijkheden van starters. Om de 
betrouwbaarheid van de bronnen te vergroten zijn vooral onderzoeken met een 
wetenschappelijke grondslag gebruikt. De analyse betreft (grootschalige) onderzoeken die door 
de overheid zijn geïnitieerd, alsook diverse studies van marktpartijen en overige 
wetenschappelijke (afstudeer)onderzoeken waarin ‘starters op de woningmarkt’ centraal staan . 
Hieronder is een korte toelichting gegeven van de gebruikte bronnen zoals deze in tabel 4, tabel 
5 en tabel 6 zijn weergegeven. 

Onderzoek door overheidsinstanties 
tabel 4 - Onderzoeksbronnen van overheidsinstanties 

Titel onderzoeksbron Onderzoek van 
Het wonen overwogen: resultaten van het WoON 2009 (ABF, 2009) 
Peiling woonvoorkeuren en reacties beleidsplannen (ABF, 2012a) 
Tussen wens & werkelijkheid (Gfk, 2011) 
Klaar voor de starter (Inbo, 2009) 
Middeninkomens op de woningmarkt (RLI, 2011) 
 
Een belangrijke bron van informatie betreffen grootschalige onderzoeken die zijn geïnitieerd 
door overheidsinstanties. In de aanleiding van dit onderzoek is het WoON2009 al regelmatig 
gebruikt. De resultaten van dit onderzoek geven een goed beeld van de verhuisgeneigdheid in 
Nederland, waaronder ook dat van starters. De latere onderzoeken van ABF (2012) en Gfk (2011) 
zijn opgezet om de daadwerkelijk verhuizingen als aangegeven in het WoON2009 in beeld te 
brengen. De beweegredenen om te verhuizen en de keuzes die worden gemaakt bij het kiezen 
van een nieuwe woning zijn interessant voor de analyse van voorliggend 
woonbehoeftenonderzoek. 
 
Het onderzoeksrapport van Inbo (2009) is in opdracht van de stadsregio Rotterdam opgesteld. 
De stadsregio heeft in haar regionale woonvisie starters als één van de centrale thema’s 
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benoemd. In deze woonvisie wordt het doel gesteld om starters ‘te binden en te boeien’ en 
daarmee te behouden voor de regio. Het rapport van Inbo (2009) is gebaseerd op een 
publicatie van Boogaard & Ligtvoet (2007) en gaat in op de diversiteit van starters en hoe dit 
zich vertaalt naar woonwensen. 
 
Het rapport van RLI12 (2011) beschrijft de problematiek die huishoudens met middeninkomens 
ervaren op de woningmarkt en geeft een advies om de positie van deze huishoudens te 
verbeteren. De doelgroep van voorliggend onderzoek valt met inkomens tussen de €34.000 en 
€43.000 onder deze middeninkomens. Het rapport van RLI is daarom een interessante bron om 
de financiële (on)mogelijkheden, van onder andere starters, in beeld te brengen en uiteindelijk 
te koppelen aan de woonbehoeften van starters. 

Studies van marktpartijen en belangenbehartigers 
tabel 5 - Onderzoeksbronnen van marktpartijen en belangenbehartigers 
Titel onderzoeksbron Onderzoek van 
Starters aan zet (Boogaard & Ligtvoet, 2007) 
Studenten- en starterswoningen in Amsterdam (AM, 2011) 
Wensen van Starters (USP-MC, 2005a) 
Starters op de woningmarkt in de knel (USP-MC, 2005b) 
Ik wil ook wonen (ADV, 2011) 
Klem in het midden (Giffen, Kolk, & Wientjes, 2011) 
 
De publicatie van Boogaard & Ligtvoet (2007) staat aan de basis van het in tabel 4 genoemde 
rapport van Inbo (2009) en beschrijft de woonwensen van starters. Het onderzoek voorafgaand 
aan deze publicatie is een initiatief van een tweetal projectontwikkelaars met als doel andere 
ontwikkelaars en initiatiefnemers te inspireren en te informeren om woonproducten te 
realiseren die (beter) zijn afgestemd op de specifieke woonwensen van starters. Daarvoor zijn 
100 enquêtes, tien diepte-interviews en een expertmeeting gehouden. De onderzoekers 
onderscheiden in de publicatie een zestal verschillende typen starters, afhankelijk van de leeftijd 
en het opleidingsniveau. In het onderhavige woonbehoeftenonderzoek wordt specifiek gekeken 
naar de woonbehoeften van starters met een middeninkomen, onafhankelijk van de leeftijd en 
de genoten opleiding. Daarbij is het interessant om te bekijken wat de verschillende 
woonwensen zijn van de zes startersprofielen die in de publicatie zijn gedefinieerd en deze af te 
leiden naar de doelgroep van voorliggend onderzoek.  
 
De marktonderzoeken van AM (2011) en USP-MC (2005) betreffen factsheets met betrekking tot 
de woonwensen van starters (en studenten). Het verschil is dat AM (2011) vooral de interesse 
voor specifieke projecten heeft onderzocht (1210 respondenten) en dat USP-MC (2005) een 
algemeen beeld schetst van de gewenste woonvorm en woningtypen van starters. Deze 
factsheets zijn bruikbare bronnen om een algemene indruk te krijgen van de woonwensen van 
starters en de verschillende opvattingen die daarover bestaan. 

                                                      
12 RLI staat voor de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur, zijnde de strategische adviescolleges voor de 
regering en het parlement met betrekking tot de fysieke omgeving. 
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De publicatie van ADV (2011) heeft betrekking op de financiële mogelijkheden en de 
gerelateerde woonwensen van (onder andere) starters. Het onderzoeksrapport gaat in op de 
effecten van de gewijzigde regelgeving13 in de sociale huursector. De problematiek die vooral de 
middeninkomens daarin ondervinden zijn onderzocht en in kaart gebracht. Het rapport van Van 
Giffen, Kolk & Wientjes (2011) betreft eenzelfde onderzoek, maar is specifiek gericht op de regio 
‘Rivierenland’ in het midden van Nederland. De focus van voorliggend onderzoek op starters 
met een middeninkomen maakt dat deze rapporten een interessante bron van informatie zijn. 

Wetenschappelijke onderzoeken 
tabel 6 - Onderzoeksbronnen van wetenschappelijke aard 

Titel onderzoeksbron Onderzoek van 
Aanvullend marktonderzoek OLV8 (Stichting Interface, 2012) 
Waarden en woonwensen van de Utrechtse starter (Hoefnagel, 2011) 
Verschillende mensen, verschillende wensen (Pittie, 2011) 
 
Het (aanvullend) marktonderzoek van Stichting Interface (2012) is in opdracht van 
woningcorporatie Wooninc uitgevoerd om de interesse en aanvullende woningvoorkeuren in 
beeld te brengen voor een specifiek project. Het project betreft het voormalige kantoorpand van 
de woningcorporatie en is beoogd getransformeerd te worden tot zelfstandige woonstudio’s 
voor jongeren (studenten en starters tot 30 jaar). De woningvoorkeuren en woonwensen die uit 
dit onderzoek zijn voortgekomen (451 respondenten) bevatten interessante conclusies voor de 
analyse van het onderhavige woonbehoeftenonderzoek. 
 
De wetenschappelijke onderzoeken van Hoefnagel (2011) en Pittie (2011) betreffen master 
theses aan de Universiteit van Utrecht. Beide onderzoeken bevatten kwantitatieve analyses met 
respectievelijk 545 en 205 respondenten waarin de woonwensen van (Utrechtse) starters in 
kaart zijn gebracht. Tezamen met de overige beschreven bronnen vertegenwoordigen deze 
onderzoeken een voldoende grote onderbouwing om betrouwbare informatie af te kunnen 
leiden ten behoeve van dit woonbehoeftenonderzoek. 

3.2 Analyse van de literatuur 
De uit het literatuuronderzoek voortkomende informatie is geanalyseerd en in deze paragraaf 
gestructureerd aan de hand van de factoren ‘betaalbaarheid en financiële mogelijkheden’, 
‘omgevingskenmerken’ en ‘woningkenmerken’. Uit de meeste bronnen kan de conclusie 
worden afgeleid dat starters (sneller) genoegen nemen met een kleine(re) woning met minder 
kamers, mits de prijs en de locatie naar wens zijn. De volgorde van bovengenoemde factoren is 
vaak de volgorde die starters hanteren bij de keuze voor een geschikte woning. Prijs en locatie 

                                                      
13 De gewijzigde regelgeving betreft een besluit van de Europese Commissie (EC) waarin sinds 1-1-2011 sociale 
verhuurders minimaal 90% van hun beschikbaar gekomen woningen met een huur onder de liberalisatiegrens 
(€681,02) dienen te verhuren aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen lager dan €34.229 (Rijksoverheid, 2013). 



 

 48 
Master Thesis Y. Beterams 

 3. Woonbehoeften in de literatuur 

zijn daarin dus belangrijker dan de woningkenmerken zelf. Overzichten van de woonbehoeften 
uit de literatuur zijn bijgevoegd als bijlage 1 en 2. 

3.2.1 Betaalbaarheid en financiële mogelijkheden 
Starters beginnen hun werkcarrière vaak met een laag aanvangssalaris en hebben daardoor 
een beperkt woonbudget. Het beschikbare budget blijkt het belangrijkste uitgangspunt voor 
starters bij het zoeken naar een eerste woning (Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 2009; ADV, 
2011). Pas als de prijs goed is wordt naar overige woning- en omgevingskenmerken gekeken, 
waarbij de locatie de eerstvolgende doorslaggevende factor is (zie paragraaf 3.2.2). De termen 
goedkoop en betaalbaar worden veel genoemd in de verschillende bronnen en dit lijken 
belangrijke doelen te zijn voor starters. De gewenste (kale) huurprijzen lopen u iteen van €400 tot 
€650 per maand en de gewenste koopprijs ligt tussen de €100.000 en €200.000 (USP-MC, 2005; 
Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 2009; RLI, Gfk, Hoefnagel, Pittie, 2011; ABF, 2009, 2012).  
 
De gewenste huur- en koopprijzen zijn in de meeste literatuur niet gekoppeld aan inkomens en 
daardoor is het moeilijk om te bepalen of de starters een reële inschatting hebben gemaakt van 
hun financiële mogelijkheden. Alleen in het onderzoek van RLI (2011) wordt een gewenste 
huurprijs gegeven voor specifieke huishoudens met een inkomen tussen de €33.000 en €43.000. 
Deze prijzen liggen (gemiddeld) rond de €529 voor eenpersoonshuishoudens en €542 voor 
paren zonder kinderen. De genoemde prijzen liggen onder de liberalisatiegrens van €681,02 per 
maand, waardoor vooral sociale huurwoningen interessant lijken te zijn voor starters. Door 
nieuwe regelgeving komen huishoudens met een inkomen hoger dan €34.229 echter niet 
(meer) in aanmerking voor een sociale huurwoning. In het rapport van ABF (2012) is onderzocht 
welke alternatieve verhuisbeweging deze middeninkomens overwegen naar aanleiding van dit 
gewijzigde beleid. Daarin geeft 38% de voorkeur aan een particuliere huurwoning met een 
vergelijkbare prijs als een sociale huurwoning. Gezien het zeer beperkte aanbod aan dergelijke 
huurwoningen lijkt dat momenteel geen reële optie (ADV, 2011; ABF, 2012ab). 43% Geeft aan 
niet (meer) te willen of te kunnen verhuizen en slechts een klein deel geeft aan de 
mogelijkheden voor een koopwoning te bekijken (ABF, 2012a). Deze rapporten zijn niet specifiek 
op starters gericht, maar hieruit blijkt wel dat huishoudens met een middeninkomen blijven 
vasthouden aan een woning met lage (sociale) huurprijzen. Door het beperkte aanbod in 
goedkope particuliere huurwoningen blijven deze huishoudens in hun huidige woningen zitten 
en stagneert de doorstroming. In subparagraaf 2.1.4 is een indicatie gegeven van de 
mogelijkheden van de doelgroep met een inkomen tussen de €34.000 en €43.000. Er blijken 
hogere huurprijzen mogelijk dan het gewenste prijsniveau dat in de literatuur wordt genoemd. 
Een (kale) huurprijs van €708 is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande starters met een bruto 
inkomen van €34.000. Daaruit kan worden geconcludeerd dat starters geen duidelijk beeld 
hebben van de financiële mogelijkheden (in de huursector), maar het kan ook betekenen dat zij 
het vooral belangrijk vinden om in de eerste jaren van hun woon- en werkcarrière goedkoop te 
wonen. 
 
Wat betreft de koopsector komen de mogelijkheden voor starters met een inkomen tussen de 
€34.000 en €43.000 overeen met de gewenste koopprijzen van €100.000 tot €200.000 uit de 
literatuur. In de gebruikte bronnen is een trend zichtbaar die een verschuiving naar de 
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huursector weergeeft. Naarmate de literatuur recenter wordt, wordt een voorkeur voor 
huurwoningen vaker genoemd. Waar in het onderzoek van Boogaard & Ligtvoet (2007) nog 
62% van de respondenten de voorkeur geeft aan een koopwoning, constateren Hoefnagel 
(2011) en Pittie (2011) vier jaar later een vergelijkbaar percentage met een voorkeur voor de 
huursector. Dit heeft mede te maken met de onduidelijkheid en onmogelijkheden op de 
hypotheekmarkt, maar ook met het beperkte aanbod aan betaalbare koopwoningen (ADV, 
2011). Een andere motivatie die vaak wordt genoemd bij de keuze voor een huurwoning heeft te 
maken met vrijheid. Vrijheid heeft voor de starter vooral betrekking op financiële vrijheid en 
flexibiliteit (Boogaard & Ligtvoet, 2007; Hoefnagel, 2011). De zware hypotheeklast bij de 
aanschaf van een woning beperkt de (financiële) bewegingsvrijheid van een starter. Veel 
starters willen zich nog niet langdurig vastleggen aan een bepaalde locatie met hoge 
maandlasten (Hoefnagel, 2011). Zij geven de voorkeur aan een flexibele en betaalbare situatie 
in de eerste jaren van hun woon- en werkcarrière. Doordat starters in deze eerste jaren vaak 
met tijdelijke arbeidscontracten te maken hebben, heerst er onduidelijkheid over de (nabije) 
toekomst (Gfk, 2011). Met een gemiddelde woonduur van vier jaar is een flexibele woonsituatie 
die eenvoudig is te veranderen dan het meest gewenst. De meergezins-huurwoning (flat of 
appartement) krijgt daarin de voorkeur van starters (USP-MC, 2005a; Inbo, ABF, 2009; Hoefnagel, 
Pittie, 2011). Na vier jaar is er waarschijnlijk meer duidelijkheid op werkgebied en hebben 
starters meer behoefte om zich te gaan settlen. Indien dan sprake is van een vast 
arbeidscontract en eventuele plannen om samen te gaan wonen, ontstaan er ook meer 
mogelijkheden om door te stromen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning.  

3.2.2 Omgevingskenmerken 
Naast de prijs van de woning speelt de locatie een belangrijke rol. Een groot deel van de 
respondenten uit bestaande onderzoeken geeft hun voorkeur aan een stedelijk woonmilieu en 
een woning aan de rand van het centrum (Boogaard & Ligtvoet, 2007; ABF Research, Inbo, 2009; 
Hoefnagel, 2011). Winkels voor dagelijks levensonderhoud dienen in de directe woonomgeving 
te zijn gelegen en overige winkels, horecagelegenheden en sportfaciliteiten op loop- of 
fietsafstand van de woning (USP-MC, 2005b; Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 2009; Pittie, 2011). 
Het WoON2009 houdt voor de afstand tot dergelijke voorzieningen maximaal vijf kilometer van 
de woning aan (ABF, 2009). Een dergelijke centrumstedelijke woonomgeving kenmerkt zich 
voor starters door een hoog voorzieningenniveau en een levendig karakter. Levendigheid draait 
om een gediversifieerde combinatie van recreëren, werken en wonen en betekent voor starters 
‘mensen op straat’ (Hoefnagel, Pittie, 2011). In het kader van functiemenging geven starters aan 
dat zij door in (of nabij) het centrum te wonen verschillende activiteiten gemakkelijk kunnen 
combineren, zoals werk, boodschappen, hobby’s en het onderhouden van sociale contacten 
(ABF, 2009; Hoefnagel, 2011). Het onderhouden van sociale contacten vindt veelal plaats in 
openbare ontmoetingsplaatsen, waarvoor starters vaak naar het centrum gaan  (Hoefnagel, 
2011). 
 
Starters geven aan zich vooral per fiets te verplaatsen en hechten veel waarde aan 
bereikbaarheid en mobiliteit. Daarin wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer belangrijker 
gevonden dan de bereikbaarheid per auto (AM, Hoefnagel, Pittie, 2011). Een goede afsluitbare 
fietsenstalling vinden starters belangrijk. Deze kan zowel privé als gemeenschappelijk worden 
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gerealiseerd. Van de ondervraagden van het marktonderzoek van Stichting Interface (2012) 
vindt 37,5% een gemeenschappelijke fietsenberging noodzakelijk en 48,8% gewenst. Privé 
parkeerplaatsen zijn onbelangrijk, maar openbare parkeerplaatsen op korte (loop)afstand van 
de woning worden wel gewaardeerd (Inbo, 2009). In het onderzoek van Stichting Interface 
(2012) heeft 23% van de respondenten belangstelling voor een parkeerplaats, maar zij zijn niet 
bereid hier veel voor te betalen: gemiddeld €9,14 (extra) per maand. Het rapport van Gfk (2011) 
concludeert ook dat een parkeervoorziening niet als harde eis wordt gesteld. Daarin worden 
parkeermogelijkheden namelijk als één van de voorzieningen genoemd die als eerste komen te 
vervallen als de wensen dienen te worden bijgesteld om de slagingskans te vergroten een 
geschikte (betaalbare) woning te vinden.  
 
Wensen ten aanzien van de veiligheid in de buurt is men niet bereid bij te stellen (Gfk, 2011). 
Veiligheid scoort in verschillende bronnen het hoogst als het gaat om de waardering van 
omgevingskenmerken. Een onveilige woonomgeving wordt door starters gekenmerkt door de 
aanwezigheid van hangjongeren, verpauperde gebouwen en rommel op straat (Inbo, 2009; 
Hoefnagel, 2011). Er is een duidelijke behoefte aan rust en aan een veilige en verzorgde 
woonomgeving (Gfk, 2011). Starters geven de voorkeur aan een ‘rustige locatie, maar vlakbij de 
plek waar alles gebeurt’ (Inbo, 2009). Wat starters precies verstaan onder een ‘veilige omgeving’ 
wordt in de literatuur niet uitvoerig besproken. 

3.2.3 Woningkenmerken 
De meest genoemde doelen om te willen verhuizen naar een (eerste) woning betreffen 
zelfstandigheid, onafhankelijkheid, privacy, rust en ruimte (Inbo, 2009; ADV, Hoefnagel, 2011; 
Stichting Interface, 2012). Bij de overgang van student naar starter hoort vaak een nieuwe 
dagbesteding en andere activiteiten, waarbij de behoefte aan rust, privacy en zelfstandigheid 
toeneemt. Starters hebben in deze nieuwe levensfase behoefte aan een plek voor zichzelf, waar 
ze zich na een dag werken kunnen terugtrekken en tot rust kunnen komen (Hoefnagel, 2011). 
Ze zijn de gezamenlijke voorzieningen en verplichtingen van het studentenhuis ontgroeid en 
willen nu (liever) onafhankelijk zijn (Inbo, 2009; Hoefnagel, 2011). Datzelfde geldt voor starters 
die gedurende de studie thuis zijn blijven wonen. 
 
Starters nemen genoegen met minder vierkante meters en minder kamers, mits de prijs en de 
locatie aan de wensen voldoen (USP-MC, 2005b). Vooral starters met een stedelijke 
woonvoorkeur zetten sterker in op kwaliteit (afwerkingsniveau van de woning en voorzieningen 
in de woonomgeving) en nemen genoegen met minder kwantiteit (oppervlakte van de woning) 
(Hoefnagel, 2011). Wat betreft kwaliteit gaat het vooral om het afwerkingsniveau van de woning 
zelf en niet om de architectuur of het type bebouwing (Gfk, 2011). Starters hebben geen 
specifieke voorkeur voor bestaande bouw of nieuwbouw (USP-MC, 2005a). Daarnaast geven 
starters aan bereid te zijn in een (oud) bedrijfsgebouw te willen wonen, hetgeen transformaties 
naar starterswoningen mogelijk maakt (Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 2009). 
 
De prijs en locatie worden het hoogste beoordeeld, maar dit heeft ook te maken met het 
beperkte aanbod dat er voor starters is. Zodra een woning (enigszins) aan de eisen wat betreft 
prijs en locatie voldoet, is een starter verder snel tevreden (ADV, 2011). Desondanks 



 

 51 
 

 3. Woonbehoeften in de literatuur 

concluderen de meeste onderzoeken dat starters behoefte hebben aan een woning met ten 
minste drie kamers (Inbo, 2009; RLI, 2011). Eén aparte slaapkamer is in veel gevallen een 
vereiste, maar de functie van de derde (en eventueel vierde) kamer is onduidelijk. Een aparte 
werkkamer heeft namelijk geen prioriteit en starters geven aan liever een grote(re) woonkamer 
te hebben (Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 2009). In het rapport van Inbo (2009) wordt het 
aantal slaapkamers belangrijker gevonden dan de grootte van de slaapkamers. Daaruit kan 
worden geconcludeerd dat starters de extra slaapkamer(s) ook daadwerkelijk als slaapkamer 
(logeerkamer) willen gebruiken. De gewenste woonoppervlakte is volgens het onderzoek van 
Pittie (2011) 40 tot 60m². Deze beperkte grootte maakt het echter moeilijk om een tweede of 
derde (extra) slaapkamer te kunnen realiseren.  
 
In de marktonderzoeken van Stichting Interface (2012) en AM (2011) is specifiek de interesse 
onderzocht voor studio’s variërend van 24 tot 53m². Dit komt deels overeen met de gewenste 
woninggrootte uit de overige literatuur, maar niet met het gewenste aantal kamers. Beide 
projecten in respectievelijk Eindhoven en Amsterdam kennen evengoed veel geïnteresseerden 
uit de beoogde doelgroep. Als belangrijkste reden om niet in een studio te willen wonen wordt 
wel het ontbreken van een aparte slaapkamer genoemd (Stichting Interface, 2012). In het 
onderzoeksrapport van Stichting Interface (2012) is de voorkeur tussen vijf verschillende 
groottes van studio’s redelijk gelijk verdeeld. 24% van de actief woningzoekenden geeft de 
grootste en duurste studio als voorkeur (53m²; €560), gevolgd door de kleinste en goedkoopste 
studio met bijna 22% (24m²; €415). De voorkeuren lopen sterk uiteen, hetgeen mogelijk kan 
worden verklaard door de mix van studenten en starters die aan de enquête hebben 
deelgenomen. Van de 25-30 jarigen, waarvan waarschijnlijk het grootste deel starter is, kiest 
42% voor het grootste type. Van de 20-25 jarigen is de voorkeur met gelijke aantallen verdeeld 
over de kleinste, de middelste en de grootste studio (Stichting Interface, 2012). Wat betreft de 
gewenste grootte van de woning kan hieruit worden geconcludeerd dat het vooral afhankelijk is 
van de betaalbaarheid en de financiële mogelijkheden van de woningzoekende. Starters 
hebben over het algemeen meer te besteden dan studenten en zij zullen grotendeels 
verantwoordelijk zijn voor het aandeel dat kiest voor de grotere en duurdere studio’s. 
 
Uit de verschillende bronnen kan niet precies worden afgeleid wat de totale woonoppervlakte 
en het aantal en de grootte van de kamers is waar starters zogenaamd genoegen mee nemen. 
Starters geven wel aan ‘voldoende ruimte’ te willen hebben om mensen te kunnen ontvangen 
(Hoefnagel, 2011). De invulling van deze ruimte wordt verder niet besproken. In paragraaf 3.2.2 
is al aangegeven dat starters vooral naar openbare ontmoetingsplaatsen gaan om hun sociale 
contacten te onderhouden. De woning zelf wordt ook als een plek gezien om sociale contacten 
te onderhouden, zowel fysiek als digitaal. In fysieke zin wensen starters dus ‘voldoende ruimte’ 
en om contacten digitaal te kunnen onderhouden wordt de beschikbaarheid van snel internet 
belangrijk gevonden (Hoefnagel, 2011). 
 
Starters geven tevens aan behoefte te hebben aan een buitenruimte. De exacte invulling van 
deze buitenruimte loopt in de verschillende bronnen uiteen. Sommige studies beschrijven de 
aanwezigheid van een privé buitenruimte als een vereiste (Boogaard & Ligtvoet, 2007; Inbo, 
2009). Andere geven aan dat een gemeenschappelijke buitenruimte of de nabijheid van het 



 

 52 
Master Thesis Y. Beterams 

 3. Woonbehoeften in de literatuur 

centrum of een park eveneens voldoet aan de behoefte om buiten te kunnen verblijven 
(Hoefnagel, 2011). In de marktonderzoeken van Stichting Interface (2012) en AM (2011) 
betreffen de projecten transformaties van voormalige kantoorpanden. Het realiseren van privé 
buitenruimten is bij dergelijke projecten erg kostbaar en wordt in beide gevallen niet gedaan. De 
aanwezigheid van een gezamenlijke buitenruimte in de vorm van een tuin of een dakterras, 
wordt wel gewenst of zelfs noodzakelijk geacht. Van de respondenten van het onderzoek van 
Stichting Interface (2012) vindt 11,7% een gemeenschappelijke buitenruimte noodzakelijk en 
64,2% gewenst. In Amsterdam geeft 17% de voorkeur aan een gezamenlijke tuin (AM, 2011). 
Een privé buitenruimte bij alle woningen wordt dus niet overal noodzakelijk geacht, mits er een 
gemeenschappelijke tuin is of er andere voorzieningen in de nabijheid zijn gelegen die de 
behoefte aan een buitenruimte kunnen opvangen. Voor transformaties van kantoorpanden naar 
woningen is dat een conclusie die de (financiële) haalbaarheid kan doen vergroten. 
 
Naast een gemeenschappelijke buitenruimte zijn meerdere voorzieningen in kaart gebracht die 
starters als een meerwaarde zien voor een woning(complex). Een gezamenlijke wasserette 
wordt het meeste genoemd (AM, 2011; Stichting Interface, 2012). Het realiseren van een 
dergelijke voorziening scheelt in de (ver)bouwkosten met betrekking tot de aansluitingen in de 
woningen, maar ook een aparte berg- of wasruimte is dan niet noodzakelijk. Daarnaast worden 
starters (en studenten) met de aanwezigheid van een wasserette niet geconfronteerd met de 
aanschaf van een dure wasmachine en droger. Een gemeenschappelijke fitnessruimte en de 
aanwezigheid van een huismeester worden tevens genoemd als mogelijke extra voorzieningen 
(AM, 2011).  

3.2.4 Deelconclusies ten behoeve van nader onderzoek 
Deze paragraaf beschrijft de deelconclusies die voortkomen uit het literatuuronderzoek. Deze 
deelconclusies betreffen de informatie die onduidelijk of onderbelicht zijn gebleven. In de 
interviews zijn deze onduidelijkheden vervolgens ter sprake gebracht om de informatie nader te 
kunnen onderbouwen en waar nodig aan te vullen (zie hoofdstuk 4). 
 
De financiële mogelijkheden van starters bepalen in grote lijnen de zoektocht naar een 
geschikte eerste woning. In de literatuur worden verschillende bedragen genoemd die starters 
bereid zijn te betalen voor een woning. Doordat deze gewenste huur- en koopprijzen niet 
gekoppeld zijn aan inkomens is het lastig te bepalen of starters een reële inschatting hebben 
gemaakt van hun financiële mogelijkheden. Vooral de gewenste huurprijzen liggen lager dan de 
mogelijkheden, hetgeen tevens kan betekenen dat starters het vooral belangrijk vinden om te 
beginnen in een goedkope woning. Tijdens de interviews met professionals en starters is hier 
nader op ingegaan. 
 
Wat betreft de gewenste omgevingskenmerken is de literatuur redelijk duidelijk. 
Multifunctionaliteit, levendigheid en veiligheid staan aan de basis van een aantrekkelijke 
woonomgeving voor starters. Multifunctionaliteit en levendigheid denken starters te vinden in 
een centrumstedelijke woonlocatie met (veel) voorzieningen op loop- of fietsafstand. Een 
supermarkt dient in de directe nabijheid van de woning te zijn gelegen. Wat starters precies 
verstaan onder een ‘veilige omgeving’ wordt in de literatuur niet uitvoerig besproken. Starters 
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geven tevens aan de bereikbaarheid per fiets en het openbaar vervoer belangrijk te vinden. De 
bereikbaarheid met de auto en parkeermogelijkheden zijn van minder belang. 
 
Op het gebied van ruimtebehoefte is de literatuur niet eenduidig en is meer informatie nodig om 
de gegevens nader te kunnen onderbouwen. Zaken met betrekking tot het aantal kamers, 
oppervlakte van de woning en de noodzaak en invulling van een buitenruimte zijn daarom ter 
sprake gebracht tijdens de interviews. 
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit het voorgaande hoofdstuk getoetst en aangevuld door 
middel van interviews. Allereerst zijn interviews gehouden met professionals in het ontwikkelen 
en realiseren van starterswoningen. De daaruit voortgekomen informatie is vervolgens 
geverifieerd en aangevuld door middel van interviews met starters. De uiteindelijke conclusies 
van dit woonbehoeftenonderzoek zijn beschreven in paragraaf 4.4. 

4.1 Onderzoeksmethode en –bronnen 
De interviews met professionals betreffen semigestructureerde en ‘lerende’ interviews. Op basis 
van de resultaten uit het literatuuronderzoek zijn interviewguides opgesteld die als rode draad 
hebben gediend bij deze interviews (zie bijlage 3). Het doel van de interviews met professionals 
was niet alleen gericht op het toetsen en aanvullen van de informatie uit de literatuur, maar ook 
op het verkrijgen van nieuwe inzichten op het gebied van woonwensen van starters. De 
informatie en inzichten die zijn voortgekomen uit deze interviews zijn vervolgens weer toegepast 
in de daaropvolgende interviews.  
 
De resultaten uit het literatuuronderzoek en de interviews met professionals zijn verwerkt in een 
‘woonbehoeftenoverzicht’ (bijlage 5 en 6). Gedurende het onderzoek naar de woonbehoeften 
van starters is dit een dynamisch document geweest waarin steeds elementen zijn toegevoegd 
en nader zijn onderbouwd. Na afloop van het literatuuronderzoek en de interviews met 
professionals was het met behulp van een ‘tussenversie’ van het woonbehoeftenoverzicht 
mogelijk om te bepalen welke informatie nog verder onderzocht diende te worden. Deze 
‘deelconclusies’ zijn in paragraaf 4.2.4 tevens toegelicht. Om de daarin geconstateerde 
ontbrekende of onduidelijke informatie te achterhalen zijn een elftal interviews uitgevoerd met 
starters uit de doelgroep van dit onderzoek. Om er zeker van te zijn dat de juiste informatie 
wordt achterhaald betreffen dit gestructureerde interviews. Aan de hand van de deelconclusies 
en het woonbehoeftenoverzicht is een gedetailleerde interviewguide opgesteld dat als leidraad 
heeft gediend tijdens de interviews met starters (zie bijlage 4). Daarin zijn naast de benodigde 
vragen tevens antwoordmogelijkheden opgenomen die zijn voortgekomen uit de literatuur en 
uit de interviews met professionals. Op deze manier konden de antwoorden in de betreffende 
interviews direct worden getoetst door deze te koppelen aan de reeds opgedane informatie. In 
eerste instantie is de geïnterviewde een open vraag gesteld, waarin zo min mogelijk invloed 
wordt uitgeoefend op het antwoord. Vervolgens is met behulp van de antwoordrichtingen 
doorgevraagd om bevestiging of uitsluiting te krijgen op eerdere conclusies uit het voorgaande 
onderzoek. 

