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Concept businessplan tor urban redevelopment 

11.1. Success factors 

According to Fortune and White (2006) critica! success factors can be summed as 
fellows: 

- Support from senior management 
- Clear realistic objectives 
- Strong/detailed plan kept up to date 

- Good communication/feedback 
- User/client involvement 
- Skilled/suitably qualified/sufficient staff/team 
- Effective change management 

- Competent project manager 
- Streng business case/sound basis for project management 
- Sufficient/well allocated resources 

- Good leadership 
- Proven familiar technology 
- Realistic schedule 
- Risks addressed/assessed/managed 
- Project sponsor champion 
- Effective monitoring/control 
- Adequate budget 
- Organisational adaptation/culture/structure 
- Good performance by suppliers/contractors/consultants 
- Planned closedown/review/acceptance of possible failure 
- Training provision 

- Politica! stability 
- Correct choice/past experience of project management methodology/tools 
- Environmental influences 
- Past experience 

- Project size/level of complexity/number of people involved/duration 
- Different viewpoints/appreciation 
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11.2. Businessmodel questions 

According Morris et al (2005) a businessmodel consist of the following six components 
Six qucslinns ihal undcrlie a business mmld 

Cumpolll..'lll I ({ilclurs rt'iaJed lo 1he t~/Ti:rin;ä: I/ou· do u·e urotc roluc:} 
(sdect /imn eoch sell 

• o!Tering: primarily productsiprimarily serYiccs/hcavy mix 
• ufli:ring: slandardilcd .'somc customization,'Jligh cuslomizatinn 
• o[T.;ring: Omao lin<: ITICUÏUill hrcadih/naiTOW Jin<: 
• ofl\:ring: dccp I i nes · m~Jium uepth,'shallow I i nes 
• o!Tering: access to procluct · prnclucl itsclfi produel bundled "ith olhcr 

finn's produel 
• o!Tering: in tema! manufacturing or sen icc delivcryi outsourcing· 

liccnsing rcsdlingl vulul! auueu reselling 
• ofTc:1ing: dircel distribulion.'indireel dis1ribu1ion (if inuire.:t: sin1;lc or 

multichnnncl) 

ComJIIJ/1<'111 2 rmatket (it<'ltll'sl: Who do tn· <T<'ate milll:'jar·' (.,t:fectjiwn 

cach set) 

• type of organizaliuu: b-lu-b/h-tu-c/ both 
• localfregionai!nat ionallinternational 
• wher~ custom<!r is in \'alue chain: upslr~am supplier/ downstr.:am 

supplier: govcmmcntl institutionall wholesalcr/ n:Lailcr/ service pro,·idcr/ 
final cunsumcr 

• bruad or general marh·t'muhiplc segment/niche markei 
• transactional /rclational 

Compone111 3 !intemal CCIJWhiliry{inwn): H'hat is our SOI/lH' o( 
colllf'Ch'llc<':' (w/ccr U/1(' or more) 

• produ~:liun lop.:rating syslcms 
• sellinglmark.:ting 
• iniUnnalion manag~n1en1/minin.! packnging 

• wchnolog_' R&D.'c rcativ<: nr im1ovativc carmhility/intdlectual 
• financi~d transa<.:tionslurbitrdgc 
• supply .:hain management 
• nctworking:rcsourcc leveraging 

Cumponent ./ (COIIIfJCtitin• strategr /àctonJ : Hn11· do tl'<' compditin·lr 

po.\ilion our.\·eh ·e:··;:' (select Olli' or more) 

• i mag.: of opcrational excdk·n.:.:' consisl.:ncyidependabilily 'sp<:cd 
• product or service quality ·sc lcc·tion ' lcatmcs .'availability 
• innovalion kadership 
• low cos i 'cmcicn<.:y 
• intimat.: custom.:r rdulionship 'c~pcri-:nc.: 

Cum;umcnl 5 (c.TO IIOJJiic .f(Jclnr.,;): //o11' ,,.c /1/ake nwnc_1·) (select fi·nm c:ach 
se!) 