4.1.1 Geïnterviewde professionals 
Voor deze interviews zijn vijf bedrijven benaderd die ieder vanuit verschillende invalshoeken te 
maken hebben met starters en met het realiseren van starterswoningen. De geïnterviewde 
partijen zijn in tabel 7 weergegeven en vervolgens kort toegelicht. De samenvattingen van de 
interviews zijn bijgevoegd als bijlage 3. In paragraaf 4.2 is de analyse van de interviews met 
professionals beschreven. 

4. Woonbehoeften in de praktijk 
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tabel 7 – Contactenlijst interviews met professionals 

Bedrijf Functie van geïnterviewde Datum Plaats 
Jebber Starterswoningen Directrice 30-10-’12 Utrecht 
AM Vastgoed Manager Marketing & Verkoop 28-11-‘12 Amsterdam 
Bouwen In Eigen Beheer Directeur 05-12-‘12 Eindhoven 
Stichting Starter Directeur 18-12-‘12 Alkmaar 
Foolen & Reijs Vastgoed Directeur 15-01-‘13 Eindhoven 
 
De partijen Jebber, AM Vastgoed en Foolen & Reijs Vastgoed zijn tevens onderdeel van de 
analyse met betrekking tot het transformeren van leegstaande kantoren (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Jebber Starterswoningen 
Jebber BV is een dochteronderneming van Stichting Studentenhuisvesting (SSH) en is specifiek 
gericht op het ontwikkelen en beheren van starterswoningen in de stad Utrecht. Vanwege deze 
unieke specialisatie is Jebber benaderd voor dit onderzoek om nieuwe inzichten te vergaren en 
de opgedane kennis uit de literatuur te toetsen en aan te vullen. 
 
Jebber is een nieuwe speler op de vastgoedmarkt en momenteel bezig een portefeuille op te 
bouwen. Het doel is daarbij om starters in Utrecht de juiste woning te bieden. In 2018 wil Jebber 
1500 startersappartementen hebben opgeleverd, zowel in nieuwbouw als in getransformeerd 
vastgoed. Het eerste dat Jebber medio 2013 aan gaat bieden zijn tweekamerappartementen in 
een voormalig kantoorpand aan de rand van het centrum van Utrecht. De vraag naar 
betaalbare starterswoningen in de regio Utrecht is groot, wat wordt onderschreven door de 
ruim 1400 starters die nu al bij Jebber staan ingeschreven in afwachting van een geschikte 
woning. Om van de trends op de hoogte te blijven en de woningen af te stemmen op de 
specifieke wensen van de doelgroep, worden regelmatig enquêtes gehouden en 
bijeenkomsten/focusgroepen georganiseerd onder de ingeschrevenen.  

AM Vastgoed 
AM is een vastgoedontwikkelaar die actief is in heel Nederland. AM is benaderd voor dit 
onderzoek omdat zij het voormalig Gemeentelijk Administratie Kantoor (GAK) hebben 
herontwikkeld naar studenten- en starterswoningen. Daarmee is het een van de weinige 
(grootschalige) voorbeelden in Nederland van een kantoorpand dat getransformeerd wordt 
naar onder andere starterswoningen. De resultaten van de enquête die AM heeft gehouden 
onder 1210 geïnteresseerden is tevens gebruikt als onderzoeksbron in de analyse van 
hoofdstuk 3. AM heeft als ontwikkelaar in 2002 het GAK in Amsterdam in portefeuille gekregen. 
Vanaf 2006 is het pand leeg komen te staan. Het tekort aan studenten- en starterswoningen in 
Amsterdam is zeer groot en de grond is te duur om nieuwe betaalbare woningen te kunnen 
realiseren, waardoor transformatie naar jongerenhuisvesting een interessante optie is gebleken. 
Samen met corporatie Stadgenoot is het pand ontwikkeld tot uiteindelijk 600-700 zelfstandige 
studio’s. De helft daarvan wordt verhuurd door Stadgenoot en de andere helft is door beide 
partijen gezamenlijk ontwikkeld voor de verkoop. Het project betreft studio’s, terwijl in de 
literatuur vooral de voorkeur wordt uitgesproken voor ten minste één aparte slaapkamer. Gezien 
de grote tekorten aan zowel starters- als studentenwoningen in Amsterdam, was het daarom 
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interessant om te bekijken in hoeverre de jonge Amsterdammers hun wensen bijstellen en 
genoegen nemen met minder vierkante meters en minder kamers. 

Bouwen In Eigen Beheer 
Bouwen In Eigen Beheer (BIEB) is een organisatie die procesmanagement verzorgt bij CPO-
projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). De deelnemers aan de CPO-projecten bij 
BIEB bestaan voor 90-95% uit starters op de woningmarkt met een leeftijd van 24 tot 40 jaar. 
Doordat bij projecten met BIEB de koper gedurende het hele project als ontwikkelaar fungeert, 
kan een product worden gerealiseerd dat volledig is afgestemd op de betreffende 
woonwensen. Deze vorm van vraaggestuurde ontwikkeling is interessant voor dit onderzoek 
omdat BIEB daardoor zicht heeft op de specifieke woonwensen van starters.  
 
Een belangrijke rol van BIEB is het continu afstemmen van de woonwensen op het beschikbare 
budget. Het budget is dan ook het voornaamste uitgangspunt, hetgeen tevens is gebleken uit 
de literatuur. Het verschil tussen BIEB en traditionele projectontwikkelaars heeft betrekking op 
het feit dat BIEB het procesmanagement verzorgt en toekomstige bewoners zélf in staat stelt 
nieuwe (vooral grondgebonden) koopwoningen te realiseren. Daarbij is het interessant om te 
bekijken of de woonwensen van koop- en huurstarters veel van elkaar afwijken en wat de 
verschillende beweegredenen zijn om zelf te gaan bouwen of een kant-en-klare woning te 
kopen óf te huren. 

Stichting Starter 
Stichting Starter houdt zich sinds 2008 bezig met het geven van voorlichting aan starters op de 
Nederlandse woningmarkt. Middels de organisatie van laagdrempelige informatiemomenten, 
de zogeheten ‘Starterscafés’, kunnen starters in gesprek komen met experts op het gebied van 
woningmakelaardij, financiering en notariaat. Het doel daarvan is om starters te informeren over 
vraagstukken met betrekking tot hypotheekvormen, subsidieregelingen en woonlasten die via 
het internet en de media onduidelijk of onbeantwoord blijven. 
 
Evenals BIEB richt Stichting Starter zich op de koopsector. Waar starters bij BIEB zelf hun eerste 
‘droomhuis’ bouwen, ligt de focus bij Stichting Starter meer op het informeren van de financiële 
mogelijkheden die er voor starters zijn in het koopsegment. Met betrekking tot deze specialisatie 
is Stichting Starter benaderd om inzicht te verkrijgen in de financiële mogelijkheden van starters 
en waarom deze in de literatuur en de media vooral als onmogelijkheden worden omschreven. 
De inbreng van Stichting Starter is in de analyse van de interviews daardoor beperkt gebleven 
tot de factor ‘betaalbaarheid en financiële mogelijkheden’. 

Foolen & Reijs Vastgoed 
Foolen & Reijs Vastgoed (FR Vastgoed) richt zich op projectontwikkeling en beleggingen in de 
stad Eindhoven. FR Vastgoed is sinds 2007 actief in het ontwikkelen en realiseren van (vooral) 
studenten- en starterswoningen in zowel nieuwbouw als bestaande bouw (transformaties). 
Door deze ervaringen is FR Vastgoed bekend met de vraag en de veranderende 
omstandigheden van starters in de regio Eindhoven. De laatste jaren ligt de focus op het 
aankopen en transformeren van bestaande (kantoor)panden naar woningen. FR Vastgoed is 
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daarmee verantwoordelijk voor het merendeel van de transformaties die in Eindhoven 
plaatsvinden. Voor zowel het onderzoek naar de woonbehoeften van starters als de koppeling 
met transformatie is FR Vastgoed door deze specialisatie en expertise een interessante partij 
voor een interview. 

4.1.2 Geïnterviewde starters 
Voor deze gestructureerde interviews zijn elf starters geselecteerd uit de doelgroep, waarbij ze 
allen (per huishouden) een bruto jaarinkomen genieten tussen de €34.000 en €43.000. Bij het 
selecteren van geschikte starters is rekening gehouden met een diversiteit aan beoogde 
woonplaatsen. Vanuit de literatuur (en de interviews met professionals) is de informatie breed 
onderbouwd voor (vooral) de Randstad. Een belangrijke conclusie hieruit is het (ogenschijnlijke) 
verschil in woonwensen naar gelang de stedelijke oriëntatie. Om dit te toetsen en om te 
analyseren of de opgedane informatie ook bevestigd wordt in andere delen van het land, zijn 
starters benaderd die woonachtig zijn in middelgrote steden en dorpen buiten de Randstad. 
Vanwege het tijdsbestek waarin dit onderzoek is uitgevoerd, zijn deze starters benaderd via het 
(eigen) netwerk van de onderzoeker. Dit was tevens mogelijk door de aanwezigheid van de 
benodigde structurele kenmerken van deze starters. De starters die uiteindelijk hebben 
deelgenomen aan de interviews betreffen zowel woningzoekenden als starters die recent 
(minder dan drie maanden geleden) een eerste woning zijn betrokken in het zuidoosten van 
Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Gelderland). In tabel 8 zijn de gegevens van de 
geïnterviewde starters weergegeven. In paragraaf 4.3 is de analyse van de interviews met 
starters beschreven. 

tabel 8 - Contactenlijst interviews met starters 

Resp.
nr. 

m/v Leef-
tijd 

Woningzoekende/ 
Net verhuisd 

Alleen wonen/ 
Samenwonen 

(Beoogde) 
Woonplaats 

Datum 
interview 

1 v 25 Woningzoekende Alleen Horst 21-1-‘13 
2 m 23 Net verhuisd Samen Venray 22-1-‘13 
3 m 25 Net verhuisd Samen Nijmegen 22-1-‘13 
4 v 24 Net verhuisd Samen Nijmegen 22-1-‘13 
5 m 26 Net verhuisd Samen Geleen/Stein 23-1-‘13 
6 v 23 Woningzoekende Alleen Eindhoven 23-1-‘13 
7 m 25 Woningzoekende Alleen Eindhoven 23-1-‘13 
8 v 26 Woningzoekende Alleen Breda 23-1-‘13 
9 m 24 Woningzoekende Alleen Den Bosch 24-1-‘13 
10 m 23 Net verhuisd Samen Venray 26-1-‘13 
11 v 24 Net verhuisd Samen Venray 26-1-‘13 

4.2 Analyse van de interviews met professionals 
De analyse van de interviews is net als in voorgaande paragraaf verdeeld onder de 
subparagrafen ‘betaalbaarheid en financiële mogelijkheden’, ‘omgevingskenmerken’ en 
‘woningkenmerken’. 
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4.2.1 Betaalbaarheid en financiële mogelijkheden 
Uit de literatuur blijkt betaalbaarheid het belangrijkste uitgangspunt te zijn voor starters bij het 
zoeken naar een geschikte woning. Tijdens de interviews is dit onderwerp tevens ter sprake 
gebracht. Daaruit zijn verschillende inzichten naar voren gekomen vanuit de diverse 
achtergronden van de geïnterviewde partijen. Een belangrijke overeenkomst is dat alle partijen 
de prijs en de locatie van de woning op 1 of 2 zetten als wordt gevraagd naar de top-3 van 
belangrijkste woonbehoeften van starters. 
 
Alle geïnterviewde partijen bevestigen de grote vraag van starters naar betaalbare woningen, 
zowel in de koop- als de huursector. Mede door de crisis en de voorkeur van Utrechtse starters 
voor het huursegment, alsook door het beperkte aanbod van particuliere huurwoningen, focust 
Jebber zich momenteel uitsluitend op de huurmarkt. AM richt zich vanuit haar achtergrond als 
(traditionele) projectontwikkelaar juist op koopwoningen. Daar blijkt ook markt voor te zijn, want 
in negen maanden tijd hebben zij 170 woningen (studio’s) verkocht aan Amsterdamse starters 
en studenten. Met koopprijzen rond de €100.000 liggen de maandlasten lager dan de meeste 
huurprijzen in Amsterdam en Utrecht en zelfs lager dan de €500 die starters volgens Jebber 
gemiddeld per persoon kunnen en willen betalen aan (kale) woonlasten.  
 
In de (meest recente) literatuur wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor de huursector. 
Volgens Stichting Starter heeft dit mede te maken met de negatieve berichtgeving in de media 
en is er op de hypotheekmarkt meer mogelijk dan veel starters denken. Het probleem zit in het 
feit dat veel starters hun informatie van het internet halen en minder gebruik maken van 
gespecialiseerde adviseurs. Daardoor zijn starters vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden 
die er wél zijn en gaan ze uit van wat in de media en op internet verschijnt. De onduidelijkheid 
die (mede) daardoor ontstaat resulteert in terughoudendheid van koopstarters en een 
verschuiving naar de huursector. Dat er wel degelijk mogelijkheden zijn op de koopmarkt wordt 
door AM bewezen en door Stichting Starter en BIEB onderschreven. Stichting Starter en BIEB 
zijn beide bij diverse projecten betrokken waar (eengezins)starterswoningen worden ontwikkeld 
en gerealiseerd met vrij-op-naam prijzen van €120.000 tot €200.000. Indien starters met een 
inkomen tussen de €34.000 en €43.000 aan de (overige) voorwaarden voor een hypotheek 
voldoen, zijn koopwoningen dus ook mogelijk. 
 
FR Vastgoed onderschrijft de mogelijkheden van de doelgroep op de koopmarkt. De gewenste 
koopprijs dient dan rond de €120.000 te liggen. FR Vastgoed is echter van mening dat starters 
niet moeten beginnen met een koopwoning. Starters hebben (vaak) nog geen startkapitaal en 
moeten alles gefinancierd krijgen. Indien starters in aanmerking komen voor een hypotheek en 
het volledige aankoopbedrag inclusief kosten koper en een eventuele verbouwing gefinancierd 
krijgen, verplichten zij zich tot een flinke hypotheeklast met alle bijbehorende risico’s. Een 
belangrijk risico is de mogelijke waardedaling van een woning. Waar vroeger de woningprijzen 
flink stegen, is nu sprake van stagnatie of zelfs van dalende prijzen. Indien 100% (of meer) van 
de woning wordt gefinancierd en er sprake is van waardedaling, kunnen starters al snel met 
een schuld komen te zitten. Daarnaast verplicht de afbouw van de loan-to-value ratio, zoals 
beschreven in subparagraaf 2.1.1, tot het inbrengen van eigen vermogen om een woning naar 
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wens te kunnen aanpassen en inrichten. Het advies van FR Vastgoed is om de eerste vier of vijf 
jaar te starten met een goedkope huurwoning. Deze periode komt overeen met de gemiddelde 
woonduur van vier jaar zoals uit de literatuur is gebleken. Door lange wachtlijsten en 
inkomensregulering is het moeilijk om bij een corporatie of woningstichting aan een huis of 
appartement te komen. Het alternatief is de particuliere huurmarkt, waar het aanbod zeer 
beperkt is en de prijzen ruim boven de liberalisatiegrens liggen. Er dient dus particulier aanbod 
te komen met prijzen onder de liberalisatiegrens om starters de gelegenheid te bieden om 
verantwoord de woningmarkt te betreden. In deze periode loopt de starter verder geen risico en 
is er de gelegenheid om te sparen. Na vier of vijf jaar is er meer zekerheid en mogelijk sprake 
van samenwonen en kan het gespaarde geld worden ingebracht.  
 
Zowel uit de literatuur als de interviews blijken starters weinig te kunnen besteden en in de 
eerste jaren van hun wooncarrière vooral goedkoop te willen wonen. De veelgebruikte termen 
goedkoop en betaalbaar worden in de interviews bevestigd en aangevuld met koopprijzen 
tussen de €100.000 en €200.000. De gewenste huurprijs ligt rond de €500 per persoon en indien 
sprake is van samenwonen zijn huurprijzen van €700 tot €800 mogelijk. Dit komt in grote lijnen 
overeen met de financiële mogelijkheden die in subparagraaf 2.1.4 zijn berekend voor de 
doelgroep met inkomens tussen de €34.000 en €43.000. De geïnterviewde partijen bevestigen 
dat een groot deel van de starters uit hun ‘klantenbestand’ zich in deze inkomensklasse bevindt. 
Het is niet zo dat de koopstarters hogere inkomens hebben dan starters met een voorkeur voor 
huren. Het verschil zit in de stedelijke oriëntatie. De starters die met BIEB en Stichting Starter in 
zee gaan, zijn vaak minder stedelijk georiënteerd dan starters met een voorkeur voor een 
huurwoning. Deze koopstarters willen graag een woning in het dorp waar ze zijn opgegroeid en 
waar hun vrienden en familie ook wonen. De termen flexibiliteit en vrijheid gaan voor hen 
minder op omdat ze zich, in tegenstelling tot de conclusies uit de literatuur, wél willen binden 
aan een vaste locatie en daar voor een lange(re) periode van plan zijn te blijven. 

4.2.2 Omgevingskenmerken 
Volgens de literatuur zijn starters vooral stedelijk georiënteerd en hebben zij een voorkeur voor 
huren. Jebber onderschrijft de resultaten uit de literatuur en richt zich ook vooral op locaties aan 
de rand van het centrum, vanwaar de binnenstad eenvoudig te bereiken is en de prijzen lager 
zijn dan in het centrum zelf. Uit de onderzoeken van Jebber blijken starters de locatie zelfs nog 
boven de prijs te verkiezen. De meeste starters geven daarin de voorkeur aan een 
binnenstedelijke locatie, met veel voorzieningen op loop- of fietsafstand. Loopafstand is daarbij 
maximaal 500 meter en fietsafstand maximaal 5 kilometer. Vooral een voorziening voor de 
dagelijkse boodschappen op loopafstand is voor starters een belangrijk motief om wel of niet 
voor een bepaalde woonlocatie te kiezen. Deze bevindingen worden tevens bevestigd door AM. 
De ervaring bij het project ‘De Studio’ leert dat de Amsterdamse jongeren weinig eisen stellen 
aan een woning, veroorzaakt door het zeer beperkte aanbod van betaalbare 
jongerenhuisvesting in Amsterdam. De locatie binnen de ring en een betaalbare prijs zijn de 
enige échte wensen die de doelgroep daar heeft. 
 
Naast dagelijkse winkelvoorzieningen in de directe woonomgeving, wordt de verbinding met de 
binnenstad en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer als zeer belangrijk beoordeeld. De 
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bereikbaarheid per openbaar vervoer is vooral belangrijk voor bezoekers. Starters zelf maken er 
ook gebruik van maar geven aan zich vooral met de fiets te verplaatsen. Een goede (afsluitbare) 
stalling of berging voor de fietsen van de bewoners is dan ook van grote meerwaarde, zoals 
tevens uit de literatuur is gebleken. 
 
Sporten is voor starters ook belangrijk. Sportfaciliteiten hebben zij graag op loop- of fietsafstand 
van de woning. Volgens Jebber kan dat ook een park zijn om te kunnen hardlopen. Bij grotere 
woningcomplexen kan het dan van meerwaarde zijn om in het gebouw of op het terrein een 
‘verzamelplek’ te realiseren waar tevens mogelijkheden zijn tot ‘rekken en strekken’. 
 
Starters hechten veel waarde aan een schone en overzichtelijke omgeving, vooral op het terrein 
van de woning(en). De woning moet goed te benaderen zijn, met duidelijke (verlichte) 
zichtlijnen en zonder donkere hoeken. Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving van de 
woning en de openbare/gemeenschappelijke ruimten in het gebouw schoon en netjes ogen. 
Het realiseren van goede fietsenstallingen voor zowel bewoners als bezoekers voorkomt 
bijvoorbeeld dat de fietsen voor de deur worden gezet en een rommelige entree ontstaat. 
Starters willen in een schone en prettige omgeving thuiskomen. Veiligheid speelt daarin ook 
een belangrijke rol. In de literatuur is veiligheid eveneens als belangrijk bestempeld maar is het 
onderwerp verder niet toegelicht. Volgens Jebber geeft het starters een veilig gevoel om bij 
thuiskomst te zien dat er mensen zijn, dat het gebouw goed verlicht is en dat men in een 
prettige ruimte binnenkomt. Een ruime entree met (enkele) zit-/loungeplekken creëert 
bijvoorbeeld een aangename ruimte waar bewoners (en bezoekers) elkaar tegen kunnen 
komen en men niet het gevoel krijgt alleen in het gebouw te zijn. Bij het realiseren van dergelijke 
gemeenschappelijke ruimten is het ‘niets hoeven, wel kunnen’ wederom belangrijk voor starters. 
Om het terrein en de openbare/gemeenschappelijke ruimten schoon en netjes te houden, 
wordt volgens AM de aanwezigheid van een huismeester gewenst. Enkele aandachtspunten en  
voorwaarden voor een goede exploitatie van starterswoningen worden nader beschreven in 
hoofdstuk 7. 
 
Het gevoel van veiligheid dat starters bij een locatie hebben is erg belangrijk. Veiligheid heeft te 
maken met het imago dat een gebied heeft en het gevoel dat de omgeving uitstraalt. Het 
realiseren van een grootschalig wooncomplex zoals ‘De Studio’ in Amsterdam, kan bijdragen 
aan een verbetering van het imago doordat een grote hoeveelheid studenten en starters aan 
het gebied wordt toegevoegd. Daardoor kan een gediversifieerde bevolkingsgroep worden 
gecreëerd en ontstaat levendigheid. In het geval van dergelijk grote projecten komen ook 
‘mindere’ wijken in aanmerking om jongerenhuisvesting te realiseren. Op deze manier kan een 
zekere mate van sociale controle en veiligheid worden gerealiseerd die minder afhankelijk is 
van de huidige situatie in een wijk. Bij kleinere projecten is dat lastiger en is een goed imago 
van de locatie van groter belang. 
 
De termen veiligheid, levendigheid en bereikbaarheid van de (bestaande) woonomgeving 
komen in de ontwikkelingen bij BIEB niet of nauwelijks voor. De deelnemers aan de CPO-
projecten schrijven zich in voor een bepaalde locatie en hebben vooraf de voor- en nadelen al 
afgewogen. BIEB: ‘Bereikbaarheid en een supermarkt op loopafstand zijn goede 
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marketingvoorwaarden en worden vaak gebruikt om jezelf te overtuigen dat de locatie goed is. 
Maar als de woning zelf goed is, is men ook wel bereid om vijf minuten verder te fietsen’. Dit is 
(mede) te verklaren door het verschil in de stedelijke oriëntatie van starters. Starters die een 
woning nabij het (stads)centrum prefereren nemen genoegen met een kleinere woning, maar 
willen dan uitgebreide voorzieningen in de (directe) woonomgeving. De starters die met BIEB 
een ruime eengezinswoning realiseren, bevinden zich vaak wat verder van het stadscentrum of 
in dorpen en hechten meer waarde aan de kwaliteit van het huis en de buurt dan aan een hoog 
voorzieningenniveau in de directe nabijheid. De kwaliteit van de buurt heeft ook te maken met 
sociale contacten en verwantschap. De deelnemers aan CPO-projecten hebben een sterke 
sociale binding doordat ze twee jaar met elkaar aan het ‘ontwikkelen’ zijn geweest. De 
verantwoordelijkheid voor de woonomgeving is daardoor ook een stuk groter en resulteert in 
sociale controle en veiligheid. De verenigingen die door BIEB worden opgericht bij het 
realiseren van de projecten, worden na afloop vaak doorgezet in een buurtvereniging. Ze 
kennen elkaar inmiddels goed en willen de band intact houden om het wonen in de buurt 
aangenaam te houden en van elkaar op aan kunnen. Het ‘niets hoeven, wel kunnen’ is daarbij 
weer belangrijk. 

4.2.3 Woningkenmerken 
Wat betreft het type woningen is er een groot verschil tussen Jebber in Utrecht en AM in 
Amsterdam. Waar Jebber uitsluitend twee- of meer-kamerappartementen ontwikkelt, maakt AM 
optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en realiseert 600-700 compacte studio’s. Geschikt 
aanbod voor de doelgroep is in deze steden zeer beperkt, waardoor beide partijen op 
voldoende vraag kunnen rekenen. De vraag is dan welk type woningen het meest courant is en 
over tien jaar nog steeds goed in de markt ligt. Jebber besteed veel aandacht aan de 
woonwensen van starters en ontwikkelt op basis daarvan de woningen. Daaruit wordt een 
woning met ten minste één aparte slaapkamer genoemd als belangrijkste woonbehoefte na de 
locatie en de prijs. Volgens FR Vastgoed is er onder starters zelfs grote behoefte aan 
driekamerwoningen. Doordat dit vaak grotere en dus duurdere woningen zijn, is ten minste één 
aparte slaapkamer gewenst. Dit bevestigt het uitgangspunt van Jebber. Van de geïnterviewde 
partijen is AM de enige die (momenteel) studio’s realiseert voor starters. De overige partijen 
beweren dat meer-kamerwoningen (zowel appartementen als grondgebonden woningen) door 
starters worden gewenst. Dit lijkt dan de meest courante woning op te leveren voor de beoogde 
doelgroep. Met inachtneming van flexibiliteit kan een dergelijke woning met kleine 
aanpassingen tevens worden omgebouwd tot een senioren- of studentenwoning. Bij studio’s 
dienen hierbij al snel de woningscheidende wanden te worden doorbroken. Voor eventuele 
beleggers zijn deze courantheid en flexibiliteit interessante voorwaarden om te investeren in 
dergelijke woningen. De vraag in Amsterdam is echter dusdanig groot dat de doelgroep 
nauwelijks eisen aan de woning stelt. Deze starters willen een betaalbare woning binnen de 
ring en nemen genoegen met de kleine studio’s van circa 28m². 
 
Volgens Jebber willen starters een plek waar zij na een dag werken tot rust kunnen komen en 
zich af kunnen schermen van de buitenwereld. Starters hebben een redelijk reëel beeld van wat 
ze kunnen krijgen voor de gewenste (huur)prijs. Zo hebben zij in de beginfase van hun 
wooncarrière geen behoefte aan overdreven luxe. Mede doordat zij slechts gedurende een 
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relatief korte periode in hun eerste huis blijven wonen, hechten zij meer waarde aan 
functionaliteit dan aan luxe. Een hoogwaardig afwerkingsniveau wordt volgens FR Vastgoed 
echter wel gewenst. De woning dient er goed en strak uit te zien, maar ‘luxe-voorzieningen’ als 
een zes-pits gasfornuis of een ligbad zijn niet noodzakelijk. De uitstraling of architectuur van de 
buitenkant van de woning wordt alleen belangrijk gevonden in geval van koopwoningen. Indien 
een goede balans kan worden gevonden in de behoefte aan de nabijheid van stedelijke 
voorzieningen en een betaalbare prijs, is ook de grootte van de woning van minder belang. 
Starters vinden het belangrijker dat de indeling functioneel is en de woning een aparte 
slaapkamer bevat. Volgens Jebber is een extra (tweede) slaap- of werkkamer in de meeste 
gevallen niet noodzakelijk en is men niet bereid om hier meer voor te betalen. Wat betreft een 
werkplek geven starters aan liever niet in een afgezonderde ruimte te willen werken. Zij zien de 
eettafel als belangrijkste centrale (en sociale) plek in de woning. Hier kan worden gegeten, 
worden gewerkt en kan met partner of vrienden bij elkaar worden gezeten. Starters hechten 
volgens Jebber dan ook meer waarde aan voldoende ruimte om een grote tafel met zes stoelen 
te kunnen plaatsen, dan aan een extra kamer. Jebber richt zich daarbij op 
tweekamerappartementen met een oppervlakte tussen de 40m² en 60m². De functionaliteit van 
vooral de woonkamer wordt ook door BIEB en FR Vastgoed bevestigd. De eettafel heeft bij hun 
projecten eveneens een belangrijke centrale plek in de woning en een aparte werkkamer komt 
bijna niet voor. 
 
In de projecten van BIEB worden in tegenstelling tot Jebber, AM en FR Vastgoed vooral 
(grotere) grondgebonden woningen ontwikkeld en gebouwd. Zoals eerder al beschreven zijn dit 
vooral projecten voor starters met een minder stedelijke voorkeur en de wens om zich voor 
langere tijd op een plek te vestigen. Zij willen ‘kunnen groeien’ in de woning en zijn niet 
voornemens door te stromen als zich veranderingen voordoen in de levenscyclus. De woningen 
worden dan ook bijna altijd met twee of meer slaapkamers gerealiseerd, zodat het groot 
genoeg is om er met een (jong) klein gezin te kunnen wonen.  
 
De behoefte aan een (eigen) tuin is bij koopstarters groter dan bij de ‘stedelijke huurstarters’. Zij 
willen een eigen buitenruimte met privacy, maar bij voorkeur zonder onderhoud. Een terras met 
voldoende ruimte voor een grote tafel is dan al voldoende. De starters uit het netwerk van 
Jebber, AM en FR Vastgoed geven ook aan het belangrijk te vinden om buiten te kunnen 
verblijven. Een balkon is vaak erg klein en niet geschikt om met meerdere mensen te kunnen 
zitten. Starters geven aan niet (extra) te willen betalen voor een privé tuin of balkon. Een 
gemeenschappelijke tuin of (dak)terras voldoet ook aan de behoefte voor een buitenruimte. 
Daarnaast gaan ‘stedelijke starters’ liever naar een park of het centrum dan dat zij gebruik 
maken van een (privé of gemeenschappelijke) tuin bij de woning. 

4.2.4 Deelconclusies ten behoeve van nader onderzoek 
In deze paragraaf zijn de deelconclusies beschreven naar aanleiding van het 
literatuuronderzoek en de interviews met professionals. Aan de hand van deze deelconclusies 
en de tussenversie van het woonbehoeftenoverzicht (bijlage 5) is bepaald welke informatie 
nader onderzocht diende te worden in de interviews met starters. 
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De belangrijkste conclusies die tot dusver uit de kwalitatieve analyse komen hebben betrekking 
op de prijs, locatie en de behoefte aan onafhankelijkheid en een zelfstandige woning. Wat 
betreft de locatie bestaan er verschillen in de stedelijke oriëntatie van starters. De gewenste 
woonvorm en woningtypen zijn daar tevens aan gekoppeld. Voor dit onderzoek worden de 
mogelijkheden onderzocht om starterswoningen te realiseren in bestaand vastgoed. Daarin zijn 
uitsluitend studio’s of appartementen te maken. Een centrumstedelijk woonmilieu en een 
betaalbare huurwoning krijgen dan de voorkeur van starters. Een woning aan de rand van het 
centrum is de beste optie, zowel uit financieel oogpunt als qua voorzieningenniveau. Een 
woning in het centrum is namelijk te duur, maar starters willen wel uitgebreide voorzieningen op 
loop- of fietsafstand (maximaal 5 kilometer) van de woning. 
 
Met betrekking tot de betaalbaarheid wordt een gewenste huurprijs van €500 per persoon 
genoemd. Hoewel de geïnterviewde partijen bevestigen dat de meerderheid van de starters een 
inkomen tussen de €34.000 en €43.000 heeft, is nog steeds lastig te zeggen of starters een beeld 
hebben van hun financiële mogelijkheden. Vaak geven starters hun voorkeur voor een 
bepaalde prijs op basis van voorbeelden die zij kennen van bekenden. Om hier meer inzicht in 
te krijgen worden in de interviews met starters enkele vragen opgenomen met betrekking tot de 
gewenste woonlasten in relatie tot het inkomen en de financiële mogelijkheden. 
 