• pricing and r.:n:nu.: suurcc.s: lixcd 'mi~cd/llcxibk 

• opcrating kv~..: rage: high 'm~dÎuJnllow 

• vnlum.:s: high lnc·Jium ·k>ll 
• margins: high !mcdium i<)W 

Compoil< 'lll fi !pcrstmoUun·stor /il<'lorsi: llhw ore our time. SCUfJ('. fllul 
.\i:::e tmihiiil11J'\? (sch't' l OIW) 

• suhsiskn<:<: model 
• incomc model 
• growth modd 
• SfKCulati'.: modd 
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11.3. Interviewscript 

Interviewscript 
Interviewen aan de hand van een script 

- Algemene inleiding 
- Thema afstudeeronderzoek, namens TU Eindhoven en Twynstra Gudde 

Businessplan opzetten voor een herstructureringswijk om private financieringen 
aan te trekken 
Ik wil graag met u van gedachte wisselen over dit onderwerp. 
In een persoonlijk interview 
Duur interview 45-60 minuten 

- Aan de hand van vragen 
Achtergrond 

- Wat verstaat u onder een herstructureringswijk? 
Kennen herstructureringswijken financieringsproblemen? 

- Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van deze financieringsproblemen? 
- Wat zijn manieren om herstructurering te financieren? 
- Welke partijen zijn betrokken bjj herstructurering en welke partijen zouden nog 

betrokken kunnen worden? 
- Wat is de rol en wat zou de rol moeten zijn van de verschillende betrokken 

partijen? 
- Wat zijn waardekenmerken op wijkniveau? 

Zouden de waardekenmerken van een wijk een reden kunnen zijn om te 
investeren in een wijk? 

- Zijn er in het verleden beleggingen gedaan op gebiedsniveau? 
Hebt u zelfvragen rond dit onderwerp? 

Business plan 
Uitleg bedoeld product: Business plan gebruiken om de waardekenmerken en value 
drivers voor private partijen te achterhalen . 

- Waar denkt u aan bij een business plan voor een herstructureringswijk? 
- Welke factoren kenmerken en hebben invloed op het succes van een 

herstructurering proces? Bestuurlijke-, wettelijke-, omgeving-, culturele- en 
economische factoren 
Hoe moet een investering in een herstructureringswijk gewaardeerd worden? 

- Wat zijn de knelpunten die verwacht kunnen worden bij het betrekken van 
private partijen bij een herstructureringsproces 
Hoe zou het rekenmodel van een herstructureringswijk eruit kunnen zien? 
(Balans) 

- Wat verwacht u van de slagingskansen van het betrekken van private partijen bij 
herstructurering? 

- Welke voorwaarden verwacht u terug in een businessplan voor een 
herstructureringswijk? 
Hoe zouden de eventuele succesfactoren benoemd kunnen worden? 
Hoe zou het organisatiemodel voor de herstructureringswijk eruit moeten zien? 
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11.4. Uitnodiging interview 

Succesfactoren van herstructurering woonwijken 
Er is steeds meer vraag om binnenstedelijke woonwijken te herstructureren. Dit is een 
complex proces waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Het proces vraagt naar 
samenwerking tussen publieke en private partijen. Dit onderzoek naar de 
succesfactoren beoogt bij te dragen aan de inzichten in herstructureringsprocessen en 
oplossingen aan te dragen voor samenwerkingsmogelijkheden. 
Doel van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de belangrijkste succesfactoren in het 
herstructureringsproces van binnenstedelijke woonwijken. Hiervoor is uw ervaring een 
essentiële informatiebron. 
Enquête 
Wanneer u enige ervaring heeft aangaande het herstructureringsproces van 
woonwijken vraag ik u vriendelijk deze online enquête in te vullen. Het invullen van de 
vragenlijst zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Uw medewerking wordt zeer op 
prijs gesteld. Indien u op de hoogte wilt worden gesteld van de onderzoeksresultaten 
kunt u na invulling van de vragen uw contactgegevens invullen. 
Start de enquête: klik hier 
Afzender 
Deze enquête is deel van een afstudeeronderzoek uitgevoerd aan de Technische 
Universiteits Eindhoven, Mastertrack Construction Managementand Engineering (CME), 
in samenwerking met Twynstra Gudde te Amersfoort. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen door te mailen naar 
t.a. t.spanjers@student. tue.nl. 