Wat betreft de woonomgeving zijn termen als levendigheid, gezelligheid (sociale contacten), 
veiligheid en bereikbaarheid veel genoemd in de literatuur. In de interviews worden deze door 
de meeste partijen bevestigd en nader toegelicht. Veiligheid is daarin een begrip dat nogmaals 
aan de starters wordt voorgelegd om hier een duidelijkere toelichting op te kunnen geven. Wat 
betreft de bereikbaarheid van de woning vinden starters dit vooral per fiets en openbaar vervoer 
belangrijk. Privé parkeerplaatsen bij de woning zijn niet noodzakelijk. Veel gemeenten stellen 
relatief hoge eisen aan de parkeernorm bij starterswoningen, terwijl starters aangeven dit niet 
belangrijk te vinden. Zo is de parkeernorm binnen de ring van Eindhoven 1,3 per woning 
(Gemeente Eindhoven, 2012). Vooral bij binnenstedelijke transformaties levert dit vaak een 
belemmering op om een project doorgang te kunnen laten vinden. Om te bevestigen dat 
starters geen behoefte hebben aan (privé) parkeerplaatsen bij de woning, is dit onderwerp 
nogmaals ter sprake gebracht tijdens de interviews. 
 
De literatuur was onduidelijk met betrekking tot de specifieke ruimtebehoefte van starters. In de 
interviews met professionals is hier nader op ingegaan, maar dat heeft niet tot een eenduidig 
antwoord geleid. AM bevestigd dat starters genoegen nemen met een kleine(re) woning met 
minder kamers, mits de locatie en prijs naar wens zijn. Dit resulteert in de kleine studio’s van 
28m² die worden gerealiseerd en ook (relatief) eenvoudig worden verkocht. Jebber en FR 
Vastgoed richten zich daarentegen op tweekamerappartementen met een oppervlakte van 
40m² - 60m² en BIEB zelfs op (grotere) grondgebonden woningen met méér dan twee kamers. 
De motieven die de doelgroepen van de verschillende partijen daarbij hebben, lijken sterk 
afhankelijk te zijn van de gewenste woonlocatie. Om meer duidelijkheid en bevestiging te 
krijgen zijn in de interviewguide enkele vragen opgenomen met betrekking tot de 
ruimtebehoefte van starters. 
 



 

 65 
 

 4. Woonbehoeften in de praktijk 

Het huidige aanbod aan (starters)woningen voldoet niet aan de woonwensen van starters. Aan 
de locatie-eisen kunnen veel bestaande woningen nog wel voldoen, maar ze zijn vaak te groot 
en dus te duur. Door inzicht te verkrijgen in de concrete behoeften van starters, kunnen de 
mogelijkheden worden geanalyseerd om bepaalde functies collectief te realiseren. Zo zijn in de 
interviews met professionals de wasserette, de gemeenschappelijke tuin en de ‘lounge-entree’ 
al ter sprake gekomen. Door het aantal vierkante meters voor privé gebruik compact te houden, 
kan een lage(re) prijs worden gerealiseerd. Om toch in alle gemakken te voorzien kunnen 
bijvoorbeeld flexibele werkruimten of logeervertrekken collectief worden aangeboden, waardoor 
de (eventuele) noodzaak van een derde en vierde kamer kan komen te vervallen. In de 
tussenversie van het woonbehoeftenoverzicht zijn de mogelijkheden weergegeven om 
bepaalde activiteiten te collectiviseren (zie bijlage 5). Deze mogelijkheden zijn in de interviews 
met starters nader getoetst om de behoefte en levensvatbaarheid ervan te kunnen bepalen. 
 
De informatie die zoals hierboven beschreven nader onderzocht dient te worden, is opgenomen 
in de interviewguide voor de interviews met starters (zie bijlage 4). Paragraaf 4.3 beschrijft de 
analyse van deze interviews. 

4.3 Analyse van de interviews met starters 
Deze analyse vormt de laatste stap in het onderhavige woonbehoeftenonderzoek. De informatie 
uit de literatuur en de interviews met professionals zijn door middel van interviews met starters 
gecompleteerd. In deze paragraaf zijn zodoende de definitieve inzichten in woonbehoeften van 
de doelgroep beschreven. 

4.3.1 Betaalbaarheid en financiële mogelijkheden 
De prijs van de woning is het belangrijkste uitgangspunt voor de ondervraagde starters. Op 
basis van de (verwachte) financiële mogelijkheden maken zij een keuze voor de gewenste 
eigendomsvorm en het gewenste woningtype. De deelconclusies die uit het literatuuronderzoek 
en de interviews met professionals zijn getrokken inzake de betaalbaarheid en financiële 
mogelijkheden, worden daarmee bevestigd door de geïnterviewde starters. Alle elf de 
ondervraagden verkiezen een huurwoning boven een koopwoning. Daarvan motiveren tien 
starters hun keuze met financiële vrijheid en flexibiliteit: geen zware hypotheeklast en eenvoudig 
opzegbaar. Aanvullend geven twee huishoudens aan een huurwoning te prefereren in verband 
met het ‘uitproberen van samenwonen’. Slechts één starter geeft aan wel te willen kopen maar 
daar niet voor in aanmerking te komen. 
 
Een andere motivatie met betrekking tot het belang van vrijheid en flexibiliteit heeft te maken 
met de relatief korte (verwachte) woonduur. Negen huishoudens verwachten binnen 1 tot 3 jaar 
door te stromen en de overige twee huishoudens binnen 4 tot 5 jaar. Waar alle starters 
aangeven te willen beginnen in een huurwoning, verwachten tien van de ondervraagde 
huishoudens na de genoemde woonduur door te stromen naar een koopwoning. Eén 
huishouden weet het nog niet en heeft vooralsnog geen voorkeur. Allemaal geven ze aan te 
verwachten dat zij na maximaal vijf jaar meer zekerheid en meer mogelijkheden hebben. Zo 
zien zij de genoemde ‘startperiode’ als een opstap in de woningmarkt in afwachting van een 
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vaste baan met voldoende inkomen en met een mogelijkheid om spaargeld op te bouwen. 
Indien na die tijd sprake is van samenwonen of de ‘uitprobeer periode’ goed is doorstaan, kan 
het (vaste) inkomen en spaargeld samen worden genomen en zijn er meer en betere 
mogelijkheden om door te stromen in de (koop)woningmarkt. Deze ‘woonvolgorde’ komt 
overeen met het advies van FR Vastgoed om te starten in een betaalbare huurwoning en pas na 
verloop van tijd door te stromen naar een duurdere koop- of huurwoning. 
 
Om in de gelegenheid te zijn spaargeld op te bouwen, is het noodzakelijk dat de woning 
betaalbaar is voor de beoogde doelgroep. Acht van de elf ondervraagde starters geven aan een 
kale huurprijs tussen de €500 tot €650 te ambiëren. De overige drie huishoudens zijn bereid een 
hogere huurprijs tot €800 te betalen. De starters die nu al gaan samenwonen geven 
(vanzelfsprekend) de hogere prijzen aan. Daarbij wordt nadrukkelijk vermeld dat ze liever 
minder zouden betalen, maar er geen aanbod is dat voldoet aan hun wensen. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat de starters uit de doelgroep wel meer kunnen betalen, zoals tevens 
is bepaald in paragraaf 2.1.4, maar dat zij bij voorkeur goedkoop wonen en zodoende geld 
overhouden om leuke dingen te (blijven) doen en spaargeld op te bouwen. 
 
De geïnterviewde starters bevestigen dat het moeilijk is om aan een (betaalbare) particuliere 
huurwoning te komen. Mede door het beperkte aanbod, alsook door de verwachte korte 
woonduur, zijn starters bereid om hun wensen naar beneden bij te stellen. Daarvan stellen 
zeven huishoudens hun wensen bij op basis van de gewenste prijs. De overige starters hebben 
de prijs bijgesteld en betalen nu dus meer dan in eerste instantie gewenst was. Daarbij geven zij 
duidelijk aan liever kleiner te willen wonen en minder te willen betalen, maar dat daarin geen 
aanbod is. Zij hebben het beschikbare budget vergroot (met garantstelling van de ouders) om 
een geschikte woning te kunnen vinden. Ondanks dat deze woning groter en duurder is dan 
wenselijk was, verwachten zij er niet langer dan 3-5 jaar te blijven. De wensen die de 
ondervraagde starters aangeven bij te willen stellen, betreffen vooral de woninggrootte (5x 
genoemd), het aantal kamers (4x) en een privé buitenruimte (4x). Het aanbod waar starters 
momenteel mee worden geconfronteerd is in veel gevallen te groot en zij leveren graag wat 
ruimte in om te besparen op de maandelijkse woonlasten. 
 
Het gewenste woningtype van de ondervraagde starters is een meergezins-huurwoning, 
hetgeen aansluit bij de mogelijkheden in bestaand vastgoed. De voorkeur gaat daarbij naar een 
appartement. De wens van ten minste één aparte slaapkamer sluit een studio in eerste instantie 
uit (zie ook paragraaf 4.3.3). De geïnterviewde starters motiveren hun keuze met de (vaak) 
centraal gelegen locatie van appartementen(complexen) in het huursegment ten opzichte van 
woonwijken met grondgebonden eengezinswoningen in de koopsector. Daarnaast is de 
beschikbaarheid van eengezinswoningen in het huursegment beperkt en vaak te duur. 
Appartementen worden ‘groot genoeg’ gevonden om in te starten en zijn daardoor tevens 
goedkoper in de bijkomende kosten en (makkelijker) in het onderhoud en in de schoonmaak. 
Alle ondervraagde starters geven ook aan het geen probleem te vinden in bestaand vastgoed te 
wonen, mits de locatie en de woning zelf aan de gestelde woonbehoeften voldoen. 
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4.3.2 Omgevingskenmerken 
De voorkeur voor een centrumstedelijke locatie wordt in de interviews met starters bevestigd, 
evenals de motivatie betreffende levendigheid en het kunnen combineren van activiteiten door 
functiemenging. Het belang van een goede locatie wordt tevens onderschreven in de top-3 van 
woonbehoeften die in de interviews zijn gevraagd: de locatie wordt daarin negen keer 
genoemd. Twee van de elf ondervraagde starters verkiest de locatie zelfs boven de prijs als 
belangrijkste uitgangspunt bij de zoektocht naar een geschikte woning. Wensen met betrekking 
tot de locatie stellen starters ook (liever) niet naar beneden bij om de kansen op het vinden van 
een geschikte woning te vergroten.  
 
Zeven van de elf geïnterviewde starters prefereren een woning aan de rand van het centrum 
met (uitgebreide) voorzieningen op maximaal 3 tot 5 kilometer (10 tot 20 minuten) fietsafstand. 
Een belangrijke voorwaarde daarbij is goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het 
(stads)centrum per fiets en openbaar vervoer. Zoals tevens uit de literatuur is gebleken, is de 
fiets het belangrijkste vervoersmiddel voor starters. Tien ondervraagde starters waarderen een 
afsluitbare fietsenstalling of –berging daardoor ook als ‘redelijk belangrijk’ tot ‘belangrijk’. 
Daarvan geven er negen aan dat een dergelijke fietsenstalling ook gezamenlijk mag worden 
gerealiseerd voor de bewoners. De overige ondervraagde huishoudens prefereren een woning 
in het centrum of in een dorp of randgemeente (beide twee keer genoemd). 
 
De literatuur en de (meeste) interviews met professionals geven aan dat een supermarkt in de 
directe nabijheid van de woning belangrijk is. Slechts vijf geïnterviewde starters bevestigen dat. 
Zes starters waarderen een supermarkt op loopafstand van de woning als ‘redelijk onbelangrijk’ 
of ‘neutraal’. Vooral de niet-stedelijk georiënteerde starters lijken hier minder waarde aan te 
hechten. Zij geven aan best tien minuten te willen fietsen of de boodschappen met de auto te 
doen. Datzelfde geldt voor de nabijheid van uitgebreide voorzieningen als winkels, 
horecagelegenheden en openbare ontmoetingsplaatsen. De motivatie van de niet-stedelijke 
starters komt overeen met de bewering van BIEB dat starters best bereid zijn een grotere 
afstand te overbruggen, mits de woning zelf aan de gestelde woonbehoeften voldoet (zie ook 
subparagraaf 4.3.3). De nabijheid van sportfaciliteiten en groenvoorzieningen is niet van invloed 
op de woningkeuze voor zowel de stedelijke als de niet-stedelijke starters. 
 
De bewering uit de literatuur dat starters vooral naar het centrum gaan om sociale contacten te 
kunnen onderhouden, wordt niet beaamd door de ondervraagde starters. Negen van de elf 
starters geven aan dat zij sociale contacten in de eigen woning willen kunnen onderhouden en 
daar niet voor naar openbare ontmoetingsplaatsen in het centrum te willen gaan. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in de wens ten aanzien van een ruime woonkamer (zie subparagraaf 4.3.3). 
 
Uit de literatuur en de interviews met professionals werd al geconcludeerd dat privé 
parkeerplaatsen niet noodzakelijk zijn voor starters. Tien van de elf ondervraagden bevestigen 
deze conclusie en geven aan niet (extra) te willen betalen voor een privé parkeerplaats. Alle 
huishoudens van de geïnterviewde starters zijn wel in het bezit van een auto, maar zij parkeren 
deze bij voorkeur op een (gratis) openbare parkeerplaats in de nabijheid van de woning. 
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Daarvan wensen zeven starters dat er voldoende openbare parkeerplaatsen op maximaal 1 
kilometer afstand van de woning zijn gelegen. Drie starters willen niet verder dan 500 meter 
lopen naar de auto. Drie van de ondervraagde starters die recent een eerste woning zijn 
betrokken, gaven aan dat zij voor circa €50 per maand een privé parkeerplaats kunnen huren in 
de parkeergarage van hun appartement. Alle drie hebben zij dit niet gedaan en lopen zij 
dagelijks wat verder naar de auto. Nog eens twee starters zijn verplicht een parkeerplaats af te 
nemen voor een vergelijkbare prijs. Zij gaven in het interview echter aan hier graag op te willen 
besparen en in ruil daarvoor verder naar de auto te willen lopen. Slechts één geïnterviewde 
starter wenst wel een privé parkeerplaats bij de woning en is bereid daar maandelijks meer 
voor te betalen. 
 
De omgevingsfactor veiligheid behoefde een duidelijkere omschrijving na het 
literatuuronderzoek en de interviews met professionals. Tijdens de interviews met starters is dit 
onderwerp ter sprake gebracht en is gevraagd wat de starters hieronder verstaan en welke 
eisen zij daar vervolgens aan stellen voor de woonomgeving. Daaruit blijkt dat starters de 
locaties met een slecht imago mijden en vooral de aanwezigheid van hangjongeren en 
verpauperde gebouwen als onveilig ervaren. Sociale controle is een begrip dat tien van de 
ondervraagde starters noemen als het gaat om veiligheid. Zij hechten waarde aan zichtbare 
aanwezigheid van andere bewoners en aan goede contacten met de buren. De sociale controle 
die daaruit ontstaat wordt over het algemeen als een veilig gevoel beschouwd. Een 
gemeenschappelijke entree met postvakken en (eventueel) enkele loungeplekken die uit de 
interviews met professionals zijn voortgekomen, kunnen een goede bijdrage leveren aan het 
gevoel van veiligheid doordat bewoners elkaar er tegen kunnen komen en niet het gevoel 
krijgen alleen in het gebouw te zijn. Een veilig ogende omgeving wordt eveneens tien keer 
gekenmerkt door goede verlichting in en om het gebouw en geen donkere hoeken of paden 
waar men langs of doorheen moet. Eén ondervraagde starter gaf zelfs aan een verder geschikte 
woning te hebben afgewezen omdat zijn vriendin een donkere weg moest afleggen (circa 600 
meter) naar de parkeerplaatsen en zich daar niet prettig bij voelde. Indien openbare 
parkeerplaatsen op loopafstand van de woning zijn gelegen is het dus ook belangrijk dat deze 
goed (en veilig) bereikbaar zijn. Verder vinden starters het belangrijk dat het woningcomplex is 
afgesloten voor niet-bewoners. 

4.3.3 Woningkenmerken 
De behoefte aan zelfstandigheid, privacy en rust is reeds in de analyse van de literatuur en de 
interviews met professionals beschreven. De specifieke ruimtebehoefte bleek niet eenduidig en 
is in de interviews met starters nader onderzocht. Zes van de elf ondervraagde starters wensen 
een woonoppervlakte van 40 tot 60m². De overige vijf ambiëren een woning groter dan 60m², 
waarvan twee zelfs groter dan 70m². Daarbij is het opvallend dat de starters die de grootste 
oppervlakten wensen, hiervoor kiezen omdat zij tijdens hun zoektocht niet of nauwelijks aanbod 
hebben gezien met kleinere metrages. Datzelfde geldt voor het aantal kamers. De zes starters 
die een woonoppervlakte van 40 tot 60m² groot genoeg achten, wensen een 
tweekamerappartement. De overige vijf starters hebben vooral gezocht naar een woning met 
drie aparte kamers. De starters met een voorkeur voor woningen van 40 tot 60m² ondervinden 
ook moeilijkheden in het vinden van een eerste woning, maar zijn bereid langer te zoeken naar 
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een kleinere en dus goedkopere starterswoning. Door het zeer beperkte aanbod in dit segment 
hebben een aantal van de ondervraagde starters dan ook nog geen geschikte woning kunnen 
vinden. 
 
Alle geïnterviewde starters geven aan ten minste één aparte slaapkamer te ambiëren. Slechts 
twee starters zijn bereid een studio te accepteren als dit een significante besparing oplevert. Het 
woningwaarderingsstelsel (WWS) maakt echter geen onderscheid in het aantal kamers, maar 
waardeert op basis van de woninggrootte. In woningen kleiner dan 40m² is het moeilijk om een 
aparte slaapkamer te realiseren en zijn studio’s het alternatief. De gewenste woninggrootte van 
starters vanaf 40m² maakt het wel mogelijk tweekamerappartementen te maken. Aangezien er 
volgens het WWS qua prijs geen verschil is tussen een studio van 40m² of een 
tweekamerappartement van 40m², lijken startersappartementen waar het wonen en slapen 
gescheiden kan worden het beste in de markt te liggen. 
 
De vijf ondervraagde starters die aangaven een driekamerappartement te ambiëren betreffen 
allemaal huishoudens die gaan samenwonen. De beoogde functie van de extra kamer is in alle 
vijf de gevallen een werkruimte waar de een zich terug kan trekken om rustig te werken, terwijl 
de ander bijvoorbeeld Tv kijkt of vrienden op bezoek heeft. De samenwonende huishoudens 
vinden het dus belangrijk om naast het wonen en slapen, tevens het werken te kunnen 
scheiden. Als aanvullende motivatie voor een derde kamer wordt (extra) opbergruimte en de 
mogelijkheid om was te laten drogen genoemd. Een slaapkamer die ruim genoeg is om een 
werkplek in te richten en (eventueel) een wasrekje te plaatsen of op te hangen, wordt ook goed 
gevonden als alternatief voor een aparte kamer. Dit komt de functionaliteit van de woning ten 
goede en neemt minder ruimte in beslag dan een extra kamer. 
 
Zoals tevens uit de literatuur en de interviews met professionals is voortgekomen, nemen de 
geïnterviewde starters (graag) genoegen met een kleinere woning, mits deze betaalbaar is en 
op een goede locatie is gelegen, de woning een functionele plattegrond heeft en hoogwaardig 
is afgewerkt. Het afwerkingsniveau van de woning wordt door starters belangrijk gevonden. Alle 
geïnterviewde starters geven aan veel waarde te hechten aan een woning die netjes en goed is 
afgewerkt. Een mooie (laminaat)vloer, netjes gestuukte en geschilderde wanden en een strakke 
keuken en badkamer worden gewaardeerd. Daarbij hoeft het niet ‘overdreven luxe’ te zijn, maar 
dient het degelijk en netjes te ogen, zoals tevens door Jebber en FR Vastgoed werd geopperd. 
In de top-3 van woonbehoeften noemen ook negen van de ondervraagde starters de kwaliteit 
van de woning aanvullend op de prijs: de prijs-kwaliteitsverhouding. De uitstraling van het 
gebouw zelf wordt ook door de starters zelf minder belangrijk gevonden. 
 
In de interviews met professionals werd de wens van starters uitgesproken voor voldoende 
ruimte in de woonkamer om een grote tafel met zes stoelen te kunnen plaatsen. Deze centrale 
multifunctionele plek in de woning wordt slechts door drie geïnterviewde starters ‘redelijk 
belangrijk’ (2x) tot ‘belangrijk’ (1x) gevonden. De overige acht starters beoordelen dit als ‘redelijk 
onbelangrijk’ of ‘neutraal’ en prefereren een ruime(re) zithoek. Een tafel met vier stoelen vinden 
zij voldoende. 
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De starters is tijdens de interviews tevens gevraagd naar het belang van bergruimte. Dit wordt 
door negen ondervraagde starters belangrijk gevonden, waarvan er zes geen voorkeur hebben 
voor een berging binnen of buiten de woning. Bij de motivatie van een derde kamer werd 
tevens de mogelijkheid genoemd om spullen op te kunnen bergen. De drie starters die 
aangeven een berging in de woning te willen, wensen deze tevens met de mogelijkheid er een 
wasmachine en droger te kunnen plaatsen. Zeven van de elf geïnterviewde starters spreken 
hun voorkeur uit voor een collectieve wasserette in plaats van een extra berg-/wasruimte in de 
woning (zie ook subparagraaf 4.3.4). Een kleine berging of wandkast waar huishoud- en 
schoonmaakmateriaal kunnen worden opgeborgen biedt dan voldoende opbergmogelijkheden 
in de woning. Een externe berging is daarnaast dan wel gewenst om spullen te kunnen 
bewaren die niet regelmatig worden gebruikt. 
 
De literatuur en interviews met professionals lieten zien dat de behoefte aan een (eigen) tuin bij 
koopstarters groter is dan bij huurstarters. Van de elf geïnterviewde (huur)starters wensen er 
toch zes een privé tuin of balkon. Daarvan geven er echter vier aan dat een 
gemeenschappelijke tuin eveneens voldoet aan de behoefte om buiten te kunnen verblijven, 
mits de locatie en de (eigen) woning verder naar wens zijn. De wens ten aanzien van een eigen 
buitenruimte is men dus bereid naar beneden bij te stellen. Vier van de ondervraagde starters 
zijn niet bereid om extra te betalen voor een privé tuin of balkon en nemen genoegen met een 
gezamenlijke buitenruimte (zie ook subparagraaf 4.3.4). Dit betreffen vooral de stedelijk 
georiënteerde starters die de nabijheid van het stadscentrum en groenvoorzieningen 
meenemen in hun afweging. Eén starter heeft zelfs geen behoefte aan een buitenruimte als de 
woning in het centrum is gelegen. Het verschil in stedelijke oriëntatie dat in de literatuur en de 
interviews met professionals werd geconcludeerd, blijkt inderdaad een rol te spelen in de keuze 
voor een privé of gezamenlijke buitenruimte. 

4.3.4 Collectieve voorzieningen 
Uit onderzoek blijkt dat de bestaande woningen vaak te groot en dus te duur zijn voor starters in 
de eerste jaren van hun woon- en werkcarrière. Een betaalbare woning kan worden 
gerealiseerd door het aantal vierkante meters woonoppervlakte beperkt te houden. Om toch 
van alle gemakken voorzien te zijn, is er de mogelijkheid om bepaalde ruimten collectief aan te 
bieden, bijvoorbeeld in een appartementencomplex. Deze ruimten kunnen voor een lage 
vergoeding worden gehuurd, waardoor alleen kosten voor de (extra) ruimten worden gemaakt 
als deze daadwerkelijk worden gebruikt.  

Gastenverblijf 
Een mogelijke collectieve voorziening is een gastenverblijf (logeervertrek) waardoor een 
eventuele extra slaapkamer die alleen als logeerkamer wordt gebruikt, achterwege kan worden 
gelaten. Eén of meer collectieve logeerkamers in het woningcomplex bieden dan een oplossing 
als er toch gasten willen verblijven. De geïnterviewde starters zien hier echter geen meerwaarde 
in: zij laten hun gasten liever ergens in de eigen woning overnachten. Slechts twee starters 
geven aan er wel (eens) gebruik van te maken, maar vermelden tevens dat een dergelijke 
voorziening geen bevorderende invloed heeft op de keuze voor een woning in het betreffende 
complex. 
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Collectieve huiskamer 
Een andere mogelijkheid betreft een collectieve huiskamer, zijnde een grotere ruimte die 
ingericht is als woonkamer en gehuurd kan worden om (kleine) feestjes en verjaardagen te 
kunnen vieren. Door een dergelijke voorziening collectief aan te bieden kan de woonkamer van 
de eigen woning specifiek worden afgestemd op het gebruik voor één of twee personen. Negen 
van de elf ondervraagde starters geven aan geen meerwaarde te zien in een dergelijke 
collectieve huiskamer: zij ontvangen liever wat minder gasten in hun eigen woning dan dat ze 
moeten uitwijken naar een andere (onpersoonlijke) ruimte. Indien de starters een feest willen 
geven, huren zij liever ergens een café of maken gebruik van het ouderlijk huis. Twee starters 
geven aan er wel (eens) gebruik te zullen maken als een dergelijke voorziening voorhanden is, 
maar het is niet van positieve invloed op hun keuze voor een bepaalde woning. 

Flexibele werkplekken 
Een goede werkomgeving is tevens een voorziening die mogelijk collectief kan worden 
gerealiseerd. In de vorm van een ‘flexibele werkruimte’ met Wi-Fi, een koffiecorner en 
vergaderruimte(n) kunnen de bewoners tegen een lage vergoeding rustig werken en zakelijke 
contacten ontvangen. De geïnterviewde starters die aangaven een extra kamer als werkruimte 
te gebruiken, zien echter geen meerwaarde in een dergelijke voorziening en zijn bereid om 
maandelijks meer te betalen voor een eigen (aparte) werkkamer. Drie van de elf starters vinden 
collectieve werkruimten wel interessant, waarvan één starter aangeeft dat het tevens 
bevorderlijk is voor de keuze voor een woning in het betreffende complex. Een dergelijke 
voorziening lijkt vooral interessant voor startende ondernemers, maar zij zijn ook bereid daar iets 
verder voor te reizen en gebruik te maken van bestaande ‘work-spaces’ zoals Seats2Meet. 

Wasserette 
In de voorgaande subparagraaf is de mogelijkheid van een collectieve wasserette reeds 
aangehaald. Bij het voorstellen van een dergelijke voorziening tijdens de interviews met starters, 
gaven drie huishoudens aan liever zelf een aparte berg-/wasruimte te willen en ook bereid te 
zijn daar maandelijks meer voor te betalen. De overige starters verwachten er wel eens gebruik 
van te maken, waarvan vier huishoudens het als een (grote) meerwaarde zien voor een 
woningcomplex. De ruimtewinst en woonlastenbesparing die het weglaten van een berg-
/wasruimte met zich meebrengt is gering, maar de starters vinden het vooral interessant 
doordat zij geen machines hoeven aan te schaffen en tevens geen verantwoordelijkheid 
hebben voor het onderhoud van de lease-machines. Dergelijke wasserettes worden al vaker 
toegepast en hebben ook voordelen voor de verhuurder (zie paragraaf 7.1).  

Gezamenlijke buitenruimte 
De gemeenschappelijke buitenruimte is eveneens in voorgaande subparagraaf beschreven als 
alternatief voor een privé tuin of balkon. Acht van de elf ondervraagde starters gaven daarin aan 
dat een gezamenlijke buitenruimte voldoet aan de behoefte om buiten te kunnen verblijven, 
mits de locatie en de woning zelf aan de wensen voldoen. Een eventuele gemeenschappelijke 
tuin of dakterras dient groot genoeg te zijn om meerdere ‘zitjes’ te kunnen creëren, zodat men 
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de mogelijkheid heeft om (rustig) ergens alleen te kunnen gaan zitten. Het belang van ‘niets 
hoeven, wel kunnen’ wordt ook hier door de starters bevestigd. 

Huismeester 
Uit de literatuur en de interviews met professionals is gebleken dat starters er waarde aan 
hechten om in een schone en nette (woon)omgeving thuis te kunnen komen. In de interviews 
met starters is gevraagd naar het belang van een huismeester die er zorg voor draagt dat de 
gemeenschappelijke ruimten en het terrein schoon en opgeruimd zijn. Tien van de elf 
ondervraagde starters waarderen dit met ‘redelijk belangrijk’ (6x) en ‘belangrijk’ (4x). Slechts één 
starter vindt het ‘redelijk onbelangrijk’ en denkt dat de bewoners onderling moeten afspreken 
hoe de gemeenschappelijke ruimten schoon worden gehouden. Aangezien de aanwezigheid 
van een huismeester voor alle bewoners is, is dit als een collectieve voorziening aangeduid. 

Tv en internet 
Tijdens de interviews met starters is door een respondent de mogelijkheid geopperd om Tv en 
internet collectief in te kopen en aan te bieden. Uit eigen ervaring en vanuit de kenniskring van 
de respondent is gebleken dat veel starters geen zin hebben om veel tijd te steken in het vinden 
van een goed Tv- en internetpakket. Dergelijke contracten lopen vaak voor minimaal één jaar en 
vanuit het oogpunt van flexibiliteit en met inachtneming van de korte woonduur, is het 
aanbieden van een collectief basispakket voor Tv en internet een meerwaarde voor starters. 
Voor veel starters zijn de standaard Tv-zenders en ‘normaal’ snel internet (20mb/s) voldoende. 
Indien specifieke starters behoefte hebben aan meer zenders of sneller internet, moet er de 
mogelijkheid zijn om het basispakket uit te breiden. Door collectieve inkoop zijn mogelijk 
scherpe prijzen af te spreken met de aanbieder, waardoor starters naast het gemak tevens een 
financieel voordeel hebben. Een dergelijke service is mogelijk ook interessant voor het collectief 
inkopen van gas, water en elektra (zie ook paragraaf 7.3). 

4.4 Conclusies 
In voorgaande paragraaf zijn de definitieve woonbehoeften van de doelgroep beschreven, 
bestaande uit zowel doelen en activiteiten (wat wilt men bereiken met de beoogde woning) als 
globale ‘prestaties’ ten aanzien van het aanbod (waaraan dient een potentiële starterswoning te 
voldoen). Prestaties betreffen hier de vereiste eigenschappen van een gebouw of omgeving om 
in de specifieke behoeften te kunnen voorzien (zie ook hoofdstuk 5). Uit het 
woonbehoeftenonderzoek kan worden geconcludeerd dat starters veel waarde hechten aan 
een betaalbare (goedkope) woning op een centrumstedelijke locatie. De starters uit de 
doelgroep hebben behoefte aan een ‘opstartwoning’, zijnde een kleine huurwoning (al dan niet 
in bestaand vastgoed) van 40 tot 70m² met één aparte slaapkamer, gelegen aan de rand van 
een (stads)centrum en op loop- of fietsafstand van voorzieningen. De woning dient een 
functionele indeling te hebben en hoogwaardig te zijn afgewerkt, met een kale huurprijs van 
€500 tot €700. De woning is bedoeld om starters die niet in aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning de mogelijkheid te bieden de woningmarkt te betreden en zelfstandig te gaan 
wonen. Voor een gemiddelde woonperiode van 3 tot 5 jaar zijn de starters door de lage 
woonlasten in de gelegenheid om spaargeld op te bouwen en daarna, al dan niet samen met 
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een partner, door te stromen naar een duurdere huur- of koopwoning. De grootte van de 
woning en het niet hebben van een extra slaapkamer en een privé buitenruimte, zullen starters 
ook stimuleren om op den duur te verhuizen. De vastgelopen doorstroming wordt zo in het 
ideale scenario op termijn geholpen weer op gang te komen. Het huidige aanbod voorziet niet 
in een dergelijke woning en bemoeilijkt het daarmee voor de doelgroep om tot de woningmarkt 
toe te treden. In de praktijk zal er door de lange wachtlijsten bij corporaties ook interesse zijn 
van (startende) huishoudens met een inkomen lager dan €34.000. Een dergelijke 
‘opstartwoning’ is geschikt voor een brede doelgroep, waardoor het leegstandsrisico voor 
beleggers minimaal is en het (mogelijk) een interessante investering is. Een privé buitenruimte  
en een privé parkeerplaats worden niet noodzakelijk geacht, hetgeen de (financiële) 
haalbaarheid van transformaties van binnenstedelijk kantorenvastgoed naar starterswoningen 
verbetert (zie ook hoofdstuk 5).  
 