TU I Technische Universite it 
Eindhoven e Unlvers i ty ofTechnology 11 

l'wynstra Guddc A.nders dtnhn. gcwnon doen 
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11.5. survey setup 

Eindhoven TU 
f,•,,, ,,,,,, • ..,, •.• 

e ······· . li·····l ... 

Succesfactoren van herstructurering 
woonwijken 
Pa~e One 
Enquête succesfactoren van herstructurering van woonwijken 
Het belang van herstructurering van naoorlogse woonwijken wordt steeds duidelijker. Verloedering 
van wijken is jaren gaande waarbij vele rapponen schrijven over de achterstand die deze 
wijken oplopen, gezien vanuit het gemiddelde maatschappelijke niveau. De verschillende betrokken 
partijen zijn het erover eens dat er in deze wijken iets moet gebeuren. Er zal ge nvesteerd moeten 
worden in zowel fysieke zin als in sociaal en economische zin. Nu kunnen de overheden dit 
niet alleen oplossen. Enerzijds nussen zij de benodigde budgetten. het investeringsbudget voor 
stecleli,tke vernieuwing zal eerder worden verlaagd dan verhoogd. Daarnaast hebben zij de 
marktwerking en de expertise uit de markt nodig. Redenen genoeg om als publiek en private partij 
deze herstructureringsprojecten samen aan te pakken. Om deze samenwerking tot stand te brengen 
zijn er voor beide partijen succesfactoren van belang. Inzicht in deze succesfactoren zalleiden tot het 
vinden van samenwerkingsmogelijkheden. 
Doel 
Doel van het onderzoek is het achterhalen van de belangnJkste succesfactoren in het 
herstructureringspwces van woonwi_iken Met de belangrijkste su~·cesfactoren kunnen 
beweegredenen voor publiek private samenwerkmg biJ herstructurering worden beargumenteerd. 

Definities 
In dit onderzeek wordt uitgegaan van enkele ~landpunten. Houdt hier rekenmg mee met het 
beantwoon.ien van de vragen. 
-Het gaat om herstructurering van woonwitken waar een achterstand is (f}'Siek. sociaaJ enlof 
economisch); 
-Succes wordt gez1en als rendement op investeringen van beide p<.1rtijen. Dit kunnen bijvoorbeeld 
financiële rendementen of maatsçhappeliJke rendementen zijn. 
Afzender enquête 

Deze enquête is deel van t-en afstudeeronderzoek uitgevoerd aan de Te~hnische Universiteit 
Eindhoven m samenwerking met Twynstra Gudde, aideling Ruimte te AmersfLlOrt 
Onderzoeker: - T.A. T. (Twan) Spanjers <TUle 1 
Begeleiding.,commissie: -Drs. C.J.T.M Kokke (TU/e) 

-Prof. dr. L.H.J Vemoef (TU/el 
-ing. G.J.M. Heem~kerk (1\vynstra Gudde) 

U kunt de enquête direct online invullen en na afloop eenvoudig verzenden. Onder in beeld is een 
voortgangsbalk te z.ien. Het invullen van de enquête zal ongeveer I 0 minuten in beslag nemen. 

Bent u benieuwd naar het resultaat? Vul dan na het beantwoorden van de vragen uw contactgegevens 
in. zodat u het resultaattoegestuurd krijgt Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteldl 
( Click to Next Page J 
20 rc 
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TU 
,, _,,,,. , 
l n~hove 1 e 1····:. 11 •• ,,. 