De geïnterviewde starters zien geen meerwaarde in een gastenverblijf, een collectieve 
huiskamer of flexibele werkplekken in het woningcomplex. In de interviews met professionals 
was ook FR Vastgoed sceptisch tegenover deze collectieve voorzieningen. Dergelijke 
voorzieningen omvatten al snel de oppervlakte van meerdere (kleine) woningen, waarvan een 
uiteindelijke belegger geen duidelijkheid heeft met betrekking tot de bezettingsgraad en de 
inkomsten voor de betreffende ruimte. Een wasserette wordt wel interessant gevonden en 
neemt ook minder ruimte in beslag, waardoor incourante ruimte in het gebouw kan worden 
gebruikt die niet geschikt is om bij de woningen te betrekken. Op deze manier verliest de 
belegger geen verhuurbare ruimte waar geen duidelijke inkomsten tegenover staan. 
 
De belangrijkste woonbehoeften waarin een (geschikte) starterswoningen dient te zijn voorzien, 
zijn tevens weergegeven in het definitieve woonbehoeftenoverzicht in bijlage 6. De resultaten 
met betrekking tot het gewenste woonoppervlak, het aantal kamers, de eventuele functie van 
een derde of vierde kamer en de noodzaak van een individuele buitenruimte, dragen vervolgens 
bij om een aanzet te geven voor een (toekomstig) programma van eisen. In hoofdstuk 5 zijn de 
woonbehoeften gekoppeld aan specifieke kenmerken waaraan een gebouw of omgeving dient 
te voldoen om in aanmerking te komen voor de vestiging van starterswoningen. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de vereiste gebouw- en omgevingskenmerken van potentiële 
kantoorgebouwen om voor transformatie naar (starters)woningen in aanmerking te komen. 
Deze kenmerken worden vervolgens vertaald naar prestaties en gekoppeld aan de 
woonbehoeften die resulteren uit hoofdstuk 4. Een prestatie is in deze een eigenschap van een 
gebouw die nodig is om aan een behoefte te kunnen voldoen (Heijs, 2011). Diverse 
eigenschappen zijn van toepassing om te kunnen bepalen of een gebouw wel of niet geschikt 
is, of kan worden gemaakt, voor transformatie naar (starters)woningen. Deze eigenschappen 
kunnen onder meer betrekking hebben op de locatie, de constructie en de indeelbaarheid van 
een pand. Het in kaart brengen van de (vereiste) gebouw- en omgevingskenmerken gekoppeld 
aan de woonbehoeften, is van belang om de transformatiepotentie van een leegstaand 
kantoorgebouw naar starterswoningen te kunnen bepalen.  

5.1 Onderzoeksmethode en –bronnen 
De kansen en beperkingen van het transformeren van kantoren naar (onder andere) woningen 
is reeds in diverse onderzoeken in beeld gebracht. Daardoor is het voor voorliggend onderzoek 
mogelijk om de relevante informatie met betrekking tot de transformatiepotentie te analyseren 
op basis van de literatuur en bestaand onderzoek. Dit literatuuronderzoek is verdeeld in drie 
onderdelen. Dit hoofdstuk beschrijft de vereiste gebouw- en omgevingskenmerken (prestaties) 
waaraan potentiële kantoorpanden dienen te voldoen en koppelt deze aan de woonbehoeften 
van de doelgroep (deelvraag 2). In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de randvoorwaarden 
waar rekening mee dient te worden gehouden als een pand op basis van de in hoofdstuk 5 
bepaalde criteria geschikt wordt geacht voor transformatie (deelvraag 3). Daaruit komen 
succes- en faalfactoren voort die bij het transformeren van kantoorgebouwen naar 
starterswoningen de haalbaarheid (kunnen) beïnvloeden. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 mogelijke 
aandachtspunten beschreven waar rekening mee dient te worden gehouden om 
starterswoningen met een hoge frequentie aan bewonerswisselingen op een juiste wijze te 
kunnen beheren (deelvraag 4). De gebruikte literatuur is kort toegelicht in subparagraaf 5.1.1. 
 
Aanvullend op het literatuuronderzoek zijn interviews gehouden met diverse actoren die vanuit 
verschillende achtergronden te maken hebben met het ontwikkelen van starterswoningen, 
danwel met transformaties van kantoorgebouwen (zie subparagraaf 5.1.2). Evenals bij de 
interviews met professionals (hoofdstuk 4), betreffen het hier semigestructureerde en lerende 
interviews. De interviews zijn verspreid over de onderzoeksperiode uitgevoerd, waarin de 
opgedane kennis en nieuwe inzichten zijn toegepast in de daaropvolgende interviews. De 
eerste interviews hebben zodoende vooral nieuwe inzichten voortgebracht, terwijl de latere 
interviews meer zijn ingestoken om de informatie te toetsen en aan te vullen. Een aantal 
geïnterviewde bedrijven hebben zowel kennis van transformatiepotentie en randvoorwaarden 
als van mogelijke beheerconstructies. Per geïnterviewde partij is zodoende een interviewguide 
opgesteld met specifieke ‘topics’ gericht op de betreffende achtergronden en expertises (zie 
bijlage 10). De interviews zoals toegelicht in subparagraaf 5.1.2 dienden het doel relevante 
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informatie te verkrijgen, te toetsen en aan te vullen met betrekking tot de deelvragen 2, 3 en 4 
(zie ook hoofdstuk 6 en 7). 

5.1.1 Onderzoeksbronnen 
In deze subparagraaf zijn kort de bronnen beschreven die voor dit deel van het onderzoek zijn 
gebruikt. De bronnen betreffen informatie met betrekking tot zowel ‘algemene’ 
(kantoor)transformaties als transformaties naar specifiek woningen. In bijlage 7 is een overzicht 
bijgevoegd met de relevante informatie uit de verschillende onderzoeksbronnen. Om de 
betrouwbaarheid van de gebruikte literatuur en de uiteindelijke analyse te vergroten, is steeds 
goed naar de toegepaste bronnen gekeken en naar bevestiging en nadere onderbouwing 
gezocht. De onderzoeksbronnen zoals deze in tabel 9 zijn weergegeven, kennen allen een 
wetenschappelijke insteek met een uitgebreid bronnengebruik en een betrouwbare 
onderbouwing. Daarnaast zijn de beweringen in de literatuur getoetst en aangevuld met behulp 
van het Bouwbesluit 2012 (2013) en de website van de Rijksoverheid (2013). De analyse van de 
literatuur is beschreven in paragraaf 5.2. 

tabel 9 - Onderzoeksbronnen 

Titel onderzoeksbron Onderzoek van 
Transformatiepotentie leegstaande kantoren in 
Eindhoven 

(Stichting Interface, 2010) 

Transformatie kantoren gaat niet vanzelf (Gelinck & Benraad, 2011) 
Wonen op de zaak (Bouwmeester, 2006) 
Transformatie kantoren naar woningen: Niet eenvoudig, 
maar het kan wél 

(Peters, 2011) 

Kantoortransformatie; Kansen voor zorg en wonen (Benraad, 2011) 
Wonen buiten kantoortijd (Benraad, Scheldwacht, 

Singelenberg, & Steetskamp, 2012) 
 
De publicaties van Stichting Interface (2010) en Gelinck & Benraad (2011) betreffen informatie 
over het (algemene) transformatieproces en beschrijven de mogelijkheden om leegstaande 
kantoren te transformeren naar verschillende doeleinden. Beide publicaties maken gebruik van 
voorbeelden of ‘pilot’-projecten om de kansen en beperkingen van transformaties in beeld te 
brengen. Daarnaast zijn de criteria voor het selecteren van geschikte panden beschreven en 
zijn globale berekeningen gegeven waarmee de financiële haalbaarheid kan worden bepaald. 
Met behulp van deze informatie kan in dit onderzoek een goed onderbouwd beeld worden 
geschetst van de ‘algemene’ mogelijkheden en (rand)voorwaarden van transformaties. 
 
De onderzoeksrapporten van Bouwmeester (2006), Peters (2011), Benraad (2011) en Benraad, 
Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp (2012) gaan specifiek over de mogelijkheden van 
transformaties naar woningen. Evenals de hierboven genoemde publicaties worden hierin de 
kansen en beperkingen, selectiecriteria (transformatiepotentie) en financiële mogelijkheden 
beschreven. Met behulp van de informatie die in deze bronnen wordt toegelicht en bevestigd, is 
het mogelijk geweest een goed onderbouwde analyse te maken van de transformatiepotentie 
van kantoorgebouwen naar starterswoningen. 
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5.1.2 Geïnterviewde actoren 
De inbreng van de interviews voor dit hoofdstuk waren, naast het verkrijgen van nieuwe 
inzichten, gericht op het toetsen van de (vereiste) gebouw- en omgevingskenmerken uit de 
literatuur en de vertaling naar specifieke prestaties. De woonbehoeften die resulteren uit het 
voorgaande hoofdstuk staan aan de basis bij het beoordelen van de transformatiepotentie. De 
koppeling van deze woonbehoeften met gebouwprestaties is in paragraaf 5.3 beschreven. Door 
middel van de interviews is getoetst of deze koppeling strookt met de praktijk, met als doel het 
bepalen van de mogelijkheden om leegstaande kantoorgebouwen te (kunnen) transformeren 
naar starterswoningen. 
 
In hoofdstuk 6 dienen de interviews het doel om de (algemene) randvoorwaarden bij 
transformaties aan te vullen met specifieke succes- en faalfactoren. Deze factoren komen voort 
uit de ervaringen van de geïnterviewde partijen en zijn bedoeld om inzicht te geven in de 
kansen en beperkingen van transformaties naar starterswoningen. De aandachtspunten voor 
het beheer die in hoofdstuk 7 worden beschreven zijn eveneens getoetst en aangevuld met 
ervaringen van de geïnterviewde partijen.  
 
Voor deze interviews zijn aanvullend op de bedrijven die tevens zijn geïnterviewd met 
betrekking tot de woonbehoeften van starters (onderstreept in tabel 7), nog drie partijen 
benaderd om vanuit verschillende invalshoeken de analyse te kunnen completeren. De diverse 
geïnterviewde actoren zijn in tabel 7 weergegeven en vervolgens kort toegelicht. De 
samenvattingen van de interviews zijn bijgevoegd als bijlage 10. 

tabel 10 – Contactenlijst interviews met actoren 

Bedrijf Functie van geïnterviewde Datum Plaats 
Jebber Starterswoningen Directrice 30-10-‘12 Utrecht 
Gemeente Nieuwegein Beleidsadviseur Ruimtelijke 

Ordening 
16-11-’12 Nieuwegein 

AM Vastgoed Manager Marketing & Verkoop 28-11-‘12 Amsterdam 
MidNed Projectontwikkeling Directeur 29-11-‘12 Utrecht 
Foolen & Reijs Vastgoed Directeur 15-01-‘13 Eindhoven 
Klokbouw Projectleider Integrale Projecten 

Projectleider Verbouw & Onderhoud 
06-02-’12 Nijmegen 

Jebber Starterswoningen 
Jebber is tevens geïnterviewd met betrekking tot de woonbehoeften van starters. De 
achtergrond van Jebber is zodoende beschreven in subparagraaf 4.1.1. Doordat Jebber zich 
richt op het ontwikkelen van zowel nieuwbouw als het herontwikkelen van bestaande bouw, is 
tijdens het interview tevens ingegaan op het onderwerp transformatiepotentie. Vanuit de kennis 
van Jebber inzake de woonbehoeften van starters hebben zij tevens zicht op de prestaties 
waaraan een (kantoor)pand dient te voldoen om in aanmerking te komen voor transformatie 
naar starterswoningen. Daarnaast wil Jebber zich profileren als gespecialiseerd verhuurder van 
starterswoningen. Met betrekking tot mogelijke beheerconstructies zoals deze in hoofdstuk 7 
zijn behandeld, is eveneens gebruik gemaakt van de kennis van Jebber. Er is niet inhoudelijk 
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gesproken over het transformatieproces zelf omdat Jebber daar (nog) geen ervaringen mee 
heeft. 

Gemeente Nieuwegein 
In het (voorbereidende) literatuuronderzoek bleek dat langdurige gemeentelijke processen, 
zoals vergunningstrajecten en bestemmingsplanwijzigingen, als belangrijke belemmeringen 
worden gezien bij het al dan niet tot stand komen van initiatieven voor transformatie. De 
Gemeente Nieuwegein heeft het onttrekken van leegstaande kantoren aan de bestaande 
voorraad als speerpunt opgenomen in het gemeentelijke beleid. De hoge leegstandscijfers in 
Nieuwegein (meer dan 30%) liggen daaraan ten grondslag. De Gemeente Nieuwegein was 
daarmee een van de eerste gemeenten met een specifiek beleid gericht op de aanpak van 
leegstaande kantoren. Mede daardoor zijn momenteel een vijftal transformaties in aanbouw of 
(her)ontwikkeling. Dit betreffen transformaties van kantoorgebouwen naar (vooral) 
starterswoningen in de koopsector. Deze kleine studio’s en tweekamerappartementen zijn een 
groot succes en worden relatief eenvoudig verkocht. Met deze achtergrond is de Gemeente 
Nieuwegein benaderd voor een interview om met name (het belang van) de rol van een 
gemeente in het transformatieproces te bespreken. 

AM Vastgoed 
AM is voor dit onderzoek benaderd vanwege de betrokkenheid bij de herontwikkeling van het 
voormalig GAK in Amsterdam naar studenten- en starterswoningen. AM is tevens geïnterviewd 
met betrekking tot de woonbehoeften van starters. Als (hoofd)ontwikkelaar van 600-700 
woningen in een voormalig kantoorpand zijn ook relevante zaken met betrekking tot het 
transformatieproces besproken. De achtergrondinformatie van AM en het GAK is beschreven in 
subparagraaf 4.1.1. 

MidNed Projectontwikkeling 
Via Jebber is de Utrechtse projectontwikkelaar MidNed benaderd. In subparagraaf 4.1.1 is bij 
Jebber toegelicht dat de eerste starterswoningen die zij medio 2013 aan gaan bieden, 
tweekamerappartementen betreffen in een voormalig kantoorpand aan de rand van het 
centrum van Utrecht: De Kaap. Deze transformatie is geïnitieerd en uitgevoerd door MidNed 
Projectontwikkeling en aangekocht door Jebber. MidNed is een kleine ontwikkelaar die zich 
vooral richt op de stad Utrecht. Vanuit deze focus zijn zij op de hoogte van de veranderende 
marktomstandigheden en van de wensen van verschillende doelgroepen. Met betrekking tot de 
ervaringen met de kantoortransformatie van De Kaap is MidNed benaderd voor een interview. 

Foolen & Reijs Vastgoed 
FR Vastgoed is evenals Jebber en AM onderdeel van de analyse van de woonbehoeften van 
starters. Zoals in subparagraaf 4.1.1 toegelicht is FR Vastgoed verantwoordelijk voor het 
merendeel van de transformaties die in Eindhoven plaatsvinden. Vanuit deze expertise is FR 
Vastgoed tevens geïnterviewd met betrekking tot de transformatiepotentie van 
kantoorgebouwen en mogelijke succes- en faalfactoren in het transformatieproces. 
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Klokbouw 
Klokbouw BV uit Nijmegen is als begeleidende partij betrokken bij dit onderzoek. Klokbouw 
maakt deel uit van Klokgroep, een middelgrote familieonderneming die landelijk opereert en 
met haar werkmaatschappijen actief is in de projectontwikkeling en de bouw. Samen met 
leegstandsbeheerder Camelot Europe heeft Klokgroep medio 2011 ‘Clever Real Estate’ 
opgericht, met als core business het aankopen en transformeren van bestaand vastgoed naar 
studentenhuisvesting. De afdelingen ‘Integrale Projecten’ en ‘Verbouw & Onderhoud’ van 
Klokbouw zijn hierin belast met de uitontwikkeling van de aangekochte panden naar de wensen 
van de beoogde gebruikers (studenten). De kennis die binnen Klokbouw aanwezig is met 
betrekking tot het beoordelen, het financieel doorrekenen en het (uiteindelijk) uitontwikkelen 
van bestaande kantoorpanden, is tijdens een interview ter sprake gebracht. 

5.2 Transformatiepotentie van kantoorgebouwen 
In deze paragraaf wordt de transformatiepotentie beschreven op basis van het 
literatuuronderzoek. In paragraaf 5.3 wordt deze informatie getoetst en aangevuld naar 
aanleiding van de interviews. 
 
Volgens de literatuur zijn veel leegstaande kantoorpanden geschikt voor ombouw naar 
woningen: naar schatting is een kwart van de leegstaande kantoren kansrijk voor transformatie 
(Bouwmeester, 2006). De mogelijkheden voor transformatie hangen af van de locatie, het pand 
en van de lokale woningmarkt. Het is belangrijk dat de doelgroep bekend is en dat een 
bijbehorend Programma van Eisen (PvE) is vastgesteld alvorens de geschiktheid van een 
gebouw en een locatie wordt onderzocht. Om een uitspraak te kunnen doen over de 
(bouwtechnische) mogelijkheden voor herbestemming van een bepaald kantoorgebouw, is het 
namelijk noodzakelijk om een aantal aspecten van het pand te toetsen aan de normen van de 
beoogde functie (Bouwmeester, 2006; Stichting Interface, 2010; Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg & Steetskamp, 2012). In de praktijk wordt met behulp van een zogeheten 
‘QuickScan’ nagegaan of transformatie van een pand kans van slagen heeft. Bij de eerste 
beoordeling van een gebouw zijn een aantal aspecten van belang. Als de uitkomst hiervan niet 
gunstig is, is verder onderzoek onnodig. Voordat wordt gestart met een plattegrondontwikkeling 
dient eerst te worden vastgesteld in hoeverre deze aspecten een transformatie kunnen 
blokkeren en op welke wijze deze risico’s dienen te worden gemanaged (Benraad, 
Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). De transformatiepotentie van een 
kantoorgebouw wordt in eerste instantie beoordeeld op de locatie en vervolgens op 
gebouwkenmerken. De analyse in deze paragraaf beschrijft de voornaamste criteria die volgens 
de literatuur in een QuickScan dienen te worden beoordeeld. De randvoorwaarden die na de 
selectie van een geschikt pand een rol spelen in het transformatieproces, zijn nader beschreven 
in hoofdstuk 6. 

5.2.1 Omgevingskenmerken 
Een leegstaand kantoorgebouw dat in een woongebied of in de binnenstad staat, of aan de 
randen daarvan, is het meest geschikt voor transformatie naar woonruimte, vooral als de 
omgeving een levendig karakter heeft met uitgebreide voorzieningen en haltes voor openbaar 

http://www.klokgroep.nl/
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vervoer in de nabijheid (Bouwmeester, 2006; Stichting Interface, 2010; Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg & Steetskamp, 2012). Het merendeel van de kantoren staat echter in 
kantoorparken of langs de ontsluitingswegen van stedelijke gebieden. Daarvan is de laatste 
locatie nog wel interessant voor het realiseren van woningen, omdat er vaak veel voorzieningen 
zijn en het goed bereikbaar is met (onder andere) het openbaar vervoer (Benraad, 2011). Een 
gebouw op een afgelegen industrieterrein, in een kantorenpark of in het buitengebied leent zich 
op voorhand niet voor transformatie. Dit is alleen mogelijk als met een gebiedsgerichte aanpak 
ook andere panden in de directe omgeving worden herontwikkeld (Bouwmeester, 2006; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). Op plekken waar de gemeente 
werkgelegenheid voorop stelt en op locaties aan de snelweg, is transformatie vaak niet 
gewenst (Bouwmeester, 2006). Dit laatste heeft onder andere te maken met mogelijke 
(geluids)overlast van industrie en verkeer. 

5.2.2 Gebouwkenmerken 
Het transformeren van een kantoorgebouw naar een woningcomplex is niet eenvoudig. De lay-
out van een kantoorpand past niet zomaar bij woningen en er zijn kostbare ingrepen nodig om 
iedere woning te voorzien van (voldoende) daglicht, luchtverversing, water en energie. 
Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw voldoet aan de regels van brandveiligheid en 
bouwkwaliteit, of in ieder geval (eenvoudig) daartoe geschikt is te maken (Bouwmeester, 2006; 
Peters, 2011). Soms is het mogelijk onderdelen van een gebouw te handhaven, hetgeen 
duurzaam bespaart in bouwmaterialen en bouwkosten. Daarnaast geeft het behoud van 
(monumentale) elementen die een kantoorgebouw status geven, ook de nieuwe functie een 
unieke uitstraling (Bouwmeester, 2006). Daarom is het belangrijk om de aanwezige kwaliteiten 
optimaal te benutten en alleen te investeren in noodzakelijke ingrepen. De hoeveelheid en het 
type ingrepen hangen erg af van het bestaande pand. In deze subparagraaf zijn de criteria 
beschreven die bij een eerste inspectie worden beoordeeld, waarbij eerst wordt gekeken naar 
de aspecten die niet of moeilijk zijn aan te passen, gevolgd door de aspecten die een 
(financieel) haalbare transformatie kunnen bevorderen. 
 
Bij verbouw van een gebouw mag voor de te wijzigen onderdelen worden uitgegaan van het 
zogenoemde ‘van rechtens verkregen niveau’14: het kwaliteitsniveau van het bestaande 
(kantoor)gebouw. Bij transformatie is voor een aantal bouwonderdelen geen sprake van een 
van rechtens verkregen niveau omdat deze bouwonderdelen voorheen niet aanwezig waren, 
zoals woningscheidende wanden of badkamers. In dat geval mag worden teruggegaan naar 
het niveau van bestaande bouw (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). 
De consequentie van het vernieuwde Bouwbesluit 2012 is dat bij transformatie de wettelijke 
bouweisen zijn versoepeld. Gevels van kantoren en nieuwe woningscheidende wanden hebben 
minimale eisen aangaande geluid en energiezuinigheid. Hetzelfde geldt voor eisen met 
betrekking tot inval van daglicht en de afmetingen van sanitaire ruimten. Dit geeft een 

                                                      
14 Het van rechtens verkregen niveau is het actuele kwaliteitsniveau van (het betreffende constructieonderdeel van) het 
bouwwerk voor zover dat niveau rechtmatig is en niet ligt onder de eisen die worden gesteld aan het minimumniveau, 
zijnde bestaande bouw. Dit betekent dat een verbouwplan het actuele kwaliteitsniveau kan handhaven, mits het hoger 
is dan niveau bestaande bouw (Kennisbank Herbestemming, 2013). 
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initiatiefnemer van een transformatie de vrijheid om op grond van de marktwaarde en de 
behoeften van toekomstige gebruikers een keuze te maken voor het bouw- en 
afwerkingsniveau (Gelinck & Benraad, 2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & 
Steetskamp, 2012). 
 
Hiervoor zijn zij voor bepaalde bouwvoorschriften niet meer afhankelijk van de aanvullende 
eisen die een gemeente stelt en biedt het Bouwbesluit 2012 meer duidelijkheid en zekerheid 
vooraf. Aanvullende regelgeving met betrekking tot geluid(overlast), parkeervoorzieningen en 
(brand)veiligheid zijn meestal nog wel in gemeentelijke verordeningen vastgesteld. Om ook op 
dergelijke punten duidelijkheid te verkrijgen, is het belangrijk om tijdens de initiatieffase in 
overleg te treden met de gemeente (zie ook paragraaf 6.1.3) (Peters; Gelinck & Benraad, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). 

Leeftijd en technische conditie 
Nieuwe kantoorgebouwen (jonger dan 10 jaar) of recent gerenoveerde panden liggen als 
kantoor nog goed in de markt en zijn in eerste instantie niet interessant voor transformatie. Zelfs 
als deze kantoren structureel leeg staan, worden ze in de literatuur niet bestempeld als 
transformeerbaar omdat de panden nog courant zijn als kantoor. De functionaliteit, 
indeelbaarheid en het voorzieningenniveau voldoen nog aan de huidige vraag en bij herstel van 
de markt zijn deze gebouwen nog steeds geschikt voor kantoorgebruik (Bouwmeester, 2006; 
Stichting Interface, 2010). Een kantoorruimte is (pas) incourant als de gebouw- en locatie-
aspecten het beide zeer onwaarschijnlijk maken dat de ruimte wederom met een 
kantoorhoudende functie in de markt kan worden gezet (Stichting Interface, 2010). 
 
Het merendeel van de leegstaande panden is slechts functioneel verouderd en verkeert 
technisch nog in goede staat, waardoor transformatie naar woningen mogelijk is en een 
oplossing biedt (Bouwmeester, 2006; Stichting Interface, 2010). Volgens Bouwmeester (2006) 
zijn vooral kantoorgebouwen uit de jaren ’60 tot ’80 zeer geschikt voor transformatie naar 
woningbouw. Een belangrijke factor die wel een belemmering kan opleveren bij het 
transformeren van kantoorgebouwen met een dergelijke leeftijd, is de aanwezigheid van asbest. 
Indien asbest aanwezig is, kan dat tot hoge kosten leiden en de financiële haalbaarheid van een 
transformatie bemoeilijken. Professionele eigenaren en verhuurders zijn verplicht een 
asbestinventarisatie te kunnen overleggen, zodat een initiatiefnemer op de hoogte is van de 
aanwezigheid ervan en de saneringskosten kunnen worden meegenomen in de begroting. De 
productie en het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden in Nederland, waardoor gebouwen 
die na die tijd zijn gebouwd geen asbestinventarisatie behoeven (Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg, & Steetskamp, 2012). 

Plattegrond en indeelbaarheid 
De plattegrond en de draagstructuur (casco) bepalen in grote lijnen de indeelbaarheid van een 
gebouw. Het eventueel aanpassen van de draagstructuur is erg kostbaar, waardoor het voor 
transformatie zeer bevorderend is als het gebouw een bruikbaar casco heeft. De sterkte van de 
constructie is eveneens van belang, omdat de normen voor kantoorpanden anders zijn dan 
voor woningcomplexen. De meeste kantoorpanden zijn echter dusdanig berekend dat ombouw 
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naar woningen mogelijk is (Bouwmeester, 2006). In tabel 11 is een aantal typen draagstructuur 
weergegeven met een indicatie of een bepaalde constructie positief of negatief is voor 
transformatie naar woningen. 

tabel 11 - Opbouw van de draagstructuur (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012) 

Type draagstructuur Geschiktheid 
Kolommen ++ 
Kolommen en wanden - 
Dragende gevels met vrije vloeroverspanning ++ 
Dragende gevels met kolommen in het midden ter ondersteuning + 
Dragende wanden op bruikbare beukmaat15 voor woningen ++ 
Dragende wanden op zeer smalle maat: <2,50m - 
Dragende delen in willekeurige richtingen -- 
++ is positief; 0 is neutraal; -- is negatief 
 

Een kolommenstructuur of dragende gevels met een vrije vloeroverspanning zijn de meest 
ideale draagconstructies bij transformaties, doordat er veel vrijheid is om de ruimte (opnieuw) in 
te delen. De kantoren uit de jaren ’60 tot ’80 kenmerken zich door een draagconstructie met 
kolommen, waarvan de stramienmaten eveneens geschikt zijn voor ombouw naar woningen. 
Bij veel kantoren uit de jaren ‘80 en ‘90 zijn de gevels dragend, waardoor de vloeren zelfs geheel 
vrij indeelbaar zijn (Benraad, 2011). Dragende wanden op een geschikte beukmaat voor 
woningen zijn ook goed bruikbaar, maar sterk afhankelijk van het type woningen dat men 
beoogt te realiseren. Een studio hoeft namelijk niet zo breed te zijn als een 
tweekamerappartement, omdat in geval van laatstgenoemde twee ruimten van daglicht dienen 
te worden voorzien (de woonkamer en de slaapkamer). Mede daardoor zijn dragende wanden 
op een zeer smalle maat (<2,50m) minder geschikt omdat men gebonden is aan die specifieke 
maat, alsook doordat veel constructieve aanpassingen benodigd zijn om doorbraken in de 
dragende delen te kunnen realiseren. Een draagstructuur van kolommen en wanden, al dan 
niet in willekeurige richtingen, zijn eveneens minder geschikt doordat een dergelijke constructie 
de (vrije) indeelbaarheid sterk beperkt. 
 
De meest geschikte beukmaten voor studentenkamers of zelfstandige studio ’s zijn volgens de 
literatuur minimaal 2,50m en bij voorkeur 3,60m. Voor zelfstandige tweekamerappartementen is 
een beukmaat van 5,40m het meest ideaal. De meest voorkomende stramienmaten zijn een 
veelvoud van 1,80m, waardoor veel gebouwen met een beukmaat van 3,60m of 5,40m in 
aanmerking komen voor transformatie naar zelfstandige woningen (Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg, & Steetskamp, 2012). 
 
De meest efficiënte plattegrond is te realiseren met een zogeheten middengangontsluiting 
(Benraad, 2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). Kantoorgebouwen 
met een rechthoekige plattegrond zijn daardoor het meest geschikt voor transformatie naar 
woningen. Het daglicht dat aan de voor- en achterzijde van het pand binnenkomt, kan dan het 
beste worden benut door aan beide (lange) kanten woningen te realiseren. De gang die in het 

                                                      
15 Beukmaat: afstand hart op hart (h.o.h.) van de dragende bouwdelen. 
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midden is gelegen behoeft geen daglicht en dient minimaal 1,50m breed te zijn (Bouwbesluit 
2012, 2013). Afhankelijk van de aanwezige beukmaat en de gewenste woninggrootte kan 
vervolgens de minimaal benodigde gebouwdiepte worden bepaald (zie subparagraaf 5.3.2). 
Veelal zijn gebouwen met een inwendige diepte tussen de 12,00m en 20,00m het meest efficiënt 
in te delen  (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). 
 
De verdiepingshoogte is ook een belangrijke factor in de bepaling van de transformatiepotentie. 
De meeste kantoren hebben een verdiepingshoogte van minimaal 3,25m met een verlaagd 
plafond waarboven de leidingen en kabels zijn weggewerkt (Benraad, 2011). Deze hoogte is bij 
transformatie naar woningen ook benodigd om (nieuwe) leidingen te kunnen aanleggen in een 
verhoogde vloer of achter een verlaagd plafond (Bouwmeester, 2006). 

Gevel 
De buitengevel is een belangrijk gegeven. De herhaling van de ramen in een veelvoud van de 
beukmaat bepaalt vaak de realiseerbare kamerindeling (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, 
& Steetskamp, 2012). Daarnaast dient er in iedere verblijfsruimte (woon- of slaapkamer) ten 
minste één raam open te kunnen om te kunnen ventileren en om sterk verontreinigde 
binnenlucht snel te kunnen afvoeren (spuiventilatie), hetgeen meestal niet mogelijk is bij 
bestaande kantoorgebouwen. Voor niet-verblijfsruimten (badkamer en toilet) voldoet een 
mechanische ventilatievoorziening aan de eisen voor luchtverversing. De hoogte van te openen 
ramen (meer dan alleen kiepstand) dient minimaal 0,85m te zijn ter voorkoming van valgevaar 
(Bouwbesluit 2012, 2013).  
 
Het raamoppervlak dat een verblijfsgebied (woon- of slaapkamer) voorziet van 
daglichttoetreding dient bij bestaande bouw ten minste 0,5m² te zijn (Bouwbesluit 2012, 2013). 
In een ideale situatie voldoet de daglichttoetreding aan de eisen voor nieuwbouw met een 
raamoppervlak van 10% van het vloeroppervlak van de betreffende verblijfsruimte, maar dit is 
niet (meer) verplicht in het nieuwe Bouwbesluit. 
 
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied dient een karakteristieke 
geluidwering te hebben met een minimum van 20dB, met een maximaal geluidsniveau in de 
woning van 35dB (Bouwbesluit 2012, 2013). Deze geluidseisen zijn strenger voor woningen dan 
voor kantoren. Doordat veel kantoren aan drukke (ontsluitings)wegen zijn gelegen, is dit vaak 
een struikelblok bij transformaties vanwege de kostbare aanpassingen die daardoor 
noodzakelijk zijn. Om de transformatiepotentie van een gebouw te bepalen is het belangrijk om 
te achterhalen wat de geluidsbelasting is op de gevel en welke aanpassingen benodigd zijn om 
aan de eisen te voldoen. 
 
Aanpassingen aan of het vervangen van (delen van de) gevel zijn vaak duur en beperken de 
financiële haalbaarheid van een transformatie. Hoe minder aanpassingen noodzakelijk zijn, des 
te groter de transformatiepotentie van een bestaand kantoorgebouw. De bouwtechnische eisen 
met betrekking tot de gevel die in een QuickScan worden beoordeeld zijn in tabel 12 
weergegeven. Naast deze eisen kan de aanwezigheid van (isolerend) dubbelglas en 
geluiddempende ventilatieroosters bevorderend zijn voor de financiële haalbaarheid van een 
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transformatie, mits de rest van de gevel ook kan worden behouden (Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg, & Steetskamp, 2012). Indien sprake is van grote aanpassingen of vervanging van 
de gevel, is het belangrijk te beoordelen in hoeverre de noodzakelijke aanpassingen ‘eenvoudig’ 
zijn aan te brengen. Het voordeel van deze aanpak is dat vrijwel iedere nieuwe indeling mogelijk 
is en het gebouw een nieuw uiterlijk kan worden gegeven (Bouwmeester, 2006). 

tabel 12 - Gebouwspecifieke variabelen ten behoeve van een bouwtechnische QuickScan ( Bouwbesluit 2012, 2013) 
Gebouwspecifieke variabelen Prestaties 
Raamoppervlak / daglichttoetreding Minimaal 0,5m² per verblijfsruimte 
Spuiventilatie Ten minste één beweegbaar raam per verblijfsruimte 
Raamhoogte van te openen ramen Borstwering op minimaal 0,85m boven de vloer 
Geluidswering Maximaal 35dB ‘geluid van buiten’ in de woning 

Aanwezige installaties en bouwkundige voorzieningen 
De meeste kantoren zijn voorzien van hoge verdiepingsvloeren en een verlaagd plafond. 
Daarboven liggen de kanalen en leidingen voor luchtbehandeling, elektra en data. De verlaagde 
plafonds dienen (bijna) altijd te worden verwijderd, omdat de nieuwe woningscheidende 
wanden met betrekking tot brandoverslag en geluidoverdracht tot aan de bovenliggende vloer 
dienen door te lopen  (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). Installaties 
verouderen relatief snel en voldoen vaak niet aan de brandveiligheidseisen en geluidsnormen 
voor woningbouw, waardoor het aanpassen en uitbreiden hiervan in veel gevallen standaard 
tot de werkzaamheden behoren (Stichting Interface, 2010). De aanwezigheid van voldoende 
grote schachten om nieuwe installaties in weg te leiden is eveneens een belangrijk aspect dat 
in een QuickScan dient te worden beoordeeld. 

Vluchtmogelijkheden 
De (brand)veiligheid in het gebouw mag nooit in gevaar komen en wordt bij herbestemming 
ook streng gecontroleerd door de brandweer. Het is onder andere van belang dat er goede 
vluchtwegen zijn. Over het algemeen geldt dat de bewoners vanuit hun voordeur altijd twee 
kanten op moeten kunnen vluchten. De aanwezigheid van voldoende trappenhuizen is 
daardoor bij de beoordeling van de geschiktheid van cruciaal belang. Bestaande stijgpunten 
zijn meestal ook het uitgangspunt van de plattegrondontwikkeling (Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg, & Steetskamp, 2012). Een middengangontsluiting zoals eerder in deze paragraaf 
beschreven, in combinatie met trappenhuizen aan de (beide) kopse kanten van een 
(rechthoekig) gebouw is daarvoor het meest ideaal. 
 
Het is met het oog op de financiële haalbaarheid belangrijk om te weten welke aanpassingen 
noodzakelijk zijn om een (brand)veilig woongebouw te kunnen realiseren. Als de kwaliteit van 
aanwezige noodverlichting en brandblusmiddelen goed is, dan kan hergebruik een 
kostenbesparing opleveren. In eerste instantie stelt de brandweer hier zeer strenge eisen aan, 
waardoor het belangrijk is om vooraf te weten wat de brandweer acceptabel acht. Over het 
algemeen worden de bestaande brandmeldcentrales afgekeurd omdat deze niet voldoen voor 
woningbouw. Noodverlichtingsarmaturen en brandslanghaspels mogen vaker na een 
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opknapbeurt en keuring worden hergebruikt (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & 
Steetskamp, 2012).  

5.2.3 Overige criteria 
Juridische aspecten kunnen de mogelijkheden voor transformatie belemmeren. Een belangrijk 
onderwerp heeft betrekking op het feit of een pand nog geheel of gedeeltelijk verhuurd is. Bij 
voorkeur vindt een transformatie pas dan plaats als het laatst lopende huurcontract is beëindigd 
of als een huurder na onderhandeling wordt verplaatst (Bouwmeester, 2006; Stichting Interface, 
2010; Peters, 2011). Een andere mogelijke belemmering wordt gevormd door het 
bestemmingsplan en de eigendomssituatie van aangrenzende percelen. Afhankelijk van de 
beoogde doelgroep dient te worden onderzocht of rondom het gebouw grond aanwezig is die 
mogelijk gebruikt kan worden voor uitbreiding, parkeervoorzieningen of een (gezamenlijke) 
buitenruimte (Stichting Interface, 2010). 
 
De meeste kantoren zijn bestemd met een kantoorfunctie en dienen herbestemd te worden 
naar een woonfunctie, alvorens een omgevingsvergunning kan worden uitgegeven. De nieuwe 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent twee soorten procedures voor de 
aanvraag van een omgevingsvergunning: de reguliere procedure van acht weken en de 
uitgebreide procedure van 26 weken. Beide procedures kunnen eenmalig met zes weken 
worden verlengd. Een reguliere procedure geldt voor kleine, relatief eenvoudige projecten die 
niet of nauwelijks afwijken van het bestemmingsplan. Indien het bestemmingsplan dient te 
worden gewijzigd geldt een uitgebreide procedure. Meestal is voor transformatie daardoor de 
uitgebreide procedure van toepassing (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 
2012). Bij de bepaling van de transformatiepotentie is het van belang om de mogelijkheden in 
het bestemmingsplan te beoordelen en te achterhalen of de betreffende gemeente bereid is om 
mee te werken aan een eventuele bestemmingsplanwijziging (zie ook hoofdstuk 6). 

5.3 Prestaties en prestatie-eisen: van kantoor naar ‘opstartwoning’ 
De beoordelingscriteria uit de literatuur zijn in deze paragraaf uitgewerkt tot specifieke 
prestaties waaraan een potentieel gebouw en haar omgeving dienen te voldoen om in 
aanmerking te komen voor transformatie naar starterswoningen. In de voorgaande paragraaf is 
het belang benadrukt dat de doelgroep en bijbehorend PvE bekend dienen te zijn alvorens een 
pand op de transformatiepotentie wordt beoordeeld. Voor de doelgroep waarvan in dit 
onderzoek de mogelijkheden zijn onderzocht, is in hoofdstuk 4 de basis gelegd voor een PvE 
door de belangrijkste woonbehoeften in kaart te brengen. Deze woonbehoeften betreffen zowel 
specifieke wensen in het woonproces als globale eisen ten aanzien van het aanbod (zie ook 
paragraaf 4.4). In deze paragraaf zijn de woonbehoeften met behulp van de interviews vertaald 
naar concrete prestaties, die het doel dienen een verdere aanzet te geven tot een (uiteindelijk) 
PvE. Deze koppeling van de woonbehoeften met concrete prestaties zijn prestatie-eisen en zijn 
in dit onderzoek specifiek bedoeld om de transformatiegeschiktheid van een kantoorgebouw 
naar starterswoningen te kunnen beoordelen. 
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De volgende subparagrafen beschrijven per woonbehoefte (tussenkopjes) de specifieke 
prestaties die van toepassing zijn bij het bepalen van de transformatiepotentie ‘van kantoor naar 
opstartwoning’. Deze woonbehoeften zijn nader beschreven in paragraaf 4.3 en corresponderen 
met het woonbehoeftenoverzicht uit bijlage 6. De woonbehoeften waarvan de codering (ABC) 
tussen haakjes is weergegeven betreffen zowel prestaties van de omgeving als van het 
gebouw. De definitieve conclusies met betrekking tot prestaties en prestatie-eisen zijn 
overzichtelijk weergegeven in paragraaf 5.4. 

5.3.1 Prestatie-eisen van de omgeving 

A. Voorkeur voor een locatie in of aan de rand van het (stads)centrum 
Met betrekking tot de locatie kan worden geconcludeerd dat starters voornamelijk gesteld zijn 
op bereikbaarheid en de nabijheid van voorzieningen. Hierdoor zijn woonomgevingen in of 
nabij het centrum gewenst met uitgebreide voorzieningen op korte afstand van de woning 
(Bouwmeester, 2006; Stichting Interface, 2010; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & 
Steetskamp, 2012). Deze conclusie uit de literatuur komt overeen met de in hoofdstuk 4 
bepaalde woonbehoeften van starters, alsook met de professionele opinie van de 
geïnterviewde actoren. Waar de literatuur ook de mogelijkheden en voorwaarden beschrijft om 
kantoren te transformeren op andere (meer perifere) locaties, gaat de voorkeur van de 
doelgroep duidelijk naar een woonomgeving in of op maximaal 3 tot 5 kilometer fietsafstand 
van het (stads)centrum (zie ook punt B en C). 

B. Goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer 
Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid kiezen starters vooral voor een huurwoning aan de rand 
van het centrum. De ontwikkelingen van Jebber richten zich daardoor eveneens specifiek op 
locaties net buiten de binnenstad. De verbinding met het centrum en de bereikbaarheid per fiets 
en openbaar vervoer zijn daarbij voor starters voorname uitgangspunten, waardoor de afstand 
tot het centrum (maximaal 3 tot 5 kilometer fietsafstand) en de aanwezigheid van ov-haltes 
(maximaal 500 meter loopafstand) belangrijke prestaties zijn waaraan een woonomgeving dient 
te voldoen. Deze aspecten worden ook in de literatuur en door alle geïnterviewde actoren 
genoemd als bevorderende kenmerken voor de transformatiepotentie van een kantoorgebouw. 
Volgens AM is een locatie met kenmerken als genoemd bij punt A en B (en C) zelfs het 
‘allesbepalende element bij transformaties’. 

C. Multifunctionele woonomgeving 
De nabijheid van (uitgebreide) voorzieningen worden door de literatuur en de geïnterviewde 
actoren als belangrijk bestempeld. Onder uitgebreide voorzieningen worden vooral winkels, 
openbare ontmoetingsplaatsen, horecagelegenheden en sportfaciliteiten verstaan. Zo 
transformeert MidNed een kantoorgebouw naar starterswoningen in een van de ‘mindere’ 
wijken in Utrecht, maar achten zij het project kansrijk doordat het pand tegenover een 
buurtwinkelcentrum staat en het tevens op korte afstand van de binnenstad is gelegen. De 
nabijheid van uitgebreide voorzieningen is geen absolute vereiste van de ondervraagde starters, 
daar zij aangeven er best 10 tot 20 minuten voor te willen fietsen (3 tot 5 kilometer). Datzelfde 
geldt voor een supermarkt in de directe woonomgeving. Volgens de geïnterviewde actoren 
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heeft dat mede te maken met het beperkte aanbod in betaalbare huurwoningen voor starters, 
maar is het voor de courantheid van een product wel van meerwaarde als er veel voorzieningen 
dicht bij de woning zijn gelegen. 

D. Veiligheid en sociale controle in de omgeving 
Een ander belangrijk omgevingskenmerk voor de bepaling van de transformatiegeschiktheid, 
heeft volgens de literatuur betrekking op levendigheid. Starters bedoelen daarmee niet de 
drukte van een winkelstraat of een horecagebied, maar noemen ‘mensen op straat’ als een 
belangrijk kenmerk voor een gevoel van veiligheid. Veiligheid is voor starters een belangrijke 
omgevingsfactor en de uitstraling en het imago van een omgeving zijn dan ook essentieel voor 
het succes van een transformatie naar starterswoningen. Een omgeving dient goed verlicht te 
zijn, met goede zichtlijnen en geen donkere hoeken en steegjes. In de omgeving dient een 
zekere mate van levendigheid en sociale controle te heersen, welke door starters worden 
gekenmerkt door de aanwezigheid van andere woningen en (buurt)bewoners. Een locatie in of 
aan de rand van een woonwijk of het (stads)centrum is daarvoor het meest geschikt (zie ook 
punt A). Het belang van een veilige omgeving op de transformatiepotentie van een bepaald 
gebouw wordt tevens door de geïnterviewde actoren onderschreven. 

E. Fietsenstalling voor bewoners en bezoekers 
Zoals gezegd is vooral de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer belangrijk voor starters. 
Bij het bepalen van de transformatiepotentie is het daarom tevens van belang om te beoordelen 
of het terrein, of belendende percelen, mogelijkheden biedt om goede fietsenstallingen te 
kunnen maken voor de bewoners en voor bezoekers (zie ook punt I in subparagraaf 5.3.2). Een 
privé fietsenstalling wordt niet noodzakelijk geacht door de geïnterviewde starters. Zij nemen 
ook genoegen met een gezamenlijke stalling. Een goede bereikbaarheid en ‘routing’ van deze 
fietsenstallingen ten opzichte van de toegang tot het gebouw is volgens Jebber een belangrijk 
punt waar tevens rekening mee dient te worden gehouden bij het beoordelen van de 
mogelijkheden. 

F. Openbare parkeerplaatsen op loopafstand van de woning 
Goede fietsenstallingen worden door starters belangrijker gevonden dan een eigen 
autoparkeerplaats. Indien voldoende (gratis) parkeerplaatsen op maximaal 1 kilometer 
loopafstand van de woning zijn gelegen, zou een pand wat betreft gewenste 
parkeervoorzieningen in aanmerking komen voor transformatie naar starterswoningen. Door 
MidNed wordt de mogelijkheid om nabij het pand gratis te parkeren ook als een (sterk) 
pluspunt genoemd voor de transformatiepotentie van het project De Kaap in Utrecht. De andere 
geïnterviewde professionals beamen dit, maar volgens Jebber, FR Vastgoed en Klokbouw 
leiden de parkeernormen die gemeenten hanteren bij starterswoningen toch vaak tot 
belemmeringen bij transformaties (zie ook hoofdstuk 6). 

(H.) Comfort en kwaliteit 
Starters hebben behoefte aan een comfortabele woning van degelijke kwaliteit en met een 
hoogwaardig afwerkingsniveau, waar zij zich terug kunnen trekken en tot rust kunnen komen 
(zie ook subparagraaf 5.3.2). Een belangrijke factor die de daarin beoogde doelen ‘comfort’ en 



 

 88 
Master Thesis Y. Beterams 

 5. Transformatiepotentie: van kantoor naar starterswoning 

‘rust’ negatief kunnen beïnvloeden, heeft betrekking op omgevingsgeluid. Indien zware industrie 
of drukke wegen in de directe nabijheid van een potentieel pand zijn gelegen, zijn vaak kostbare 
ingrepen noodzakelijk om voldoende isolatie te kunnen bieden tegen de geluidsbelasting op de 
gevel. Een gebied met gematigd omgevingsgeluid is daarom op voorhand meer geschikt om 
woningen te realiseren (zie ook hoofdstuk 6). 

(J.) Behoefte aan een buitenruimte 
Deze woonbehoefte stelt prestatie-eisen aan zowel de omgeving als het gebouw (zie ook 
subparagraaf 5.3.2). Naast het bekijken van de mogelijkheden om fietsenstallingen te kunnen 
realiseren bij het gebouw, is het belangrijk om te bepalen of een gemeenschappelijke 
buitenruimte kan worden ingericht. Beide dienen in principe niet ten koste te gaan van 
parkeerplaatsen op het terrein, hetgeen met de huidige parkeernormen een transformatie 
namelijk zal bemoeilijken. Bij voorkeur worden aanwezige groenvoorzieningen of andere niet 
gebruikte ruimte aangewezen om een gezamenlijke tuin te creëren. 

5.3.2 Prestatie-eisen van het gebouw 
De belangrijkste voorwaarden met betrekking tot de transformatiepotentie van een gebouw 
worden gesteld aan de betreffende locatie. Deze kenmerken zijn namelijk vaak lastig te 
beïnvloeden. Indien een gebouw bouwtechnisch ‘minder geschikt’ is voor transformatie, is dat 
vaak wel aan te passen. Deze subparagraaf beschrijft de prestatie-eisen van een potentieel 
kantoorgebouw, waarvan de aanwezigheid de financiële haalbaarheid vergroot doordat minder 
bouwkundige ingrepen benodigd zijn. 

G. Volledig zelfstandige woning 
De literatuur benadrukt het belang van hoge verdiepingsvloeren zodat er genoeg ruimte is om 
nieuwe leidingen weg te kunnen werken. FR Vastgoed geeft aan een minimale 
verdiepingshoogte van 2,90m nodig te hebben. Klokbouw wenst een verdiepingshoogte van 
circa 3,00m en benadrukt daarbij vooral voldoende ruimte nodig te hebben om de vloeren goed 
te kunnen isoleren. Het is in ieder geval belangrijk dat voldoende vrije hoogte beschikbaar is 
zodat uiteindelijk woningen met een hoogte van minimaal 2,40m overblijven. Het Bouwbesluit 
2012 (2013) stelt voor bestaande bouw een minimale hoogte van 2,10m, maar zowel Klokbouw 
als MidNed achten dit te laag en streven naar een hoogte van 2,40 tot 2,60m. 
 
Wat betreft de plattegrond en de indeelbaarheid van een gebouw zijn de prestaties nader te 
specificeren op basis van de woonbehoeften van starters. De behoefte aan een twee- of 
driekamerappartement van 40 tot 70m² stelt bijvoorbeeld specifieke voorwaarden aan de 
maatvoering van een potentieel gebouw. Om de gewenste twee- of driekamerappartementen 
te kunnen realiseren is een bruikbare breedte- of beukmaat benodigd om minimaal twee 
verblijfsruimtes van daglicht te kunnen voorzien. Daarbij is het belangrijk dat het gebouw niet te 
diep is om te voorkomen dat de woningen te groot en dus te duur worden. De variëteit in 
gewenste woonoppervlakten en aantal kamers maken het mogelijk om de beschikbare ruimte 
optimaal in te delen. De geïnterviewde actoren bevestigen de conclusie uit de literatuur dat veel 
kantoorgebouwen zich wel lenen voor transformatie naar kleine zelfstandige woningen. Vooral 
de panden uit de jaren ’60 en ’80 met een goede (vrije) indeelbaarheid zijn geschikt door de 
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hoge verdiepingen en een kolommenconstructie. Daar voegt Klokbouw aan toe dat de 
hokjesstructuur van dergelijke ‘cellenkantoren’ bruikbare beukmaten kennen voor ombouw naar 
kleine woningen.  
 
De geïnterviewde partijen AM, FR Vastgoed en Klokbouw zijn momenteel bezig met 
transformaties naar (vooral) studentenstudio’s. Een beukmaat van 3,60m is in dergelijke 
gevallen de enige bruikbare en veelgebruikte maat. Een breedtemaat van circa 2,50m is te smal 
voor studentenwoningen en een veelvoud is al snel te breed. Voor starterswoningen geven de 
drie partijen aan dat een mogelijke maat van circa 5,40m perfect is. Een beukmaat van 7,20m is 
ook mogelijk, mits het gebouw dan niet te diep is. Afhankelijk van de aanwezige beukmaat is 
voor woningen van 40 tot 70m² een dieptemaat van 16,00 tot 21,00m het meest efficiënt in te 
delen, uitgaande van een situatie met een middengang ontsluiting en woningen aan beide 
(lange) zijden van het pand. Een horizontale ontsluiting door middel van een middengang, 
wordt net als in de literatuur door AM, FR Vastgoed en Klokbouw geprefereerd. Het belang van 
een goede ontsluiting, zowel horizontaal als verticaal, wordt door AM benadrukt. Zeker bij grote 
projecten als De Studio is het belangrijk om te beoordelen of de te realiseren gangen en de 
aanwezige trappenhuizen aan de eisen van de nieuwe bestemming (kunnen) voldoen met 
betrekking tot brandveiligheid en vluchtwegen. De bewering uit de literatuur dat een beukmaat 
van minimaal 2,50m bruikbaar is, geldt dus alleen als deze in veelvoud wordt toegepast voor 
(bijvoorbeeld) starterswoningen en er geen dragende wanden op deze maat staan. Volgens 
MidNed hoeft de beukmaat niet leidend te zijn voor de breedte van de woningen. Juist door de 
variëteit in mogelijke oppervlaktes voor starterswoningen, kan een plattegrondontwikkelaar de 
beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk indelen. Een beukmaat in combinatie met een 
dieptemaat met bruikbare afmetingen voor (starters)woningen, zijn wel bevorderend voor deze 
indeelbaarheid. 

H. Comfort en kwaliteit 
De prestatie-eisen met betrekking tot de behoefte aan comfort en kwaliteit betreffen vooral de 
isolerende kwaliteiten van de gevel van een bestaand gebouw. Volgens FR Vastgoed heeft de 
meest ideale gevel op een beukmaat van 3,60m of 5,40m een kolom staan waar de (nieuwe) 
woningscheidende wanden op kunnen worden aangesloten. Veel jongere gebouwen zijn 
voorzien van een ‘dichte’ vliesgevel in combinatie met een gebalanceerd ventilatiesysteem. 
Volgens Klokbouw is vervanging in dergelijke gevallen meestal noodzakelijk om woningen te 
kunnen realiseren met natuurlijke ventilatietoevoer en te openen geveldelen (ten behoeve van 
comfort en spuiventilatie). Daarnaast is een wandaansluiting op een vliesgevel niet geluiddicht 
te maken, waardoor aanpassing of vervanging tevens noodzakelijk is. Dergelijke aanpassingen 
zijn kostbaar, al is een vliesgevel relatief eenvoudig te verwijderen doordat deze losstaat van de 
draagconstructie. Klokbouw gaat vaak voor deze laatste optie en erkent daarmee dat dit 
(meestal) financieel ook mogelijk is. Aanpassing of vervanging is tevens vaak noodzakelijk 
doordat het glas een te lage thermische- en/of geluidswerende-isolatiewaarde heeft (zie ook 
subparagraaf 5.2.2). In dergelijke gevallen is het belangrijk om te beoordelen wat de (globale) 
kosten zijn en of vervaging niet voordeliger is dan het aanpassen van de bestaande gevel. 
Vervanging kan eveneens ontwerp- en uitvoeringstechnisch voordelen opleveren. 
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I. Voldoende bergruimte bij de woning 
Bij de prestatie-eisen van de omgeving zijn de mogelijkheden beschreven om (gezamenlijke) 
fietsenstallingen te realiseren. Een fietsenstalling of –berging voor de bewoners kan mogelijk 
ook in het gebouw worden gemaakt. Vaak heeft een bestaand kantoorgebouw op de begane 
grond of in een souterrain ruimte die niet geschikt is (te maken) voor woningen. Deze niet-
verhuurbare ruimte kan dan worden gebruikt om bijvoorbeeld een fietsenstalling of –berging 
voor de bewoners te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat de bergingen met de fiets (en 
eventueel met een brommer of scooter) voor alle bewoners goed te bereiken zijn. Een privé 
berging buiten de woning wordt wel gewenst en kan eveneens worden gerealiseerd op niet-
verhuurbare ruimte in het gebouw. De mogelijkheden daartoe dienen te worden 
geïnventariseerd tijdens de QuickScan van een potentieel gebouw. 

J. Behoefte aan een buitenruimte 
In voorgaande subparagraaf is tevens de mogelijkheid beschreven om een gezamenlijke tuin 
op (of bij) het terrein te voorzien. Een mogelijk alternatief is een collectieve buitenruimte op het 
dak. Volgens FR Vastgoed is dit niet altijd mogelijk en is een aanvullende berekening 
noodzakelijk. Naast het beoordelen of de constructie het toelaat, is het belangrijk te bekijken of 
een eventueel dakterras goed en veilig te bereiken is. Volgens Klokbouw is de variabele 
belasting waarop kantoordaken zijn berekend groot genoeg om meerdere personen toe te 
laten. In combinatie met de permanente belasting dient de constructieve sterkte echter ook 
groot genoeg te zijn om eventuele inrichting, bestrating en beplanting aan te kunnen brengen. 
Vaak kan een expert op basis van de constructietekeningen snel uitsluitsel geven over de 
constructieve sterkte van het dak en de mogelijkheden om een daktuin te realiseren. De daken 
van kantoorgebouwen zijn volgens Klokbouw vaak goed bereikbaar, maar het gebrek aan 
voldoende vluchtwegen kan een belemmering zijn om een daktuin te (mogen) creëren. Indien 
de constructie sterk genoeg is, is het dus tevens van belang om te beoordelen of een veilige 
daktuin kan worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen die gemeenten en andere 
toetsingsinstanties er aan stellen. AM en MidNed bewijzen bij hun projecten De Studio en De 
Kaap dat het mogelijk is een gezamenlijke tuin te realiseren op het dak van het voormalige 
kantoorgebouw. 

K. Gezamenlijke wasserette 
De doelgroep van voorliggend onderzoek heeft aangegeven meerwaarde te zien in een 
gezamenlijke wasserette. Indien deze voorziening, tezamen met de eventuele fietsenstalling en 
bergingen kunnen worden gerealiseerd op onbruikbare vierkante meters, hoeft een eigenaar 
geen verhuurbare ruimte op te offeren. Een eventuele wasserette kan volgens FR Vastgoed ook 
in een voormalige technische ruimte (luchtbehandelings- of ketelruimte) worden gesitueerd. 

5.4 Conclusies 
De criteria zoals deze in dit hoofdstuk zijn beschreven, zijn (algemeen) van toepassing om 
kantoorgebouwen te kunnen transformeren naar woningen. De locatie bepaalt in grote lijnen de 
transformatiepotentie van een leegstaand kantoorpand. Bij het beoordelen of een omgeving 
geschikt is om starterswoningen te realiseren, dienen de aspecten als weergegeven in tabel 13 
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te worden onderzocht in een QuickScan. Een woning wordt interessanter naarmate (meer) 
voorzieningen op korte afstand zijn gelegen, mits die niet ten koste gaat van de prijs en de 
kwaliteit van de woning. In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat starters behoefte 
hebben aan een kleine, betaalbare woning aan de rand van het centrum. Dit vertaalt zich in 
woningen met basisvoorzieningen, van studio tot driekamerwoning, variërend in oppervlakte 
van 40 tot 70m². De variëteit in mogelijke (gewenste) woonoppervlakten en huurprijzen maakt 
het mogelijk bestaande plattegronden efficiënt in te delen voor jongerenhuisvesting, waardoor 
veel kantoorpanden voor een dergelijke transformatie in aanmerking (kunnen) komen. In het 
onderzoek van Stichting Interface (2010) worden daardoor de mogelijkheden om starters te 
huisvesten in elf van de veertien geanalyseerde gebouwen met een '+' (goed) beoordeeld en 
drie keer met een '0' (neutraal). 
 
In tabel 13 en tabel 14 refereert de codering (#) aan de woonbehoeften (doelen en activiteiten 
en globale prestaties) in voorgaande paragraaf en het woonbehoeftenoverzicht uit bijlage 6. De 
behoeften waarvan de codering tussen haakjes staan (ABC) betreffen zowel prestatie-eisen van 
de omgeving (tabel 13) als van het gebouw (tabel 14). De koppeling van deze woonbehoeften 
met concrete prestaties zijn de prestatie-eisen. De kolommen ‘T’ en ‘F’ staan respectievelijk voor 
technische- en functionele eisen. Een gebouw dat aan de technische eisen voldoet, behoeft 
minder bouwkundige aanpassingen en is daarmee financieel gezien interessant(er) voor 
transformatie. Deze eisen zijn afkomstig uit de in dit hoofdstuk beschreven criteria en het 
Bouwbesluit 2012 (2013). De functionele eisen hangen samen met de woonbehoeften van 
starters en zijn noodzakelijk om een interessant product te kunnen realiseren voor de doelgroep. 

tabel 13 – QuickScan transformatiepotentie: prestatie-eisen van de omgeving 

# Woonbehoeften / Globale prestaties Concrete prestaties T F 
A. Voorkeur voor een locatie in of aan de 

rand van het (stads)centrum. 
Maximaal 3-5 km. / 10-20min. (per 
fiets) van het (stads)centrum. 

 x 

B. Goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets. 

Goede verbinding met het 
(stads)centrum: Zie punt A. 

 x 

  Aanwezigheid ov-haltes op 
loopafstand: Max. 500m. / 5-10 min. 

 x 

C. Multifunctionele woonomgeving. Aanwezigheid supermarkt op 
fietsafstand: Max. 3km. / 10 min. 

 x 

 
 

 Uitgebreide voorzieningen op fiets-
afstand: Max. 3-5km. / 10-20 min. 

 x 

D. Veiligheid en sociale controle in de 
omgeving. 

‘Veilige’ uitstraling door goede 
verlichting en zichtlijnen en geen 
duistere hoeken en steegjes. 

 x 

  Levendigheid: aanwezigheid 
andere woningen en bewoners. 

 x 

  Geen milieubelastende/gevaarlijke 
bedrijven in de (directe) omgeving. 

 x 

E. Fietsenstalling voor bewoners en 
bezoekers. 

Aanwezigheid geschikte (niet 
gebruikte) ruimte op het terrein. 

 x 
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F. 
 

 

Openbare parkeerplaatsen op 
loopafstand van de woning. 

Aanwezigheid (gratis) parkeer-
mogelijkheden op loopafstand: 
Max. 1km. / 10 - 15 min. 

 x 

(H.) Comfort en kwaliteit (zie ook tabel 14). Bij voorkeur geen drukke wegen of 
zware industrie in de (directe) 
omgeving. 

x x 

(J.) 
 

Behoefte aan een buitenruimte (zie 
ook tabel 14). 