Succesfactoren ''an herstructurering 
\\'·oon\l'ijken 
Untitk.d Pa 
Soc sf, toJ?n kunnen wordt>n onretverdeeld in drie , pen. Dit zijn m~vingsfactoren. 

stakeholcl~rfact ren en p !je lpt s fa..._"1 ren. Dit is afgdeid van ht?t Fomlal System Mo lel. Het 
Fonnal s~m Model re~chnjft bet beslissing p te e n de kans op falen van een sy~teem. Een 
herstfliÇtUI ti ng pro s kan g zien worden al ren systeem en de succe tact ren kunn_ n ov<:>r dit 
sysli!~m gi>legd word.!n. (Fortu~ and Whire . 1006. Fran1ing of pro.j.?ct cTiri al socce~ factors b. a 
systems m de) ) 

De vrag~nlijst be aat uit drie pagina' s.. Ki..- na iedere raag welke f;ll' IOJ-en. volg~·ns u nJt>ni.ng. bet 
m<?este itwloed tutoeienen op pt _,e ·ucoe . 
De volgend;> vragen belldfen di> mgevingshtC"t ren. Bij iedere bt' slissing zijn er ext~:rre in\'loeden. 
!Xu zijn a:ul\\ zig n kunren ,.,, .. },;niet Jireçt be'invlû<!d worden. Wel wordt 1 d<" d r deze 
fact ren bt-paald f projectsucre kan woni·n behaald Het belang van deR f;~ tort'n dient d;m ook te 
w rden mre~w g ·n in een beslissing. Omgevingsfact ten hebb"·n invlot>d vanuit re n poliüeke. 
e ron mtscht- of sociakl invalsho,:k. lkki_1k !i' volgt>nde Î<R't ren vanuit dit perspt'Cttefen geef 
da;.mne aan \\ranne r u ci>Zoi:' b.?pak~nd vindt voor p jectsu~ . s. 
I. \V elk :.fa,"toren he bben naar uw mening de g te invloed op projel t::;u 
Kie s ma.\ unaal 3 allt\vo rel- n. 

DrJaev lak bij de poliriek 

0 Lang~ tennijn st•1biliteit 
Vertrouw,'n in marktparti_~n 

D Economische h g.onjuctuur 
Concurrt•tJtie op d.:- markt 

St ijgt'nde gron..:lpri jR n 
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Succesfactoren van herstructurering 
\VOOn"\\l·ijken 
Untitkd Pa!->e 
~ v lg~nde vragen betreffen de stakeholdersfactoren. Een project w rdl V <Jak belnvk~d J 
meerder.! stakeholdu . \Vanne.:r het gaal om berstructureön~ van' o n''' IJk<?n zijn u altijd 
me ·rder parti"'n n...et v rsdlillende bd.rulg:~·n in h,;-t proJ ct betrokke n. D:ze belangen zorge.n ,;- n · 

dat een ::.tak,;-hol<k>r invlo;;>d wil uitodeoen op het proce - of p .;e L In bocv rre zijn v lgt>ns u Je 
lgende stak~,holdeJfactoren van invloed op p1 -~ I tiC~ ·s'' Bekijk dit vanuit uw ~·ig ~ n po iü,· a]:; 

swkeboldt·r in het ber -tJuctureJingspl 
l. Wt>~k.· van d vol ,;- ode suooesfactoren bebbt>n naar U\ mening de g.-o tste invlot•d op 
prc~<;>~·r su~ ,· Kk-s ma-ximaal 5 anrwoord.•n 
r Politte ke daadkracht 

mandaal 

C vooruitzi bren vaststellen 
commitment 

Beri>id ril>iço te llt!llk? O 

vis· 

Leid .rscllap 

r Vergroting W<?fkp011déuille 

Rendement op waardevemk'erdajng 

CSR tCorporate Social Resp nsibiliry 1 

lnvl d in he-t ge bi d (positlt" i 
K,;-nnisontwikkding hersuucturer'1ng 

L'lngt> tenmjn focus 

Steun van hoger management 

Rt> ktll • ond.,rmmremers. ~ oorraders en advist:urs 

Ervaring in het wrli!Jen 
3. W Ik<? van de ndt'rstaand:- socc:t'sfactor<'n rebbi:'n naar U\ mening dê "' t~t<' invl ' op 
pro_tectsucres', KJ maximaal 2 aof\ relen. 
Bekijk dit V[ffitJJI e n lxw nersperspecti f 