Aanwezigheid geschikte (niet 
gebruikte) ruimte op het terrein. 

 x 

 
Als de locatiekenmerken van een pand interessant (genoeg) zijn, kunnen de specifieke 
gebouwkenmerken worden onderzocht. De prestatie-eisen van een potentieel gebouw zijn in 
tabel 14 weergegeven. De onderstreepte prestatie-eisen wegen zwaarder bij de beoordeling 
van de bouwtechnische kansen van het pand, omdat deze aspecten niet of nauwelijks zijn aan 
te passen of vragen om een (te) grote investering die een financieel haalbare transformatie 
bemoeilijkt.  

tabel 14 – QuickScan transformatiepotentie: prestatie-eisen van het gebouw 
# Woonbehoeften / Globale prestaties Prestatie-eisen T F 
G. Volledig zelfstandige woning. Vrije verdiepingshoogte:  

Min. 2,90 m. 
x  

  Meest geschikte draagconstructie 
bestaande uit: kolommen, dragen-
de gevels met een vrije vloerover-
spanning of dragende wanden op 
een bruikbare beukmaat. 

x  

  Meest geschikte beukmaat: 
5,40m¹* of 7,20m¹**, mits i.c.m. een 
geschikte dieptemaat. 

x  

 
 
 

 

 Meest geschikte dieptemaat (i.c.m. 
middengangontsluiting van 1,50m):  
*16-20m (40-50m² woonopp.). 
**16-21m (50-70m² woonopp.). 

x x 

 
 

 

 
 
 

Meest geschikte horizontale 
ontsluiting: Middengangontsluiting 
van minimaal 1,50m breed. 

x  

  Meest geschikte (veilige) verticale 
ontsluiting: Trappenhuizen / stijg-
punten op de (beide) kopse kanten 
van een (rechthoekig) gebouw. 

x  

  Minimaal 0,5m² raamoppervlak per 
verblijfsruimte. 

x x 

 
 
 

 Minimaal één te openen raam per 
verblijfsruimte t.b.v. spuiventilatie. 

x x 
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  Raamhoogte (of borstwering) van 
te openen ramen op minimaal 
0,85m boven de vloer. 

x  

H. Comfort en kwaliteit. 
 

Maximaal 35dB geluidsbelasting in 
de woning van ‘geluid van buiten’. 

x x 

I. Voldoende bergruimte bij de woning. 
 

Mogelijkheid om fietsenbergingen 
te realiseren op bruikbare (niet-
verhuurbare) ruimte in het gebouw. 

x x 

  Mogelijkheid om privé bergingen te 
realiseren op bruikbare (niet-
verhuurbare) ruimte in het gebouw. 

x x 

J. Behoefte aan een buitenruimte. Voldoende sterke (dak)constructie 
om een dakterras te realiseren. 

x x 

  Veilige toegang en vluchtwegen tot 
het dak, conform de eisen van de 
gemeente. 

x x 

K. Gezamenlijke wasserette. Mogelijkheid om een wasserette te 
realiseren op bruikbare (niet-
verhuurbare) ruimte in het gebouw. 

x x 

 
Aanvullend op bovenstaande prestatie-eisen dienen van belang zijnde randvoorwaarden te 
worden onderzocht en de financiële haalbaarheid te worden bepaald alvorens een voorstel kan 
worden gedaan voor transformatie van het betreffende gebouw. Deze aanvullende 
randvoorwaarden zijn nader beschreven in hoofdstuk 6. 
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Diverse randvoorwaarden zijn van toepassing om te kunnen bepalen of een gebouw wel of niet 
geschikt is, of kan worden gemaakt, voor transformatie naar (starters)woningen. Het in kaart 
brengen van de randvoorwaarden, aanvullend op de prestatie-eisen uit hoofdstuk 5, is van 
belang om de (financiële) kansen van een transformatie te kunnen bepalen. Indien een 
leegstaand kantoorgebouw bouwtechnisch geschikt wordt geacht voor transformatie, blijken er 
in de praktijk nog de nodige financiële, juridische en psychologische obstakels te zijn die 
succesvolle transformaties in de weg (kunnen) staan (Bouwmeester, 2006; Peters, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). Bij functieverandering gelden 
verschillende regels en randvoorwaarden ten aanzien van bouw, bestemming en fiscaliteit. 
Indien die regels en randvoorwaarden vanaf het begin worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van een plan, staan ze een transformatie meestal niet in de weg (Bouwmeester, 
2006). De randvoorwaarden die van belang zijn om na een eerste beoordeling de verdere 
transformatiekansen en de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen, zijn in dit hoofdstuk 
geanalyseerd en beschreven. De analyse is onderverdeeld in randvoorwaarden met betrekking 
tot de belangen van verschillende actoren, financiële haalbaarheid, fiscaliteit en overige zaken. 
Deze randvoorwaarden zijn door middel van interviews getoetst en aangevuld met mogelijke 
succes- en faalfactoren en dienen vooraf bekend te zijn, tezamen met de prestatie-eisen, om 
een succesvol transformatieproject te kunnen realiseren (zie ook paragraaf 5.1.2). 

6.1 Verschillende actoren, verschillende belangen 
Om tot een succesvol transformatieplan te komen zijn drie partijen benodigd: de 
gebouweigenaar, een initiatiefnemer en de gemeente. Het initiatief komt doorgaans niet van 
gemeenten of vastgoedeigenaren, waardoor een derde partij het voortouw dient te nemen: een 
potentiële afnemer of een ontwikkelaar die de partijen bij elkaar brengt en het proces stuurt 
(Bouwmeester, 2006; Gelinck & Benraad, 2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & 
Steetskamp, 2012). Uit het onderzoek van Gelinck & Benraad (2011) blijkt dat wanneer zij 
gedrieën positief reageren op een plan waarin de risico’s tot beheersbare proporties zijn 
teruggebracht, een initiatief kans van slagen heeft. Door middel van een haalbaarheidsstudie 
kunnen de risico’s en de globale kosten en baten in kaart worden gebracht, hetgeen volgens de 
literatuur tevens een geschikt instrument is om eigenaren,  potentiële afnemers en gemeenten 
zinvol met elkaar in gesprek te brengen (Gelinck & Benraad, 2011; Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg & Steetskamp, 2012).  
 
De verschillende actoren die een rol spelen in het transformatieproces vertegenwoordigen 
verschillende belangen. Deze belangen zijn in de volgende subparagrafen per actor 
beschreven. Indien een initiatiefnemer weet in te spelen op de verschillende belangen bij het 
uitwerken van een transformatieplan, vergroot dat de kans dat de overige actoren positief 
tegenover het plan staan en bereid zijn om mee te werken.  
 

6. Randvoorwaarden bij transformatie 
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6.1.1 De initiatiefnemer 
Een externe ontwikkelaar of afnemer is meestal de initiatiefnemer van een transformatieproject. 
Alvorens geld uit te geven aan een QuickScan om de transformatiepotentie te bepalen, is het 
belangrijk om te weten wie het pand verkoopt. Volgens FR Vastgoed zal een pand dat 
eigendom is van particuliere beleggers niet snel voor minder worden verkocht, hetgeen wel 
noodzakelijk is om een haalbare transformatie uit te kunnen voeren. Particuliere beleggers 
hebben namelijk vaak hoge leningen staan op de (voorheen) dure kantoorpanden. Als zij willen 
afwaarderen en het pand verkopen, dienen zij ook de lening af te lossen en daar is dan te 
weinig geld voor. Pas als de financier ze dwingt om te verkopen en zelf ook verlies neemt, wordt 
het mogelijk een dergelijk gebouw te verwerven voor transformatie. De grotere fondsen kunnen 
het zich vaak beter veroorloven en die panden zijn daardoor op voorhand meer geschikt om te 
transformeren. Indien op voorhand kan worden geconcludeerd dat een eigenaar niet akkoord 
zal gaan met een (koop)voorstel voor transformatie, hoeft een QuickScan ook niet plaats te 
vinden. De belangen van vastgoedeigenaren zijn nader toegelicht in subparagraaf 6.1.2.  
 
Bij het beoordelen van de transformatiepotentie van een kantoorgebouw, is het belangrijk om 
(met behulp van kengetallen) de kosten van de noodzakelijke bouwtechnische ingrepen snel in 
beeld te kunnen brengen. Indien minder bouwkundige aanpassingen benodigd zijn, blijft een 
hogere (rest)waarde over voor een pand en is de kans groter dat de betreffende eigenaar 
akkoord gaat. Volgens Klokbouw zijn eigenaren wel bereid om verder af te waarderen indien zij 
op de hoogte zijn van de technische staat van het pand en van de noodzakelijke bouwkundige 
ingrepen. Zo hoeft de aanwezigheid van asbest geen belemmering te zijn voor een 
transformatie doordat de saneringskosten veelal worden verwerkt in de prijs. De duur van de 
leegstand kan volgens Klokbouw eveneens van invloed zijn op de hoogte van de prijs. Dat is 
volgens hen ook belangrijker dan de leeftijd van het gebouw. In tegenstelling tot de conclusie 
uit de literatuur, komen panden die jonger zijn dan 10 jaar dus ook in aanmerking voor 
transformatie, mits het gebouw voldoet aan de gestelde prestatie-eisen en voor een goede prijs 
kan worden aangekocht. 
 
Voor potentiële initiatiefnemers zijn aanvullende gemeentelijke eisen een grote bron van 
onzekerheid, waardoor het van belang is dat zij vooraf zekerheid krijgen over de bereidheid van 
de gemeente om mee te werken aan een eventuele bestemmingsplanwijziging en over de 
voorschriften waaraan de nieuwe functie wordt getoetst (Gelinck & Benraad, 2011). Het is voor 
initiatiefnemers dus belangrijk om eerst in overleg te treden met de plantoetsers van de 
betreffende gemeente alvorens een vastgoedeigenaar kan worden overtuigd en de plannen 
voor de vergunningsaanvraag (verder) kunnen worden uitgewerkt (Gelinck & Benraad, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). Het belang van een meewerkende 
en meedenkende gemeente wordt tevens bevestigd door de geïnterviewde actoren (zie ook 
subparagraaf 6.1.3). 
 
De tijdsduur waarin een product op de markt wordt gebracht wordt steeds belangrijker. Een 
transformatie kan over het algemeen sneller worden gerealiseerd dan een nieuwbouwproject, 
mits de formele processen met de eigenaar en bij de gemeente voorspoedig verlopen. FR 
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Vastgoed bevestigt het toenemende belang van de ‘time to market’ en onderscheidt zich daarin 
door (transformatie)projecten te realiseren met een maximale doorlooptijd van één jaar. 
Volgens MidNed is de snelheid waarin woningen kunnen worden gerealiseerd een belangrijke 
kracht van transformaties, vooral in de koopsector en voor een doelgroep met starters of 
studenten. In het geval van koopwoningen is een korte looptijd van belang omdat de 
toekomstige bewoners zelf vooraf investeren en daar zo snel mogelijk resultaat voor willen zien.  
Een doelgroep van studenten en starters heeft op korte termijn behoefte aan een zelfstandige 
woning en weet (nog) niet waar ze over twee jaar staan. Jebber heeft een bestand van ruim 
1.400 Utrechtse starters die geïnteresseerd zijn in een betaalbare starterswoning. Om (een deel) 
van deze geïnteresseerden te kunnen bedienen voordat zij ‘geen starter meer zijn’, kan snelheid 
een belangrijke succesfactor zijn bij transformaties naar jongerenhuisvesting. 
 
Om in een later stadium vertragingen te voorkomen, is het bij de uitwerking van de QuickScan 
dan ook belangrijk om zekerheid te hebben door middel van een principe-akkoord met de 
gemeente op het voorlopige plan. Dit akkoord betreft niet alleen een toezegging voor het 
kunnen verkrijgen van een bouwvergunning, maar ook de medewerking aan een eventuele 
wijziging van het bestemmingsplan en het onderzoek naar ruimtelijk relevante aspecten zoals 
verkeer en parkeren, geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. De toezegging van die steun is 
ook noodzakelijk als later de omgevingsvergunning ter visie gaat en er eventuele bezwaren 
worden ingediend, welke dan door de gemeente dienen te worden weerlegd (Benraad, 
Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). Omwonenden staan er meestal positief 
tegenover als een leeg kantoorgebouw een nieuwe functie krijgt, hetgeen namelijk een 
kwaliteitsimpuls kan geven aan een hele buurt (Bouwmeester, 2006). Om toch het risico op 
bezwaren en vertraging te voorkomen betrekt FR Vastgoed de betreffende buurt bij de 
ontwikkeling door gesprekken te voeren en rekening te houden met mogelijke problemen die 
buurtbewoners ondervinden. 
 
Vervolgens kunnen de afspraken met de gemeente en de eigenaar formeel worden vastgelegd 
en krijgt het plan zijn definitieve vorm door de aanvraag van de vergunningen en de 
voorbereiding van de verbouwactiviteiten. In deze fase worden veel (financiële) verplichtingen 
aangegaan met derden, waardoor het voor een initiatiefnemer belangrijk is om overtuigd te zijn 
van het slagen van het project (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). De 
financiële haalbaarheid is nader beschreven in paragraaf 6.2. 

6.1.2 De vastgoedeigenaar 
Onwillige eigenaren zijn volgens Peters (2011) een belangrijk obstakel om een transformatie tot 
uitvoering te krijgen. Vooral financiële redenen blijken de vastgoedeigenaar te bewegen om 
(nog) niet tot transformatie over te gaan. Veel eigenaren van kantoorgebouwen zijn ook statutair 
niet bevoegd om zich buiten de kantorenmarkt te begeven. Daarnaast hebben 
vastgoedeigenaren volgens het onderzoek van Gelinck & Benraad (2011) en Benraad, 
Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp (2012) ook geen verstand van transformatie en 
kennen zij de weg naar lokaal werkende potentiële afnemers niet, waardoor een derde partij 
benodigd is om een transformatie te initiëren. De Gemeente Nieuwegein noemt de specialisatie 
van kantooreigenaren ook als belangrijkste oorzaak dat transformaties naar woningen niet door 
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de eigenaren zelf worden geïnitieerd. Eigenaren willen of kunnen vaak niet verkopen omdat de 
boekwaarde van hun leegstaande pand vaak hoger is dan de marktwaarde. Om een financieel 
haalbare transformatie te kunnen realiseren kunnen de gebouwen alleen met groot verlies 
worden verkocht, hetgeen voor veel eigenaren nog altijd onacceptabel is (Bouwmeester, 2006; 
Peters, 2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). Daarnaast werken 
vastgoedeigenaren of beleggers vaak (inter)nationaal en ervaren zij leegstand in één van hun 
vele panden meestal niet als urgent. Zolang voldoende kasstroom wordt gegenereerd om aan 
de betalingsverplichtingen te voldoen, lijkt er nog niets aan de hand (Gelinck & Benraad, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). 
 
Met inachtneming van de toenemende leegstand en de structurele afname van de vraag naar 
kantoorruimte, dienen vastgoedeigenaren uiteindelijk toch tot afwaardering over te gaan. Het in 
een keer afschrijven van een te hoge boekwaarde is psychologisch een grote barrière. 
Daarnaast is het soms niet mogelijk doordat het gebouw is gefinancierd met hoge leningen, die 
bij verkoop terug dienen te worden betaald en tot faillissement van de vastgoedeigenaar 
kunnen leiden (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). Naarmate een pand 
langer leeg staat, neemt de kans op verhuur af. Daarnaast trekt een leegstaand kantoorpand 
verloedering en onveiligheid aan, waardoor het voor een eigenaar nog moeilijker wordt een 
nieuwe huurder te vinden. Als die kleiner wordende kans op het vinden van een nieuwe huurder 
wordt verrekend, zijn de financiële drempels mogelijk lager (Bouwmeester, 2006; Peters, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). 
 
Volgens de publicatie van Benraad (2011) en het onderzoeksrapport van Gelinck & Benraad 
(2011) zijn steeds meer eigenaren bereid om hun leegstaande panden af te waarderen naar 
prijzen die passen binnen de begroting van een transformatieproject. Klokbouw merkt ook dat 
steeds meer eigenaren de stap naar afwaardering aan het maken zijn en dat eigenaren zelfs 
terugkomen op koopvoorstellen die in eerste instantie werden afgewezen. Blijkbaar gaan 
eigenaren inzien dat afwaarderen en afstoten of transformeren de enige optie is die nog iets 
oplevert. Volgens FR Vastgoed en Klokbouw gaan vastgoedeigenaren zelden zelf over tot 
transformatie. Voor een initiatiefnemer is het dan belangrijk dat een acceptabele prijs kan 
worden geboden en dat de eigenaar kan worden overtuigd van de haalbaarheid van een plan, 
alvorens het (boekwaarde)verlies wordt genomen. De bereidheid van de gemeente om 
duidelijkheid te geven over wat zij planologisch eisen is daarbij essentieel (Gelinck & Benraad, 
2011).  
 
De aankoopprijs waarvoor een (afgewaardeerd) kantoorpand kan worden verworven is 
vervolgens doorslaggevend. Deze aankoopprijs wordt bepaald door de opbrengsten uit verhuur 
of verkoop te verminderen met de verbouw- en bijkomende kosten om de beoogde functie te 
kunnen realiseren. Het bedrag dat overblijft, is de residuele waarde waarvoor een pand kan 
worden aangekocht. Doordat deze waarde over het algemeen lager is dan de huidige 
boekwaarde van een kantoor, is afwaardering noodzakelijk om een transformatie te kunnen 
bewerkstelligen (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). De fiscale 
regelgeving staat vastgoedeigenaren en beleggers echter niet toe om kantoorgebouwen af te 
schrijven tot een waarde lager dan de WOZ-waarde. In de praktijk worden lege kantoren vaak 
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gewaardeerd alsof deze feitelijk verhuurd zijn, zoals tevens in veel taxaties van de boekwaarde 
zelf het geval is. Daardoor worden eigenaren beperkt in de mogelijkheden om afschrijvingen 
fiscaal ten laste van de winst te kunnen brengen en op die manier afboekingen realistischer en 
over meerdere jaren door te kunnen voeren (Bouwmeester, 2006; Gelinck & Benraad, 2011). In 
het onderzoek van Gelinck & Benraad (2011) wordt deze situatie door kantooreigenaren als 
knelpunt genoemd om transformaties doorgang te laten vinden. Leegstand dient te leiden tot 
bijstelling van de WOZ-waarde, waardoor fiscale ruimte ontstaat om het gebouw versneld en 
reëel af te kunnen waarderen. Volgens FR Vastgoed is het probleem om niet (voldoende) af te 
kunnen schrijven op de boekwaarde ook groter dan dat men het niet wil.  

6.1.3 De gemeente 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van een transformatie. Met het 
transformatieproces is veel regelgeving gemoeid en de gemeente is de toetsingsinstantie die 
hierop controleert en de benodigde vergunningen verleent. De bereidheid van de gemeente om 
mee te werken en om duidelijk te verschaffen over mogelijke obstakels bij transformatie zijn van 
belang om een succesvolle transformatie te kunnen realiseren. Eigenaren blijken namelijk best 
bereid tot afwaardering van de boekwaarde, mits er zo snel mogelijk zekerheid kan worden 
gekregen over de haalbaarheid van de transformatie (Bouwmeester, 2006; Gelinck & Benraad, 
2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). 
 
Volgens Peters (2011) zijn de tijdrovende processen van bestemmingsplanwijzigingen een 
belangrijke belemmering voor veel gemeenten om mee te werken aan een transformatie. De 
Gemeente Nieuwegein bewijst met een specifiek beleid dat gericht is op het proactief faciliteren 
van transformaties, dat de formele procedures ook binnen 14 weken kunnen worden doorlopen. 
Het gehele traject tot een onherroepelijke vergunning, inclusief voorbereiding, contractvorming, 
vergunningsaanvraag en grondexploitatie kan dan binnen acht maanden worden afgerond, 
waardoor de duur van het proces een minder grote belemmering vormt. Indien een gemeente 
haar medewerking heeft toegezegd en er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de 
vergunning wordt verleend, kan gedurende deze periode de (ver)bouw en exploitatie verder 
worden voorbereid. 
 
Een andere belangrijke reden waarom transformaties veelal niet voorspoedig verlopen, heeft te 
maken met de vaak afwachtende houding van gemeenten. Volgens Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg & Steetskamp (2012) ontbreekt het veel gemeenten simpelweg aan inzet, 
(financiële) middelen en ervaring om het transformatieproces op gang te brengen. Daarnaast is 
de praktijk van vergunningverlening nog grotendeels gebaseerd op nieuwbouw, waardoor wet- 
en regelgeving nog voornamelijk worden ingezet om een hoge kwaliteit na te streven en niet 
om zekerheid te bieden (Gelinck & Benraad, 2011). Lange tijd werden leegstaande panden ook 
niet als een probleem van de gemeente gezien. Te veel leegstand in een bepaald gebied kan 
echter leiden tot verloedering en een verslechtering van het vestigingsklimaat, waardoor veel 
gemeenten zijn gaan inzien dat kantorenleegstand een probleem is dat actief dient te worden 
aangepakt (Gelinck & Benraad, 2011; Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 
2012). Het belangrijkste instrument dat gemeenten daartoe inzetten, is volgens Gelinck & 
Benraad (2011) het voeren van gesprekken met eigenaren van leegstaande kantoren. Die 
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gesprekken zijn echter vaak niet concreet en leiden zelden tot actie. Volgens de Gemeente 
Nieuwegein dienen gemeenten actief te faciliteren en dient aanvullende regelgeving goed te 
worden afgestemd en vastgelegd. De aanvullende eisen die gemeenten stellen dienen vooral 
gericht te zijn op de (brand)veiligheid van de nieuwe functie en verder dient de vrijheid (en de 
zekerheid) die het nieuwe Bouwbesluit 2012 geeft, niet te veel te worden ingeperkt. Volgens 
Klokbouw zijn gemeenten hier nog niet flexibel in en is het des te belangrijker dat vooraf wordt 
nagegaan welke aanvullende eisen gemeenten stellen. Indien gemeenten hier duidelijke 
richtlijnen voor op papier hebben staan, vereenvoudigt dat het voorbereidingsproces voor zowel 
een initiatiefnemer als voor de gemeente zelf. Gemeenten dienen een impuls te geven aan 
transformatie door proactief te handelen, door eigenaren en potentiële afnemers bij elkaar te 
brengen, door kennis te mobiliseren en de informatievoorziening te verbeteren en door vooraf 
meer duidelijkheid en zekerheid te geven over de randvoorwaarden. De Gemeente Nieuwegein 
heeft haar beleid daar specifiek op afgestemd. Zo leggen zij de contacten met potentiële 
doelgroepen en laten zij haalbaarheidsstudies uitvoeren van panden of locaties die zij graag 
getransformeerd zien, om vervolgens eigenaren en ontwikkelaars te enthousiasmeren en te 
verleiden tot initiatieven voor transformatie (Gelinck & Benraad, 2011). Dwingende maatregelen 
worden bijna niet toegepast (Peters; Gelinck & Benraad, 2011). 
 
Gemeenten die transformatie proactief willen stimuleren kunnen de locaties die zij graag 
getransformeerd zien meervoudig of flexibel bestemmen als ‘stedelijke voorzieningen’, met 
eventuele uitsluiting van bepaalde functies (Bouwmeester, 2006; Gelinck & Benraad, 2011; 
Benraad, Scheldwacht, Singelenberg & Steetskamp, 2012). In toekomstige wijken zijn wonen en 
werken meer gemengd, met uitzondering van bedrijven in de zwaardere milieuklassen. 
Woonbestemmingen en dienstverlenende of creatieve bedrijvigheid zitten elkaar in de praktijk 
niet in de weg, waardoor het niet noodzakelijk is dit in een bestemmingsplan te onderscheiden. 
Indien een bestemming zowel wonen als werken toestaat is het tevens eenvoudiger en sneller 
mogelijk om een kantoor te transformeren naar woonruimte (Bouwmeester, 2006). In Eindhoven 
werkt de gemeente volgens FR Vastgoed ook niet (meer) mee aan 
bestemmingsplanwijzigingen voor nieuwbouw of uitbreiding. Een dergelijk beleid kan eveneens 
een positieve stimulans geven aan ontwikkelaars om de mogelijkheden van transformatie te 
onderzoeken, mits de gemeente verder ook bereid is om daarin medewerking te verlenen en 
zekerheden te verschaffen. 
 
Naast het flexibel bestemmen kunnen gemeenten zelf geluidsonderzoek (laten) doen voor 
locaties waar transformatie gewenst is. Initiatiefnemers kunnen dan direct zien welke 
geluidwerende nog maatregelen nodig zijn. Het transformatieproject De Kaap van MidNed is 
een voorbeeld van een pand dat aan een drukke weg is gelegen en voorzieningen behoeft met 
betrekking tot een geluidluwe gevel. Doordat de bestemming wijzigt van kantoor naar wonen, 
dienen ramen open te kunnen zonder dat er teveel geluidsoverlast is. Bij dit project heeft de 
gemeente volgens MidNed goed meegedacht om tot een betaalbare oplossing te komen. Zo 
heeft elk appartement over anderhalve meter een dubbele (geluidluwe) gevel gekregen die in 
verticale stroken aan de bestaande gevel zijn gemaakt, hetgeen een goedkoper alternatief is 
dan het hele gebouw te voorzien van een dubbele gevel. De bereidheid van de gemeente om 
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mee te denken over een betaalbare, acceptabele oplossing bij dergelijke problemen, bewijst bij 
het project De Kaap haar waarde.  
 
Bij het overschrijden van de maximale grenswaarden kunnen gemeenten tevens gebruik 
maken van de mogelijkheid in de milieuwetgeving voor transformatie via een ‘fase 3-besluit in 
Stad & Milieu en de Crisis & Herstelwet voor geluid van industrieterreinen’. Deze procedures 
veronderstellen een bestuurlijke afweging van belangen voor een specifieke situatie (Gelinck & 
Benraad, 2011).  
 
Volgens FR Vastgoed worden naast geluidsnormen ook de aanvullende gemeentelijke eisen 
omtrent parkeervoorzieningen als belangrijke faalfactor aangemerkt voor transformatieplannen. 
Vooral bij starterswoningen staat de parkeernorm (vaak) niet in verhouding met de geringe 
behoefte aan een (privé) parkeerplaats. Versoepeling van de parkeernorm voor 
starterswoningen of het aanwijzen van locaties waar voldoende (gratis) parkeervoorzieningen in 
de omgeving aanwezig zijn, zijn maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om transformatie 
op bepaalde plekken te vereenvoudigen en te stimuleren. In het onderzoek van Gelinck & 
Benraad (2011) maakt echter geen van de acht deelnemende gemeenten gebruik van de 
mogelijkheden om bij de actualisatie van bestemmingsplannen voor specifieke gebieden 
transformatie ‘voor te sorteren’. 

6.2 Financiële haalbaarheid 
Als blijkt dat een gebouw geschikt is voor transformatie en de verschillende actoren bereid zijn 
om (samen) mee te werken, is het belangrijk om te bepalen wat de kosten en baten zijn en hoe 
het project gefinancierd gaat worden (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 
2012). Transformatie komt echter vaak niet op gang omdat de financiële marges van een 
transformatie smal zijn en in de ogen van initiatiefnemers niet opwegen tegen de 
ontwikkelrisico’s (Gelinck & Benraad, 2011). Daarom is het van belang om vooraf zekerheden te 
verschaffen en de risico’s in beeld te hebben, waarbij de in de voorgaande paragraaf 
beschreven actoren tezamen een belangrijke rol vertegenwoordigen. Om tot acceptabele 
verbouwkosten en een redelijke (residuele) waarde van een bestaand kantoorgebouw te 
komen, is het van belang dat de aanwezige kwaliteiten optimaal worden benut (Bouwmeester, 
2006; Gelinck & Benraad, 2011). 
 
Deze paragraaf beschrijft de voornaamste zaken die van belang zijn voor het bepalen van de 
financiële haalbaarheid. Daarnaast zijn in subparagraaf 6.2.3 enkele rekenvoorbeelden en 
kengetallen gegeven op basis van de literatuur en de interviews, waarmee een uitspraak kan 
worden gedaan over de (verwachte) haalbaarheid van transformaties naar starterswoningen 
‘over het algemeen’. Uitspraken over de exacte financiële haalbaarheid worden in dit onderzoek 
niet gedaan, omdat dit projectspecifiek is en een gedetailleerde studie op gebouwniveau 
vereist.  
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6.2.1 Fiscale spelregels 
Bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van een transformatie dient rekening te worden 
gehouden met een aantal fiscale spelregels. De impact van deze regelgeving op de kans van 
slagen van een concrete transformatie is groot (Gelinck & Benraad, 2011). In subparagraaf 6.1.2 
is de fiscale regelgeving omtrent afwaardering en de WOZ-waarde al toegelicht. In deze 
subparagraaf worden daarnaast aanvullende spelregels beschreven met betrekking tot btw en 
overdrachtsbelasting en mogelijke naheffingen. 

Btw en overdrachtsbelasting 
De levering van een nieuw vervaardigde onroerende zaak is in principe volledig belast met btw. 
Dat geldt ook wanneer er sprake is van een ingrijpende verbouwing waarbij de functie van een 
gebouw wijzigt, hetgeen van toepassing is bij transformatie naar woningen. De levering is dan 
vrijgesteld van overdrachtsbelasting (vrij op naam). Andersom ligt het bij de levering van 
appartementsrechten. Die is vrijgesteld van btw, maar belast met overdrachtsbelasting 
(Bouwmeester, 2006). Door voorafgaand aan de verbouwing het pand in appartementsrechten 
te splitsen en deze direct aan de uiteindelijke eigenaren te leveren, is over deze 
appartementsrechten geen 21% btw verschuldigd, maar slechts het tarief van de 
overdrachtsbelasting (Bouwmeester, 2006). Deze constructie is tevens door MidNed toegepast 
bij de aankoop van het project De Kaap in Utrecht.  
 
Het tarief van de overdrachtsbelasting is voor woningen inmiddels al definitief verlaagd van 6% 
naar 2% (Rijksoverheid, 2013). Dit tarief geldt uitsluitend voor onroerende zaken die naar hun 
aard bestemd zijn voor bewoning (KNB; Ministerie van Financiën, 2013). Een kantoor is 
oorspronkelijk niet bestemd voor bewoning en kan zodoende niet als woning worden 
aangemerkt. Bij aankoop van een pand door een ontwikkelaar is dus ‘gewoon’ 6% 
overdrachtsbelasting verschuldigd. Als de woningen vervolgens worden getransformeerd naar 
woningen en doorverkocht aan een toekomstige gebruiker of een belegger, hoeft over de winst 
maar 2% overdrachtsbelasting te worden betaald. 
 
Vanaf 1 maart 2013 is de btw verlaagd van 21% naar 6% op arbeidskosten bij renovatie en 
herstel van bestaande woningen (Belastingdienst, 2013). De btw-verlaging geldt echter alleen 
voor woningen die ook meer dan twee jaar in gebruik zijn als woning, en geldt tot 1 maart 2014. 
Een vergelijkbare (structurele) verlaging van het btw-tarief op de verbouwkosten bij een 
transformatie kan volgens Gelinck & Benraad (2011) en Peters (2011) een substantiële bijdrage 
leveren aan het haalbaar maken van concrete transformaties. Daarnaast draagt het er mogelijk 
aan bij dat meer transformaties worden geïnitieerd en tot uitvoering worden gebracht. 

Integratieheffing 
De integratieheffing is een fiscale naheffing ter waarde van het btw-tarief over de 
inbrengwaarde van het bestaande vastgoed, geheven bij de ingebruikname van het verbouwde 
kantoor als huurwoningen (of voor een andere niet btw-plichtige activiteit). In een voorbeeld uit 
het onderzoeksrapport van Gelinck & Benraad (2011) bedraagt de heffing ruim €800.000 bij een 
project met 92 woningen van gemiddeld 62m². De residuele waarde voor het gebouw daalt 
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daardoor met bijna €100 per m² verhuurbaar vloeroppervlak (VVO), waardoor de haalbaarheid 
(van veel projecten) in het geding komt. De integratieheffing wordt in de literatuur dan ook door 
beleggers en initiatiefnemers als een ‘onrechtvaardig’ obstakel genoemd bij transformaties, 
mede doordat de btw op de kosten voor verwerving van het vastgoed immers al een keer is 
afgedragen. Daarnaast is de fiscale behandeling ongelijk voor huur en koopwoningen. Als de 
gerealiseerde woningen niet worden verhuurd maar verkocht, is de integratieheffing niet aan de 
orde. Deze verschillen in fiscale druk beperken vastgoedeigenaren in de mogelijkheden tot 
transformatie of het voortzetten van de exploitatie als huurwoningen om verder waardeverlies te 
voorkomen. De integratieheffing kan juist averechts gaan werken, doordat bij afstel van een 
project ook andere fiscale inkomsten zoals overdrachtsbelasting en btw over de verbouwkosten 
komen te vervallen. Deze potentiële inkomsten zijn hoger dan de opbrengsten uit de 
integratieheffing (Gelinck & Benraad, 2011). 
 
Afschaffen van de integratieheffing specifiek voor transformaties is niet mogelijk. In het 
onderzoek van Gelinck & Benraad (2011) is een mogelijkheid beschreven die niet gebaseerd is 
op afschaffing en bovendien sneller en eenvoudiger is door te voeren. Het betreft een 
aanpassing van de fiscale regelgeving waarbij de woningen die ontstaan door transformatie 
van een bestaand gebouw alleen worden opgevat als ‘nieuw vervaardigd onroerend goed’ 
indien sprake is van een ingrijpende verandering in het uiterlijk van het gebouw. Dit voorstel 
sluit volgens Gelinck & Benraad (2011) aan bij een uitspraak van de Hoge Raad waarin de eisen 
aan een nieuw vervaardigde onroerende zaak nader zijn gedefinieerd en het wijzigen van de 
functie minder belangrijk wordt geacht dan grote veranderingen in de uiterlijke 
verschijningsvorm. Op deze manier kan de integratieheffing worden vermeden en de financiële 
haalbaarheid van een transformatie worden vergroot. Deze constructie is tevens bevestigd door 
KPMG in een formeel onderhoud met Klokbouw. Het vervangen van de gevel zoals Klokbouw in 
de meeste gevallen doet, dient dan niet teveel af te wijken van het origineel. 

Verhuurdersheffing 
De verhuurdersheffing is een nieuwe heffing, gericht op verhuurders van huurwoningen in de 
gereguleerde sector en dient om hen mee te laten betalen aan de huurtoeslag die door de 
overheid wordt verstrekt (met huurprijzen lager dan €681,02). Alle verhuurders die meer dan tien 
van zulke huurwoningen exploiteren vallen binnen de verhuurdersheffing. De heffing wordt dan 
alleen gerekend over het aantal woningen dat zich in de gereguleerde sector bevindt. De 
heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van deze huurwoningen. In 2013 is het tarief 
voorgesteld van 0,0014% en met ingang van 2014 wordt dat 0,2310% (Zandvliet, 2012). Een 
dergelijke verhuurdersheffing belemmert (potentiële) verhuurders in hun kapitaal en 
investeringsbereidheid. Om het tekort aan huurwoningen aan te pakken en mogelijkheden te 
creëren voor onder andere starters en transformatie van starterswoningen, werkt een dergelijke 
heffing juist averechts. 

6.2.2 Financiering en exploitatie 
Tijdens de voorbereidende fase dient al een principe-afspraak te worden gemaakt over de 
financiering en de financieringsvoorwaarden. Voor de uiteindelijke toezegging van de borging 
en de garantie, alsook het verkrijgen van de lening, zijn echter de definitieve en door de 
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betrokken actoren ondertekende stukken noodzakelijk. Hiervoor zijn dus ook de 
omgevingsvergunning, de aanbieding en de opdracht aan de aannemer en de 
exploitatiebegroting benodigd. In afwachting van deze stukken kan de aanvraag al wel worden 
voorbereid (Benraad, Scheldwacht, Singelenberg, & Steetskamp, 2012). 
 
De banken zijn momenteel terughoudend met het verstrekken van financiering voor 
vastgoedprojecten, waardoor op een andere (creatieve) manier financiële middelen dienen te 
worden aangetrokken. Volgens FR Vastgoed zijn particuliere beleggers in toenemende mate de 
omslag naar woningen aan het maken, ook voor beleggingen in woningen met een huurprijs 
onder de liberalisatiegrens. Zij zien de woningbeleggingen als een stabiele investering en met 
rendementen van 8,0 tot 9,0% die FR Vastgoed en Klokbouw realiseren op hun transformatie-
projecten naar studentenwoningen, zijn mogelijk ook de baten interessant (zie subparagraaf 
6.2.3). Veel particuliere beleggers behoeven geen aanvullende financiering om in een project te 
investeren, waardoor zij een ideale financier zijn voor (transformatie)projecten in de huidige 
markt. Om niet afhankelijk te zijn van één grote belegger, verkoopt FR Vastgoed zijn projecten 
veelal aan meerdere beleggers waaronder tevens het leegstandsrisico wordt verspreid (zie ook 
paragraaf 7.1). 
 
Het financiële rendement is voor beleggers de belangrijkste motivatie om in een project te 
stappen. Een initiatiefnemer dient daarom een goed financieel plan te kunnen overleggen 
waarin de kosten en baten en de (leegstand)risico’s duidelijk in beeld zijn gebracht. Daarnaast 
kunnen voorzieningen met betrekking tot flexibiliteit en duurzaamheid bevorderend werken om 
een belegger te interesseren voor een bepaald project. Volgens FR Vastgoed en Klokbouw kan 
een flexibele plattegrond die met minimale aanpassingen is om te zetten naar een andere 
functie, bijdragen aan de courantheid en de verkoopbaarheid aan een (particuliere) belegger. 
Daardoor worden vooral lichte materialen toegepast die redelijk eenvoudig weer zijn te 
verwijderen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid verdient transformatie tevens bijzondere 
aandacht. Door het hergebruik van materialen is transformatie duurzamer dan nieuwbouw en 
sloop, doordat minder sloopmaterialen in de kringloop terecht komen en er minder nieuwe 
materialen hoeven te worden gewonnen (Bouwmeester, 2006; Benraad, Scheldwacht, 
Singelenberg & Steetskamp, 2012). Daarnaast zijn de ontwikkel- en bouwtijden vaak korter dan 
bij nieuwbouwprojecten, hetgeen voor beleggers betekent dat kort na de investering al 
opbrengsten kunnen worden gegenereerd (Bouwmeester, 2006).  
 
Om als initiatiefnemer de (rente)risico’s te beperken, maakt MidNed regelmatig gebruik van een 
constructie waarin een pand pas wordt overgenomen als de benodigde vergunningen zijn 
verstrekt. Daardoor is het ook belangrijk dat er onderling vertrouwen is en dat een eigenaar kan 
worden overtuigd dat een project kans van slagen heeft. Voor een initiatiefnemer is het daarom 
noodzakelijk dat potentiële afnemers in beeld zijn en de betreffende gemeente (schriftelijk) 
akkoord geeft over de bereidheid om mee te werken aan een transformatie. Daarnaast is het 
belangrijk om met goede plannen en argumenten een eigenaar te benaderen en een 
acceptabele prijs te kunnen bieden (zie ook subparagraaf 6.2.3). 
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6.2.3 Kengetallen en rekenvoorbeelden 
In het onderzoek van Gelinck & Benraad (2011) zijn tien pilotprojecten geanalyseerd waarvoor 
een transformatieplan is ontwikkeld. Naar aanleiding van deze analyse concluderen zij dat het 
mogelijk is bij een transformatie naar woningen een residuele waarde van het gebouw en de 
locatie kan worden gerealiseerd van €500 tot €800 per m² VVO. In goede tijden zijn 
kantoorpanden voor soms wel twee of drie keer zoveel gekocht, hetgeen een flinke 
waardedaling betekent voor de huidige eigenaren (Gelinck & Benraad, 2011). De geïnterviewde 
actoren noemen zelfs nog lagere waardes om tot een haalbare transformatie te komen. 
Klokbouw noemt uit een selectie van 20 doorgerekende panden een residuele waarde van €336 
tot €441 per m² VVO voor een haalbare transformatie naar studentenwoningen. De Gemeente 
Nieuwegein heeft referentiegetallen die daar net boven liggen: €400 tot €500 per m² VVO voor 
transformaties naar (voornamelijk) starterswoningen. Het verschil in residuele waarde in de 
literatuur en de praktijk heeft te maken met de rendementseis waarmee wordt gerekend. Zo is 
in tabel 15 een voorbeeld gegeven uit de literatuur waarin een bedrijfswaardeberekening is 
gemaakt aan de hand van een rendement van 5,0%. De praktijk verlangt bij particuliere verhuur 
hogere rendementen, waardoor vaak lagere residuele waarden mogelijk zijn. Transformatie 
naar woningen biedt evengoed opbrengsten die voor een eigenaar acceptabel kunnen zijn. Om 
een dergelijke residuele waarde te kunnen realiseren is het belangrijk dat een pand uitvoerig 
wordt geanalyseerd in de QuickScan en de aanwezige kwaliteiten optimaal worden benut. 
Transformatie naar (kleine) appartementen is niet altijd haalbaar, waardoor een mix van 
verschillende functies mogelijk uitkomst kan bieden om een begroting sluitend te krijgen 
(Bouwmeester, 2006). 
 
In tabel 15 is een rekenvoorbeeld weergegeven uit het rapport van Gelinck & Benraad (2011), 
waaruit de financiële haalbaarheid van een transformatieproject kan worden afgeleid. Het 
betreft een herontwikkeling van ruim 8.000m² VVO aan kantoorruimte. In het voorbeeldproject 
worden 92 woningen gerealiseerd met een gemiddelde grootte van 62m² en een kale huurprijs 
van €514 per maand. De woninggrootte en de huurprijzen komen (deels) overeen met de 
woonbehoeften van de doelgroep (zie hoofdstuk 4). Via een bedrijfswaardeberekening zijn deze 
huurwaarden omgerekend in een waarde per woning en een waarde van het totale pand. De 
transformatiekosten zijn geschat op ruim €7,3 miljoen waarmee er een residuele ruimte van 
€4,2 miljoen beschikbaar is voor aankoop van het gebouw. Omgerekend betekent dat een 
mogelijke aankoopprijs van €526 per m² VVO (Gelinck & Benraad, 2011). Het resultaat uit tabel 
15 is verkregen met een rendementseis van 5,0%. Aangezien de toegepaste huurprijzen van 
€514 volgens het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (WWS) aan de lage kant 
zijn voor woningen van gemiddeld 62m², is het met hogere huurprijzen tevens mogelijk om 
hogere rendementen te realiseren. In tabel 16 is een voorbeeldberekening gegeven waar op 
basis van het gewenste rendement de waarde wordt bepaald. 
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tabel 15 - Rekenvoorbeeld transformatie 8.000m² VVO (Gelinck & Benraad, 2011) 

Opbrengsten  Per woning Waarde totaal 
Aantal woningen 92 €123.422 €11.354.824 
Gemiddelde woninggrootte 62m²   
Collectieve voorzieningen 159m²  €192.660 
Totaal haalbare opbrengsten   €11.547.484 
    
Kosten  Per m²  
Verbouwkosten, inclusief 
bijkomende kosten en btw 

+/- 9.200m² BVO €797 /m² BVO €7.335.818 

Residuele ruimte voor aankoop 
van het gebouw 

+/- 8.000m² VVO €526 /m² VVO €4.211.666 

 
In het rekenvoorbeeld van tabel 16 zijn gegevens uit het onderzoeksrapport van Stichting 
Interface (2010) gebruikt om een indicatie te geven van een mogelijke transformatie naar 
starterswoningen. In de originele berekening is eveneens uitgegaan van een doelgroep 
bestaande uit jonge starters. De daarin toegepaste woningen komen overeen met de beoogde 
woninggrootten die zijn voortgekomen uit het woonbehoeftenonderzoek: variërend van 43 tot 
64m². In het originele voorbeeld is gerekend met een gemiddelde huurprijs van €700 per maand 
en een bruto aanvangsrendement (BAR) van 5,5%. Op basis van de gewenste huurprijzen van 
starters en het WWS is de gemiddelde kale huurprijs verlaagd naar €625 per maand (zie bijlage 
11). Naar aanleiding van de interviews met verschillende actoren is het gewenste BAR 
verhoogd naar 7,5%. FR Vastgoed en Klokbouw verlangen een rendement op hun 
transformaties naar studentenwoningen van 8,0 tot 9,0%. In het voorbeeld is een lager 
rendement aangehouden omdat starterswoningen groter zijn dan studentenwoningen en dat 
niet automatisch eenzelfde verhoging van de huurprijs betekent. Hogere rendementen zijn 
mogelijk, mits lagere verbouwkosten kunnen worden gerealiseerd of een lagere aankoopprijs 
volstaat. De verbouwkosten zijn in het voorbeeld gebaseerd op een complexe (ingrijpende) 
verbouwing en komen overeen met de bovengrens van de kengetallen die Klokbouw noemt: 
tussen de €550 tot €880 per m² bruto vloeroppervlak (BVO), 

tabel 16 – Rekenvoorbeeld transformatie 2.500m² VVO (Stichting Interface, 2010; aangepast Y. Beterams, 2013) 

Opbrengsten  Per woning Waarde totaal 
Aantal woningen 40 €625 /maand €300.000 /jaar 
Woninggrootte 43 – 64m²   
Bruto aanvangsrendement 7,5%   
Totaal haalbare opbrengsten   €4.000.000 
    
Kosten  Per m²  
Verbouwkosten, inclusief 
bijkomende kosten en btw 

+/- 2.940m² BVO €876 /m² BVO €2.575.440 

Residuele ruimte voor aankoop 
van het gebouw 

+/- 2.500 m² VVO €570 /m² VVO €1.424.560 
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De residuele ruimte voor aankoop van het gebouw liggen in beide rekenvoorbeelden boven de 
bedragen die de Gemeente Nieuwegein en Klokbouw noemen. Uitgaande van een 
(acceptabele) residuele waarde tussen de €300 en €600 per m² VVO, kunnen zodoende 
rendementen worden gerealiseerd van 7,0 tot 9,0%. In beide voorbeeldberekeningen is er van 
uitgegaan dat de integratieheffing kan worden vermeden en is (nog) geen rekening gehouden 
met een eventuele verhuurdersheffing.  
 
Met nadruk dient te worden vermeld dat het hier gaat om grove ramingen van de kosten en 
baten. Gewijzigde marktomstandigheden kunnen leiden tot andere waarden voor de BAR, de 
verbouwkosten en de huuropbrengsten. Desalniettemin tonen de rekenvoorbeelden aan dat 
transformaties in veel gevallen haalbaar (te maken) zijn met aantrekkelijk rendementen en 
acceptabele residuele waarden. Om een betrouwbaar beeld te kunnen geven is een 
gedetailleerde kostenberekening noodzakelijk.  

6.3 Conclusies 
Indien een pand voldoet aan de gewenste prestatie-eisen en de betrokken actoren bereid zijn 
om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen, hebben transformaties naar starterswoningen 
een goede kans van slagen. Initiatiefnemers en vastgoedeigenaren verlangen duidelijkheid en 
zekerheid, welke een gemeente kan verschaffen door medewerking te verlenen en vooraf open 
te zijn over aanvullende (gemeentelijke) eisen. De gemeenten kunnen een centrale rol spelen 
bij het tot stand komen van (succesvolle) transformaties, door kennis en ervaringen te bundelen 
en te delen (Gelinck & Benraad, 2011). Voornamelijk de onzekerheid omtrent aanvullende eisen 
met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen, geluid(overlast) en de parkeernormen worden 
in de literatuur en de interviews als faalfactoren aangemerkt. Door bijvoorbeeld 
haalbaarheidsstudies uit te laten voeren van bepaalde panden, geluidsonderzoek te (laten) 
doen of een locatie flexibel te bestemmen, kunnen gemeenten zekerheden geven met 
betrekking tot deze faalfactoren en potentiële afnemers en vastgoedeigenaren stimuleren om 
tot een plan te komen voor bepaalde panden of locaties. Vervolgens is het belangrijk om de 
buurtbewoners te betrekken bij de ontwikkeling en rekening te houden met mogelijke 
problemen die zij ondervinden in de omgeving. 
 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat vastgoedeigenaren steeds meer gaan inzien dat 
transformatie waarschijnlijk de enige optie is die nog geld overlevert voor een (structureel) 
leegstaand kantoorgebouw. Door het pand te verkopen aan een derde partij of door zelf een 
transformatie te initiëren en de exploitatie voort te zetten in de vorm van huurwoningen, kan 
weer cash of rendement worden gegenereerd. Daarbij is het wel belangrijk dat een acceptabele 
prijs kan worden geboden voor het pand en de fiscale regelgeving het toelaat een reële 
afwaardering door te voeren. Mede door de ommekeer in de gedachtegang van 
vastgoedeigenaren, bewijzen de rekenvoorbeelden in dit hoofdstuk dat er reële en acceptabele 
(residuele) bedragen mogelijk zijn die passen binnen de begroting van een transformatie. De 
mogelijkheden tot het vermijden van de integratieheffing en het leveren van appartementen met 
overdrachtsbelasting in plaats van btw, zijn factoren die de kans van slagen van een 
transformatie aanzienlijk kunnen vergroten. De geïnterviewde actoren bevestigen de (financiële) 
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haalbaarheid van transformaties met vergelijkbare kengetallen als in de rekenvoorbeelden, 
gebaseerd op verschillende gerealiseerde of doorgerekende transformatieprojecten. Daarnaast 
kunnen voor de zogenaamde ‘opstartwoningen’ prima rendementen worden gerealiseerd, die 
tezamen met een beperkt leegstandsrisico een interessante investering (kunnen) zijn voor 
beleggers.  
 
Mogelijke financierings- en exploitatieconstructies dienen door een initiatiefnemer te worden 
onderzocht en geïnitieerd om eigenaren of beleggers te overtuigen van de kansen en de 
haalbaarheid van een transformatie. Een goed onderbouwd (bouw)technisch- en financieel 
plan op basis van het PvE van de doelgroep, waarop een principeakkoord kan worden bereikt 
met de verschillende actoren, is van essentieel belang om een succesvolle transformatie naar 
starterswoningen te kunnen realiseren. 
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Met een gemiddelde woonduur van vier jaar kennen starterswoningen een hoge frequentie aan 
bewonerswisselingen. Deze mutatiegraad is anders dan bij ‘normale’ woningen en vraagt om 
specifiek beheer. Dit hoofdstuk beschrijft kort de aandachtspunten die tijdens de interviews ter 
sprake zijn gekomen, betreffende de exploitatie van starterswoningen. Vanuit de ambitie van 
Jebber om in de toekomst specifiek als verhuurder van starterswoningen te gaan functioneren, 
is vooral informatie van Jebber gebruikt voor de samenstelling van dit hoofdstuk. Daarbij wordt 
niet inhoudelijk ingegaan op juridische- en contractuele zaken. Op voorhand dient daarom te 
worden opgemerkt dat aanvullend onderzoek wenselijk is om een precieze (inhoudelijke) 
invulling te kunnen geven aan het beheer en onderhoud van ‘starterscomplexen’. 

7.1 Aandachtspunten voor het ontwerp en het afwerkingsniveau 
Het woonbehoeftenonderzoek concludeert in hoofdstuk 4 het belang van een schone en nette 
woonomgeving waar starters prettig thuis kunnen komen. Volgens Jebber begint dat bij een 
goed ontwerp. Het dient de huurders zo gemakkelijk mogelijk te worden gemaakt om (ook) zelf 
de ruimten schoon en netjes te houden. In het ontwerp dient daarom aandacht te worden 
besteed aan het realiseren van voldoende functionele ruimte voor onder andere 
schoonmaakspullen, fietsenbergingen en afvalverzameling. Goede fietsenbergingen en 
verzamelplaatsen voor vuilnis zijn belangrijk om te voorkomen dat de bewoners hun fietsen en 
afval overal (al dan niet tijdelijk) neer gaan zetten en een rommelig beeld veroorzaken. 
 
In het ontwerp en de afwerking van starterswoningen (en gemeenschappelijke ruimten) dient 
tevens rekening te worden gehouden met het materiaalgebruik. Zowel bij nieuwbouw als 
bestaande bouw houdt Jebber rekening met onderhoudsarme materialen om zodoende de 
onderhoudskosten te minimaliseren en ook de bewoners met zo min mogelijk onderhoud te 
belasten. Door de hoge frequentie aan bewonerswisselingen vinden er veel verhuizingen plaats, 
waardoor tevens rekening dient te worden gehouden met de materiaalkeuze en –toepassing 
om eventuele verhuisschade te voorkomen. Het gebruik van sterke materialen en het 
aanbrengen van beschermende voorzieningen op de trappen en de hoeken van wanden zijn 
voorbeelden die daar aan kunnen bijdragen, alsook het toepassen van een lambrisering (van 
bijvoorbeeld tegelwerk) in de trappenhuizen en gangen. 
 
Uit het woonbehoeftenoverzicht is de wens voor een collectieve wasserette voortgekomen. Dit 
heeft als voornaamste voordeel dat de bewoners geen individuele machines hoeven aan te 
schaffen, maar een dergelijke wasserette heeft ook een belangrijk voordeel voor de eigenaar. 
Doordat bij verhuizingen de bewoners niet steeds de wasmachine en droger hoeven te 
verplaatsen en aan- en af te sluiten, resulteert dat in een verminderd risico op verhuisschade en 
op eventuele lekkages door verkeerde montage. Door het gebruik van lease-machines, heeft 
een eigenaar er eveneens geen omkijken naar. 
 
Mede door de hoge mutatiegraad en de relatief korte woonduur, blijkt uit de onderzoeken en 
ervaringen van Jebber dat starters graag een kant-en-klare woning willen. Het leggen van een 
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vloer en het aanbrengen van gordijnen en meubels zijn de enige werkzaamheden die een 
starter wenst te verrichten om de woning ‘eigen’ te maken. De starterswoningen van Jebber 
worden daarom inclusief complete keuken en sanitair ingericht. De ‘gevoelige’ apparatuur en 
voorzieningen dienen dusdanig te worden geplaatst dat deze in geval van storing of een defect 
eenvoudig kunnen worden gerepareerd of vervangen. Om te voorkomen dat iedere (nieuwe) 
huurder gaten gaat boren en spullen aan de muur gaat hangen, houdt Jebber tevens rekening 
met het aanbrengen van ophangsystemen voor gordijnen en foto’s of schilderijen. De vrijheid 
waarin een huurder aanpassingen kan doen aan de woning (boren, schilderen, et cetera) dient 
tevens te worden geregeld in het contract. 

7.2 Beheer en onderhoud 
De startersdoelgroep wordt door Jebber gekenmerkt als jonge werkende mensen, die met 
nadruk geen student (meer) zijn en over het algemeen geen kinderen hebben. Doordeweeks 
overdag zijn de meesten dus niet thuis en in het weekend zijn ze, door een relatief druk sociaal 
leven, ook vaak niet thuis. Dergelijke specifieke kenmerken zijn van invloed op het beheer.  

7.2.1 Beheer 
Het product dat starters ambiëren op basis van het woonbehoeftenonderzoek uit hoofdstuk 4, 
betreffen compacte ‘opstartwoningen’ in het huursegment. Zoals in voorgaande hoofdstukken is 
gebleken, is in de meeste gevallen een (externe) projectontwikkelaar de initiatiefnemer van een 
plan. Indien huurwoningen worden gerealiseerd is een (particuliere) belegger vaak de partij die 
het project afneemt en uiteindelijk gaat beheren en verhuren. In subparagraaf 6.2.2 wordt de 
belegger bij voorkeur ook als financier bij een project betrokken. In dergelijke gevallen dient de 
uiteindelijke afnemer bij de uitwerking van een plan al bekend te zijn, hetgeen bij de 
ontwikkelaar tevens een groot deel van de ontwikkelrisico’s wegneemt. 
 
FR Vastgoed verkoopt een project veelal aan meerdere beleggers, om zodoende niet afhankelijk 
te zijn van één (grote) belegger. Voor de financiering van een project maakt dat het wel lastiger, 
waardoor goede afspraken dienen te worden gemaakt. Om het mogelijk te maken om een 
project aan meerdere beleggers te verkopen, richt FR Vastgoed daar een Vereniging van 
Eigenaren (VvE) voor op en wijst een beheerder aan die het gehele complex gaat beheren en 
verhuren. Beleggers kunnen vervolgens woningen kopen in het gebouw en de 
huuropbrengsten worden door de verhuurder naar rato verdeeld onder de verschillende 
eigenaren. Om het voor kleinere beleggers interessant te maken om een of meer woningen te 
kopen, wordt het leegstandsrisico gespreid onder de leden van de VvE. Als een kleine belegger 
bijvoorbeeld twee woningen heeft gekocht in een complex van 100 appartementen en die 
toevallig beide leeg komen staan, betekent dat niet dat de betreffende belegger géén inkomsten 
heeft, maar dat iedereen 2% minder krijgt. Het wordt de beleggers tevens aantrekkelijk gemaakt 
doordat zij geen werk hebben aan het verhuren van de woningen, daar alles wordt geregeld 
door de aangewezen beheerder. Voor de bewoners is de beheerder tevens het aanspreekpunt 
voor vragen of klachten (zie ook paragraaf 7.2.2). Een dergelijk beheerscenario is tevens een 
oplossing als de ‘opstartwoning’ onderdeel uitmaakt van een multifunctioneel gebouw, waarin 
wonen, werken en recreatie worden gecombineerd om een gediversifieerde en dynamische 
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leefomgeving te creëren, of om een sluitende begroting te kunnen realiseren (zie ook 
subparagraaf 6.2.3). De in een VvE participerende eigenaren van de diverse functies, kunnen 
dan een ‘allround’ beheersmaatschappij contracteren die zorg draagt voor het complete beheer 
en onderhoud van het gebouw. 
 
De beheerconstructie die voor een bepaald pand wordt gekozen is dus vooral afhankelijk van 
de aanwezige functie(s) en het aantal eigenaren. Het feit dat het beheer wordt toegepast in 
getransformeerd vastgoed of nieuwbouw maakt volgens Jebber in principe geen verschil. In het 
geval van starterswoningen gaat het namelijk steeds om dezelfde doelgroep en dezelfde 
woningtypes, waardoor het beheer in grote lijnen vergelijkbaar is.  
 
De hoge frequentie aan bewonerswisselingen stelt geen sterk afwijkende eisen aan het 
‘normale’ beheer. Het gebruik van gestandaardiseerde en flexibele huurcontracten maken het 
voor een beheerder wel gemakkelijker om snel nieuwe contracten te kunnen sluiten. Het 
benaderen van beoogde huurders geschied bij voorkeur via internet. Zo heeft Jebber een 
bestand van ruim 1.400 geïnteresseerde starters via haar eigen website. Indien een project 
wordt opgeleverd, of als er een woning vrij komt, kan per mail of social media deze achterban 
worden geïnformeerd, waarna de concreet geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. Om 
iedereen een gelijke kans te geven, maakt Jebber gebruik van een lotingsysteem. Bij iedere 
inschrijving worden een aantal potentiële kandidaten geloot die vervolgens worden getoetst of 
zij qua inkomen en eventuele andere voorwaarden in aanmerking komen voor de betreffende 
woning. Op deze manier kan de aangewezen beheerder snel en eerlijk een nieuwe huurder 
vinden. Een dergelijk lotingsysteem wordt ook door woningcorporatie WoonInc met succes 
toegepast in Eindhoven, waarin binnen 48 uur een nieuwe huurder wordt gevonden 
(www.kansrijkhuren.nl). 

7.2.2 Onderhoud 
In het woonbehoeftenonderzoek uit hoofdstuk 4 spreken starters de wens uit voor de 
aanwezigheid van een huismeester die er zorg voor draagt dat de gemeenschappelijke ruimten 
en het terrein schoon en opgeruimd zijn. Jebber wijst ook bij elk project een beheerder aan die 
verantwoordelijk is voor het schoon en veilig houden van de gemeenschappelijke ruimten in en 
rondom de woningen. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden dat het voor de 
bewoners zo gemakkelijk mogelijk is om de ruimten zelf schoon en netjes te houden. De 
beheerder of huismeester dient daar vervolgens op toe te zien en geeft het goede voorbeeld als 
het fout gaat. 
 
Gedurende de exploitatieperiode kent een woningcomplex groot onderhoud en dagelijks 
onderhoud. Jebber is beoogd om met de aannemer die het project realiseert, tevens een 
langjarig onderhoudscontract af te spreken: design, built & maintenance. Voor groot onderhoud 
en (spoedeisende) klachten, zoals dak-lekkages of niet-functionerende installaties, kunnen de 
bewoners terecht bij de betreffende aannemer. Voor het dagelijkse onderhoud sluit Jebber een 
contract af met een extern onderhoudsbedrijf waar huurders tevens terecht kunnen voor kleine 
reparaties. Bij voorkeur hebben de bewoners één aanspreekpunt als het gaat om beheer en 
onderhoud. In voorgaande subparagraaf is de (overkoepelende) beheerder als aanspreekpunt 
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genoemd. Deze beheerder heeft de kennis om een aanvraag of klacht van de bewoners te 
beoordelen en door te zetten naar de verantwoordelijke partij. Op deze manier zorgt de 
beheerder er voor dat de exploitatie op een juiste manier verloopt en is er duidelijkheid voor de 
bewoners en voor de VvE. 

7.3 Overige aandachtspunten 
Uit de interviews met starters is gebleken dat er behoefte is aan een bepaalde mate van service 
en ‘gemak’. Doordat starters voor een relatief korte periode in de (eerste) woning blijven, hebben 
zij vaak geen zin in het uitzoeken en afsluiten van aanvullende contracten voor Tv en internet, 
alsook voor gas, water en elektra. Daarnaast is op voorhand vaak niet duidelijk wat deze 
bijkomende kosten zullen zijn bovenop de huurprijs. Dergelijke aanvullende contracten zijn ook 
vaak minimaal voor een jaar, waardoor starters in zekere mate worden beperkt in hun 
flexibiliteit. Het bieden van een all-in prijs voor de woning, waarin Tv en internet, gas, water en 
elektra en eventuele gemeentelijke heffingen zijn opgenomen in de servicekosten, geeft een 
potentiële huurder meteen duidelijkheid over de totale maandlasten en zorgt er voor dat een 
woning écht kant-en-klaar is. Wat betreft Tv en internet dient een basispakket indien gewenst te 
kunnen worden uitgebreid met meer zenders en sneller internet. Doordat starters overdag vaak 
niet thuis zijn, kunnen mogelijke energiecontracten worden afgesloten met een voorschot dat 
voornamelijk is gebaseerd op het gebruik van energie in de daluren. Daarnaast kan collectieve 
inkoop, afhankelijk van de grootte van het project, mogelijk een financieel voordeel opleveren. 

7.4 Conclusies 
Specifieke beheer- en onderhoudsvormen voor starterswoningen komen in grote lijnen overeen 
met dat van ‘normale’ woningcomplexen. De hoge mutatiegraad bij starterswoningen kent 
vooral aandachtspunten voor het ontwerp. Doordat relatief veel verhuizingen plaatsvinden, dient 
het materiaalgebruik bestand te zijn tegen (ernstige) beschadigingen. Doordat starters vaak 
voor een korte periode een woning betrekken, hechten ze wel veel waarde aan duidelijkheid en 
‘gemak’. Één aanspreekpunt voor vragen en klachten en één totaalprijs waarin Tv en internet, 
gas, water, elektra en eventuele aanvullende kosten zijn opgenomen, is voor starters dan ook 
vaak van grote meerwaarde. De precieze (inhoudelijke) invulling van het beheer en van 
contractuele afspraken hadden geen prioriteit in voorliggend onderzoek, waardoor aanvullend 
onderzoek wenselijk is om hier meer duidelijkheid in te verschaffen. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies van voorliggend onderzoek naar de woonbehoeften van 
starters en de mogelijkheden om hierin te voorzien in bestaand kantorenvastgoed. De hoofd- en 
deelvragen die in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd, worden in dit hoofdstuk beantwoord.  

8.1 Van kantoor naar ‘opstartwoning’ 
Aan de basis van dit onderzoek staan twee actuele problemen: de (on)mogelijkheden van 
starters op de woningmarkt en de grote (structurele) kantorenleegstand. In dit explorerende 
onderzoek naar de mogelijkheden om starterswoningen te realiseren in bestaand 
kantorenvastgoed, staan de woonbehoeften van de beoogde doelgroep centraal: startende 
huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 tot €43.000 die zowel op de koop- als op 
de huurmarkt tussen wal en schip lijken te vallen. Daaruit is de volgende doelstelling 
voortgekomen: 
 
Doelstelling 
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om betaalbare starterswoningen te realiseren in 
bestaand kantorenvastgoed, passend bij de woonbehoeften en de financiële situatie van 
startende huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 - €43.000. 
 
Op basis van de literatuur en aanvullende interviews met professionals en starters, zijn de 
concrete woonbehoeften in kaart gebracht (deelvraag 1). Deze woonbehoeften zijn vervolgens 
vertaald naar concrete prestaties waaraan een potentieel kantoorpand dient te voldoen om in 
de specifieke woonbehoeften te kunnen voorzien (deelvraag 2). Daarnaast zijn, eveneens op 
basis van bestaand onderzoek en interviews, de resultaten uit deelvraag 1 en 2 aangevuld met 
randvoorwaarden en aandachtspunten waar men rekening mee dient te houden om een 
succesvolle en haalbare herontwikkeling te kunnen realiseren (deelvraag 3). Ten slotte is nog 
kort ingegaan op de exploitatie en het uiteindelijke beheer van starterswoningen (deelvraag 4). 

8.1.1 Woonbehoeften en prestatie-eisen 
De woonbehoeften van de doelgroep dienen als uitgangspunt bij het beoordelen van de 
(bouwtechnische) mogelijkheden voor herbestemming van een potentieel pand. Deze 
woonbehoeften betreffen zowel doelen en activiteiten in het woonproces (wat wilt men 
bereiken met de beoogde woning) als globale prestaties ten aanzien van het aanbod (welke 
globale voorwaarden worden gesteld aan een potentiële starterswoning). 
 
Deelvraag 1 
Wat zijn de concrete woonbehoeften van starters die als uitgangspunt dienen bij het zoeken 
naar een geschikte woning? 
 
Het belangrijkste uitgangspunt bij het zoeken naar een geschikte woning heeft betrekking op de 
prijs. Op basis van de (verwachte) financiële mogelijkheden maken starters een keuze voor de 
gewenste eigendomsvorm en het gewenste woningtype. Daaruit blijkt een huurappartement 
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het meest populair, hetgeen aansluit bij de mogelijkheden in bestaand vastgoed. Een belangrijk 
doel dat wordt genoemd bij de keuze voor een huurwoning heeft te maken met (financiële) 
vrijheid en flexibiliteit. Door aanhoudende onzekerheid met betrekking tot politieke 
besluitvorming, werkgelegenheid en de hypotheekmarkt, prefereren starters een flexibele en 
betaalbare situatie in de eerste jaren van hun woon- en werkcarrière. Voor de beoogde 
woonduur van drie tot vijf jaar wensen starters een ‘opstartwoning’ waarin zij de mogelijkheid 
hebben om de woningmarkt te betreden en zij de start van hun woon- en werkcarrière in een 
betaalbare situatie kunnen doorbrengen. De gewenste (kale) huurprijs ligt tussen de €500 en 
€750 per maand, afhankelijk van de huishoudenssamenstelling en de daaraan gerelateerde 
gewenste woninggrootte. Er blijken hogere huurprijzen mogelijk voor de doelgroep dan het 
gewenste prijsniveau dat wordt genoemd. Dat komt vooral door de wens om in de eerste jaren 
van de woon- en werkcarrière goedkoop te willen wonen en zodoende geld overhouden om 
leuke dingen te (blijven) doen en om spaargeld op te kunnen bouwen. Dat spaargeld (eigen 
vermogen) kan vervolgens worden ingebracht om na de genoemde woonperiode, eventueel 
samen met een partner, door te stromen naar een duurdere huur- of koopwoning. 
 
De overige woonbehoeften betreffen kenmerken van de gewenste woonomgeving en 
voorkeuren ten aanzien van de woninggrootte, het afwerkingsniveau en extra voorzieningen in 
en bij de woning. Deze woonbehoeften (doelen en activiteiten en globale prestaties) zijn 
vervolgens vertaald naar concrete prestaties waaraan een potentieel pand dient te voldoen om 
in aanmerking te komen voor transformatie naar starterswoningen. Deze koppeling van de 
woonbehoeften met concrete prestaties betreffen prestatie-eisen. 
 
Deelvraag 2 
Wat zijn de prestatie-eisen van potentiële kantoorpanden om voor transformatie naar 
starterswoningen in aanmerking te komen? 
 
De prestatie-eisen zijn in dit onderzoek specifiek bedoeld om de transformatiepotentie van een 
kantoorgebouw naar starterswoningen te kunnen beoordelen. Een prestatie is in deze een 
eigenschap van een gebouw die nodig is om aan een behoefte te kunnen voldoen. Door middel 
van een QuickScan kunnen de vereiste eigenschappen worden beoordeeld en de 
transformatiepotentie naar starterswoningen worden bepaald. 
 
Onderstaande tussenkopjes (A-K) betreffen de woonbehoeften voortkomend uit deelvraag 1 (zie 
ook bijlage 6). De daarbij gegeven beschrijvingen bevatten de concrete prestaties (zie bijlage 9). 
De belangrijkste prestaties hebben, evenals de woonbehoeften van starters, betrekking op de 
locatie van een potentieel pand. De hieronder beschreven aspecten betreffen eerst de 
omgevingskenmerken (A-F), gevolgd door de gebouwkenmerken (G-K). Omgevingskenmerken 
zijn vaak lastig te beïnvloeden en wegen daarom zwaarder bij de beoordeling van de 
transformatiepotentie. Indien een gebouw bouwtechnisch ‘minder geschikt’ is voor 
transformatie, is dat vaak wel aan te passen. Een gebouw dat aan de technische eisen van de 
QuickScan voldoet, behoeft echter minder bouwkundige ingrepen en werkt daardoor 
bevorderend voor de financiële haalbaarheid van een plan. 
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A. Voorkeur voor een locatie in of aan de rand van het (stads)centrum 
Met betrekking tot de locatie kan worden geconcludeerd dat starters voornamelijk gesteld zijn 
op bereikbaarheid en de nabijheid van voorzieningen. Hierdoor zijn woonomgevingen in of op 
maximaal 3 tot 5 kilometer fietsafstand van het (stads)centrum gewenst (zie ook punt B en C). 

B. Goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer 
De verbinding met het centrum en de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer zijn voor 
starters voorname uitgangspunten, waardoor de afstand tot het centrum (zie punt A) en de 
aanwezigheid van ov-haltes op maximaal 500 meter loopafstand belangrijke prestaties zijn 
waaraan een woonomgeving dient te voldoen. 

C. Multifunctionele woonomgeving 
Starters wensen een multifunctionele woonomgeving, maar stellen de nabijheid van uitgebreide 
voorzieningen niet als een absoluut vereiste. Onder uitgebreide voorzieningen worden vooral 
winkels, openbare ontmoetingsplaatsen, horecagelegenheden en sportfaciliteiten verstaan. 
Mede door het beperkte aanbod en de wens om vooral betaalbaar te wonen, geven starters 
aan best 10 tot 20 minuten (3 tot 5 kilometer) te willen fietsen naar dergelijke voorzieningen. Een 
supermarkt dient op maximaal 10 minuten fietsafstand te zijn gelegen. Voor de courantheid van 
het product is het echter wel van meerwaarde als de woonomgeving een uitgebreid 
voorzieningenaanbod kent, mits dat niet ten koste gaat van de betaalbaarheid van de woning. 
Een woonomgeving aan de rand van een (stads)centrum lijkt de beste optie. 

D. Veiligheid en sociale controle in de omgeving 
Veiligheid is voor starters een belangrijke omgevingsfactor en de uitstraling en het imago van 
een omgeving zijn dan ook essentieel voor het succes van een transformatie naar 
starterswoningen. Een omgeving dient goed verlicht te zijn, met goede zichtlijnen en geen 
donkere hoeken en steegjes waar men doorheen moet. In de omgeving dient een zekere mate 
van levendigheid en sociale controle te zijn door de aanwezigheid van andere woningen en 
(buurt)bewoners. Een locatie in of aan de rand van een woonwijk of het (stads)centrum is 
daarvoor het meest geschikt (zie ook punt A). 

E. Fietsenstalling voor bewoners en bezoekers 
De bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer is belangrijk voor starters. Bij het bepalen van 
de transformatiepotentie is het daarom van belang om te beoordelen of het terrein of 
belendende percelen mogelijkheden bieden om afsluitbare en goed bereikbare 
fietsenstallingen te kunnen realiseren voor zowel de bewoners als voor bezoekers (zie punt I 
voor de mogelijkheden in het pand zelf).  

F. Openbare parkeerplaatsen op loopafstand van de woning 
Goede fietsenstallingen worden door starters belangrijker gevonden dan een eigen 
autoparkeerplaats. Indien voldoende (gratis) parkeerplaatsen op maximaal 1 kilometer 
loopafstand van de woning zijn gelegen, zou een pand wat betreft de gewenste 
parkeervoorzieningen in aanmerking komen voor transformatie naar starterswoningen. De 
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parkeernormen die gemeenten hanteren bij starterswoningen leiden echter vaak tot 
belemmeringen bij transformaties. De eisen die gemeenten daar aan stellen en de eventuele 
bereidheid om van de norm af te wijken dienen voorafgaand aan de QuickScan duidelijk te zijn. 

G. Volledig zelfstandige woning 
Bij de overgang van student naar starter hoort vaak een nieuwe dagbesteding en andere 
activiteiten, waarbij de behoefte aan rust, privacy en zelfstandigheid toeneemt. Starters hebben 
in deze nieuwe levensfase behoefte aan een eigen plekje. Dit ‘eigen plekje’ wordt door starters 
gedefinieerd als een woning tussen de 40 en 70m² met ten minste één aparte slaapkamer, 
hetgeen specifieke voorwaarden stelt aan de maatvoering van een potentieel gebouw. Om de 
gewenste twee- of driekamerappartementen te kunnen realiseren is een bruikbare breedte- of 
beukmaat benodigd om minimaal twee verblijfsruimtes van daglicht te kunnen voorzien. Vooral 
kantoorpanden uit de jaren ’60 tot ’80 met een draagconstructie bestaande uit kolommen en 
een minimale vrije hoogte van 2,90m zijn geschikt voor transformatie, doordat een dergelijke 
plattegrond veel vrijheid biedt wat betreft de indeelbaarheid. Een hart-op-hart-maat van de 
constructieonderdelen op 5,40m of op een veelvoud van 3,60m zijn het meest geschikt om de 
gewenste ‘opstartwoningen’ te kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat het gebouw niet 
te diep is om te voorkomen dat de woningen te groot en dus te duur worden. Veelal zijn 
gebouwen met een inwendige dieptemaat van 16,00 tot 21,00m het meest efficiënt in te delen, 
uitgaande van een situatie met een middengangontsluiting.  
 
In geval van een dergelijke middengangontsluiting kunnen woningen aan beide (lange) zijden 
van het (rechthoekige) pand worden gerealiseerd met in het midden een gang. De meest ideale 
situatie kent dan trappenhuizen aan de kopse kanten van het gebouw ten minste twee 
vluchtrichtingen per woning kunnen worden gerealiseerd. Deze vluchtmogelijkheden betreffen 
ook een belangrijk onderdeel van de QuickScan, daar de (brand)veiligheid van het gebouw van 
groot belang is en bij een functiewijziging streng wordt gecontroleerd door de brandweer.  
 
De variëteit in gewenste woonoppervlakten en het aantal kamers maakt het tevens mogelijk om 
de beschikbare ruimte optimaal in te delen. 

H. Comfort en kwaliteit 
Starters hebben behoefte aan een comfortabele woning van degelijke kwaliteit en met een 
hoogwaardig afwerkingsniveau, waar zij zich terug kunnen trekken en tot rust kunnen komen. 
De prestaties met betrekking tot de behoefte aan comfort en kwaliteit betreffen vooral de 
isolerende kwaliteiten van de gevel van een bestaand gebouw. Het maximale niveau in de 
woning van ‘geluid van buiten’ is 35dB. 
 
Daarnaast zijn veel jongere gebouwen voorzien van een ‘dichte’ vliesgevel in combinatie met 
een gebalanceerd ventilatiesysteem, waardoor vervanging meestal noodzakelijk is om 
woningen te kunnen realiseren met natuurlijke ventilatietoevoer en te openen geveldelen. 
Aanpassing of vervanging van de gevel hoort daardoor vaak tot de standaard werkzaamheden 
van een transformatie. In dergelijke gevallen is het belangrijk om te beoordelen wat de (globale) 
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kosten zijn en of dit past binnen de begroting van de transformatie, aangezien aanpassingen 
aan de gevel vaak de grootste kostenposten zijn bij transformaties. 

I. Voldoende bergruimte bij de woning 
Een fietsenstalling of –berging voor de bewoners kan mogelijk ook in het gebouw worden 
gemaakt in ruimten die niet geschikt zijn (te maken) voor woningen. Een privé berging buiten de 
woning wordt tevens gewenst en kan eveneens worden gerealiseerd in niet-verhuurbare 
ruimten in het gebouw. De mogelijkheden daartoe dienen te worden geïnventariseerd tijdens 
de QuickScan van een potentieel gebouw. 

J. Behoefte aan een buitenruimte 
Een privé buitenruimte wordt niet noodzakelijk geacht, mits er een gemeenschappelijke tuin is 
of andere voorzieningen in de nabijheid zijn gelegen die de behoefte aan een buitenruimte 
kunnen opvangen. De mogelijkheden voor een alternatieve buitenruimte dienen in de 
QuickScan te worden beoordeeld. Een collectieve buitenruimte kan mogelijk op het terrein of op 
het dak van het gebouw worden gerealiseerd. In het geval van een dakterras dient te worden 
beoordeeld of de constructie het toelaat en of de daktuin goed en veilig bereikbaar is. 

K. Gezamenlijke wasserette 
Uit het onderzoek blijkt dat het huidige woningaanbod vaak te groot en dus te duur is voor 
starters. Een betaalbare woning kan worden gerealiseerd door het aantal vierkante meters 
woonoppervlakte beperkt te houden. Om toch van alle gemakken voorzien te zijn, is de 
mogelijkheid onderzocht om bepaalde ruimten collectief aan te bieden. Voorzieningen als een 
gastenverblijf, een collectieve huiskamer of flexibele werkplekken blijken niet levensvatbaar voor 
de beoogde doelgroep. Alleen een gezamenlijke wasserette kan op interesse rekenen. Indien 
deze voorziening, tezamen met de fietsenstalling en de bergingen kunnen worden gerealiseerd 
op incourante vierkante meters in het gebouw, hoeft een eigenaar geen verhuurbare ruimte op 
te offeren.  

8.1.2 Randvoorwaarden bij transformatie 
Aanvullend op de woonbehoeften en prestatie-eisen uit deelvraag 1 en 2, is het belangrijk om 
de randvoorwaarden in beeld te hebben die van belang zijn om de (financiële) haalbaarheid 
van een transformatie te kunnen bepalen. Er zijn verschillende relevante financiële, juridische en 
psychologische obstakels in kaart gebracht die een succesvolle transformatie kunnen 
beïnvloeden. Onderstaande deelvraag heeft centraal gestaan in dit deel van het onderzoek: 
 
Deelvraag 3 
Welke randvoorwaarden spelen een rol bij het transformeren van kantoren naar 
(starters)woningen, aanvullend op de resultaten die voortkomen uit deelvraag 1 en 2? 
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Drie partijen zijn benodigd om een transformatie te initiëren en tot uitvoering te brengen: de 
betreffende gemeente, de vastgoedeigenaar en een ontwikkelaar of (potentiële) afnemer. Deze 
laatste partij is doorgaans de initiatiefnemer van een transformatieplan, daar het gemeenten en 
vastgoedeigenaren veelal ontbreekt aan kennis en kunde en aan de (financiële) middelen om 
een transformatie te initiëren. De rollen van de gemeente en van eigenaar zijn echter wel 
essentieel in het transformatieproces. 
 
De gemeenten kunnen een centrale rol spelen bij het tot stand komen van succesvolle 
transformaties door kennis en ervaringen te bundelen en te delen. Vooral (aanvullende) eisen 
met betrekking tot bestemmingsplanwijzigingen, geluid(overlast) en parkeernormen worden als 
onzekerheden en faalfactoren aangemerkt. Door een proactief beleid na te streven kunnen 
gemeenten zekerheden bieden met betrekking tot deze faalfactoren en initiatiefnemers en 
vastgoedeigenaren stimuleren om tot een plan te komen voor bepaalde panden of locaties. Het 
opstellen van haalbaarheidsstudies (met behulp van een QuickScan) of het inzichtelijk maken 
van de geluidsbelasting en de parkeermogelijkheden bij panden die gemeenten graag 
getransformeerd zien, zijn daar voorbeelden van. Vervolgens is het belangrijk om de 
buurtbewoners te betrekken bij de ontwikkeling en rekening te houden met mogelijke 
problemen die zij ondervinden in de omgeving, zodat eventuele bezwaren en vertragingen 
kunnen worden voorkomen. 
 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat steeds meer vastgoedeigenaren gaan inzien dat 
transformatie waarschijnlijk de enige optie is die nog geld overlevert voor een structureel 
leegstaand kantoorgebouw. Daarbij is het wel belangrijk dat een acceptabele (residuele) prijs 
kan worden gerealiseerd voor het pand en de fiscale regelgeving het toelaat een reële 
afwaardering door te voeren. Met residuele waarden van €300 tot €600 per m² verhuurbaar 
vloeroppervlak (VVO), zijn bedragen te realiseren die passen binnen de begroting van een 
transformatie en die op basis van praktijkvoorbeelden door een eigenaar (mogelijk) acceptabel 
worden gevonden. In goede tijden zijn kantoorpanden voor soms wel drie of vier keer zoveel 
gekocht, hetgeen dus een flinke verlies betekent voor de betreffende vastgoedeigenaar. 
 
Bovenstaande residuele bedragen zijn voor de zogenaamde ‘opstartwoningen’ te realiseren met 
rendementen van 7,0 tot 9,0%, die tezamen met een beperkt leegstandsrisico een interessante 
investering (kunnen) zijn voor beleggers, of zelfs voor voortzetting van de exploitatie als 
huurwoningen door de huidige vastgoedeigenaren. Om een betrouwbaar beeld te kunnen 
geven van de financiële haalbaarheid is een gedetailleerde kostenberekening op 
gebouwniveau noodzakelijk. De mogelijkheid tot het vermijden van de integratieheffing is een 
factor die de haalbaarheid van een transformatie naar de gewenste ‘opstartwoningen’ in het 
huursegment aanzienlijk kunnen vergroten.  
 
Mogelijke financierings- en exploitatieconstructies dienen door een initiatiefnemer te worden 
onderzocht en geïnitieerd om een eigenaar of een potentiële afnemer te overtuigen van de 
kansen en de haalbaarheid van een transformatie. Een goed onderbouwd (bouw)technisch- en 
financieel plan op basis van het PvE van de doelgroep, waarop een principe-akkoord kan 
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worden bereikt met de verschillende actoren, is van essentieel belang om een succesvolle 
transformatie naar starterswoningen te kunnen realiseren. 

8.1.3 Beheer en exploitatie van starterswoningen 
Met een beoogde woonduur van drie tot vijf jaar kennen starterswoningen een hoge frequentie 
aan bewonerswisselingen. Op basis van onderstaande deelvraag zijn enkele aandachtspunten 
in beeld gebracht die van belang zijn voor een goede exploitatie van starterswoningen:  
 
Deelvraag 4 
Welke aandachtspunten dienen in acht te worden genomen om een getransformeerd 
‘starterscomplex’ met een hoge frequentie aan bewonerswisselingen op een goede wijze te 
exploiteren? 
 
De beheer- en onderhoudsvormen voor starterswoningen met een hoge frequentie aan 
bewonerswisselingen komen grotendeels overeen met die van ‘normale’ woningcomplexen. De 
hoge mutatiegraad bij starterswoningen levert vooral aandachtspunten op voor het ontwerp. 
Doordat relatief veel verhuizingen plaatsvinden, dient met het gebruik en de toepassing van 
(beschermende) materialen rekening te worden gehouden met mogelijke beschadigingen. Een 
gezamenlijke wasserette draagt tevens bij aan het voorkomen van verhuisschade en lekkages, 
doordat de bewoners geen wasmachines en drogers hoeven te verhuizen en deze niet steeds 
hoeven aan- en af te sluiten. 
 
Doordat starters vaak voor een korte periode een woning betrekken, hechten ze veel waarde 
aan duidelijkheid en ‘gemak’. Één aanspreekpunt voor vragen en klachten en één totaalprijs 
waarin Tv en internet, gas, water, elektra en eventuele aanvullende kosten zijn opgenomen, zijn 
voor starters dan ook vaak van meerwaarde. 
 
Uit het woonbehoeftenonderzoek volgt het belang van een schone en nette woonomgeving, 
waar starters prettig thuis kunnen komen. Het dient de huurders zo gemakkelijk mogelijk te 
worden gemaakt om (ook) zelf de ruimten schoon en netjes te houden. In het ontwerp dient 
daarom aandacht te worden besteed aan het realiseren van voldoende functionele ruimte voor 
onder andere schoonmaakspullen, afvalverzameling en (fietsen)bergingen. 

8.1.4 Slotbeschouwing 
Op basis van de conclusies uit de deelvragen is in deze subparagraaf een antwoord 
geformuleerd op de hoofdvraag van dit onderzoek: 
 
Hoofdvraag 
Wat zijn de mogelijkheden om leegstaand kantorenvastgoed succesvol te transformeren naar 
geschikte starterswoningen, passend bij de woonbehoeften en financiële situatie van startende 
huishoudens met een bruto jaarinkomen van €34.000 - €43.000? 
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Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat transformaties naar starterswoningen een 
goede kans van slagen hebben, mits het pand voldoet aan de gewenste prestatie-eisen en de 
verschillende actoren bereid zijn om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. De meeste 
leegstaande panden zijn slechts functioneel verouderd en verkeren technisch nog in goede 
staat, waardoor transformatie naar woningen bouwkundig gezien goed mogelijk is. 
 
Daarnaast verlangen initiatiefnemers (ontwikkelaars) en vastgoedeigenaren duidelijkheid en 
zekerheid met betrekking tot de haalbaarheid van een transformatieproject, die een gemeente 
kan verschaffen door medewerking te verlenen en vooraf open te zijn over aanvullende 
(gemeentelijke) eisen ten aanzien van de vergunningverlening. Het is voor initiatiefnemers 
daarom belangrijk om eerst in overleg te treden met de betreffende plantoetsers voordat een 
vastgoedeigenaar wordt benaderd en de vergunningsaanvraag (verder) wordt uitgewerkt. 
 
Starters vinden het geen probleem om in een voormalig kantoorgebouw te wonen, mits de 
locatie en de woning aan de gestelde woonbehoeften voldoen. Daarnaast kan een 
transformatie sneller worden gerealiseerd dan nieuwbouw, waardoor de woningen sneller 
beschikbaar zijn voor starters. De variëteit in gewenste woonoppervlakten en huurprijzen maakt 
het mogelijk bestaande plattegronden efficiënt in te delen voor ‘opstartwoningen’, waardoor 
veel kantoorpanden voor een dergelijke transformatie in aanmerking (kunnen) komen. 
Daarnaast worden een privé buitenruimte  en een privé parkeerplaats niet noodzakelijk geacht, 
hetgeen de (financiële) haalbaarheid van transformaties van binnenstedelijk kantorenvastgoed 
naar starterswoningen kan vergroten. Een goed uitgevoerde transformatie, die past bij de vraag 
en de woonbehoeften van de beoogde doelgroep en die gebruik maakt van de specifieke 
eigenschappen van het pand, kan op langere termijn tevens een flinke waardestijging 
opleveren.  

8.2 Aanbevelingen 
In deze paragraaf zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd aangaande het proces van 
transformaties, alsook zaken die in dit onderzoek onderbelicht zijn gebleven en een nadere 
studie verlangen. 

8.2.1 Beleidsaanbevelingen 
De volgende beleidsaanbevelingen betreffen het proces om een succesvolle transformatie te 
initiëren en (versoepeling van) relevante wet- en regelgeving, ter bevordering van de aanpak 
van leegstand en het stimuleren van transformaties naar starterswoningen. 
 
 De (on)mogelijkheden van starters stonden aan de basis van dit onderzoek. Onafhankelijk 

van de mogelijkheden in bestaand vastgoed, geldt als belangrijke aanbeveling aan 
projectontwikkelaars en beleidsbepalers dat passende huisvesting dient te worden 
gerealiseerd voor starters. De resultaten van dit onderzoek kunnen daarbij worden ingezet 
ter onderbouwing van het beslissings- en ontwerpproces van dergelijke 
woningontwikkelingen. 
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 Een transformatie is pas dan haalbaar als voldoende kan worden afgewaardeerd op de 
huidige boekwaarde. Vastgoedeigenaren die ‘te klein’ zijn kunnen vaak niet afwaarderen en 
riskeren een faillissement als ze dat wel doen. Als de eigenaar bekend is en er redelijkerwijs 
van kan worden uitgegaan dat afwaardering mogelijk is, kan het pand (verder) worden 
beoordeeld op de transformatiepotentie. 

 Om een voldoende grote afwaardering te kunnen realiseren, dient de fiscale regelgeving 
het ook mogelijk te maken om tot onder de WOZ-waarde af te boeken. Leegstand dient te 
leiden tot bijstelling van de WOZ-waarde, waardoor fiscale ruimte ontstaat om het gebouw 
verder af te kunnen schrijven en transformaties mogelijk te maken (zie subparagraaf 6.1.2). 

 Het is belangrijk dat de doelgroep bekend is en dat een bijbehorend Programma van Eisen 
(PvE) is vastgesteld alvorens de geschiktheid van een gebouw en een locatie wordt 
onderzocht. 

 Vervolgens kan door middel van een QuickScan de transformatiepotentie worden bepaald 
van een gebouw en haar locatie. De beoordelingscriteria zijn weergegeven in paragraaf 5.4. 

 Gemeenten dienen een impuls te geven aan transformatie door proactief te handelen, door 
eigenaren en potentiële afnemers bij elkaar te brengen, door kennis te mobiliseren en de 
informatievoorziening te verbeteren en door vooraf meer duidelijkheid en zekerheid te 
geven over de randvoorwaarden (zie subparagraaf 6.1.3). Indien gemeenten hier duidelijke 
richtlijnen voor op papier hebben staan en deze onderling ter beschikking stellen, verbetert 
dat de transparantie en vereenvoudigt het voorbereidingsproces voor zowel een 
initiatiefnemer als voor de gemeente zelf. 

 Door middel van een haalbaarheidsstudie kunnen de risico’s en de globale kosten en baten 
in kaart worden gebracht, hetgeen tevens een geschikt instrument is om eigenaren,  
potentiële afnemers of ontwikkelaars en gemeenten zinvol met elkaar in gesprek te 
brengen. In theorie kan iedere partij een dergelijk haalbaarheidsonderzoek (laten) uitvoeren 
en daarmee een transformatie initiëren. 

 In dit onderzoek zijn enkele rekenvoorbeelden gegeven die een indicatie geven van de 
financiële kansen van transformaties naar starterswoningen ‘in het algemeen’. Een 
gedetailleerde studie op gebouw- en locatieniveau is benodigd om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen over de financiële haalbaarheid van ‘opstartwoningen’ en mogelijke 
residuele waarden, alsook om de interesse onder (lokale) starters en belegger(s) naar een 
dergelijk product in kaart te brengen. 

 Gemeenten die transformatie proactief willen stimuleren kunnen de locaties die zij graag 
getransformeerd zien meervoudig of flexibel bestemmen als ‘stedelijke voorzieningen’, met 
eventuele uitsluiting van bepaalde functies (zie subparagraaf 6.1.3). Dit geeft duidelijkheid 
aan initiatiefnemers en vastgoedeigenaren en biedt (versnelde) mogelijkheden op 
transformatie. 

 Naast het flexibel bestemmen kunnen gemeenten zelf geluidsonderzoek (laten) doen voor 
locaties waar transformatie gewenst is. Initiatiefnemers kunnen dan direct zien welke 
geluidwerende maatregelen nodig zijn (zie subparagraaf 6.1.3). 

 Versoepeling van de parkeernorm voor starterswoningen of het aanwijzen van locaties 
waar voldoende gratis parkeervoorzieningen in de omgeving aanwezig zijn, zijn 
maatregelen die gemeenten kunnen inzetten om transformatie op bepaalde plekken te 
vereenvoudigen en te stimuleren (zie subparagraaf 6.1.3). 
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 De integratieheffing wordt in de literatuur door beleggers en initiatiefnemers als een 
‘onrechtvaardig’ obstakel genoemd bij transformaties, mede doordat de btw op de kosten 
voor verwerving van het vastgoed al een keer is afgedragen. In de praktijk bestaat er een 
mogelijkheid om deze naheffing te vermijden en daarmee de financiële haalbaarheid van 
een transformatie naar huurwoningen aanzienlijk te vergroten. De woningen die ontstaan 
door transformatie van een bestaand gebouw worden opgevat als ‘nieuw vervaardigd 
onroerend goed’ indien sprake is van ingrijpende verandering in het uiterlijk van het 
gebouw. Wanneer dat niet het geval is kan de integratieheffing worden vermeden. 

8.2.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Naast beleidsaanbevelingen zijn hieronder enkele aanbevelingen beschreven met betrekking 
tot zaken waar nader onderzoek voor benodigd is.  
 
 In voorgaande subparagraaf is versoepeling van de parkeernormen als aanbeveling 

gegeven. Voor starterswoningen is deze norm in Eindhoven bijvoorbeeld 1,3 per woning 
(Gemeente Eindhoven, 2012). Aangezien starters geen specifieke waarde hechten aan een 
privé parkeerplaats en tevens aangeven zich vooral per fiets te verplaatsen, kunnen deze 
normen mogelijk naar beneden kan worden bijgesteld. Een aanvullend onderzoek ter 
onderbouwing van een eventuele lagere parkeernorm bij starterswoningen, draagt 
mogelijk bij aan de bereidheid van gemeenten om daadwerkelijk een versoepeling van de 
norm door te voeren.  

 Tijdens het onderzoek is gebleken dat veel onduidelijkheid bestaat met betrekking tot 
fiscale spelregels zoals beschreven in subparagraaf 6.2.1. Een inhoudelijke specificatie 
betreffende btw, overdrachtsbelasting, integratieheffing en de verhuurdersheffing kan een 
significante bijdrage leveren aan de transparantie van (de haalbaarheid van) het 
transformatieproces. 

 De precieze (inhoudelijke) invulling van het beheer en van contractuele afspraken hadden 
geen prioriteit in voorliggend onderzoek, waardoor aanvullend onderzoek wenselijk is om 
hier meer duidelijkheid in te verschaffen. 

8.2.3 Aandachtspunten voor vervolgonderzoek 
Onderstaande aanbevelingen betreffen aandachtspunten en waar in volgend onderzoek 
rekening mee dient te worden gehouden. 
 
 In voorliggend onderzoek zijn alleen kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. De 

geïnterviewde starters vertegenwoordigen een kleine steekproef met uitsluitend startende 
huishoudens in het zuidoosten van Nederland. Doordat deze interviews uit dezelfde regio 
afkomstig zijn en, vooral in de Randstad, grote verschillen zijn geconstateerd in stedelijke 
en niet-stedelijke starters, zullen met behulp van een grootschalige enquête mogelijk 
duidelijkere en betrouwbaardere uitspraken kunnen worden gedaan over de 
woonbehoeften van starters in Nederland. Vanwege het tijdsbestek waarin dit onderzoek is 
uitgevoerd is er voor gekozen om uitsluitend kwalitatieve methoden toe te passen. Om een 
specifiek onderdeel nader uit te lichten of om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen 
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over de interesse voor een specifiek transformatieproject, is aan te raden om een 
kwantitatief onderzoek te houden onder (lokale) starters. 

 De interviews met professionals zijn in dit onderzoek verspreid over de onderzoeksperiode 
gehouden, waarbij steeds nieuwe inzichten zijn vergaard die vervolgens zijn gebruikt in de 
daaropvolgende interviews. Een nadeel daarvan is, zeker in het begin van het onderzoek, 
dat niet (altijd) het optimale resultaat wordt gehaald uit een interview doordat nog niet 
voldoende informatie bekend is bij de onderzoeker. Indien voor een dergelijke constructie 
met ‘lerende’ interviews wordt gekozen is het belangrijk om de te interviewen partijen te 
vragen of zij bereid zijn om in een later stadium nog vragen te beantwoorden, waardoor 
informatie die later in het onderzoek bekend is geworden, alsnog kon worden getoetst aan 
kennis en ervaringen uit de praktijk. 
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