60: 

Toekomstig<> li! ke [he1d 

Één aanspreekptmt 

Gebruik maken van retw<.'rkorganisatit-s be' ners 

lku·,·kken van b.;>\ l'k'rs 

Duid<dî_t ~ en hodd r> ~ mmunicat~ 

Mag<' lijkheden voor w ncarrière in oer wijk 
Click to Go Back J [r- a::-:-i:-:ck:-to--:-Ne.,....-xt-=P=-a-ge---=---..) 
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TU e E1n d hov~n , ' . ·. 
. ' I • , ' 

Succesfactoren van herstructurering 
woonwijken 
Untitled Page 
De volgende vragen helrèlll!n Je project en prnccss faclllren. Hel herstructureren van een woonwijk 
kan woHlèn gezien als een project. Dit project hèzit Jan l'Cil aantal faclllren die bepalend kunnncn 
zijn voor succes. Ook wordt lijdl!ns hel uitvoeren van hel pn~jccl een pwi.:eS doorlopen. Dit 
prDccs bezittevens een aanlal factoren die bijdragen aan sun·cs. Bekijk dl! volgende factorl!n vanuil 
dil perspeelief en geef aan welke factorën de meeste invloed uit kunnen oefenen op succes. 
4. Welke van Je volgende sucCl'SfaciDren hebhen naar uw mening de groot~ll' invloed op 
projectsucces·1 Kies maximaal 4 antwoorden 
[l Kwaliteit va tgoed 

Typologie 

1 Aanpassingsvermogen 

Bereikbaarheid 

Eigendomsverhoudingen 

Programma voorzieningen 

Flexibiliteit 

_j Ruimtelijke structuur 

n Relalit'VC locölie kwaliteit 

Sterke busi ness case 

Heldere en realistische doelen 

Imago en dil•rbaarheiJ van hel object 

r Stijgende grondprijzen 

Locatie wijk 

5. Welke \all de vo lgende succesfactoren hl·bben naar uw nwning de grootste invlneJ op 
processucces'.1 Kies maximaal -~antwoorden 

Communical ie 

Draagv lak binnen hel proress 

Monitoren I Feedback 

n Competente pmjcct mana~er 

n Realistisch ti_idschema 

C A dequaat hudgct 

C Accepteren van falen en plannen wanneer _ie stopt 

Aantal hetrokkenen la<~g houden 

L Procl~s geheugen instl!llen 
6. Bent u van mening dal de lijst met succcslaL'Io~n compleet is of zijn er nog andere factnren die 
van zeer grote invloed zijn op projectsu,:cl'S'? 
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T U e ~on d hove~ . . . ' ' 

', j 11 • ' ' , 

Succesfactoren van herstructurering 
woonwijken 
Untitlcd PagL' 
7. Tot welke categorie slakeholdcr hehoorl u·'* 

ProjL'clontwikkelaar 

Jnvesteen.ler 

Gebruiker 

Lokale overheid 

Adviseur 

_ Bouwer 

Corporatie 

1 Onderzoeklonderwi.is 

1 anders. namdi ik 

8. Bij hoeveel steddijkl' vcrniL'uwingspwjL'l'lL'Illx~ nl ulx~ trokken geweest'' * 

r 0-2 projecten 

r 2-5 projecten 

)-10 projL'cten 

meer dan I 0 projeclL'n 

9. Hoeveel verantwoordelijkheid had u bij dae projccteu ·1 

geen beperkt matig groot eind,·erantwoordelijk 
liW 

vcrafllWilOrdc I i,jkheid 

10. Laat hier uw pèrsonnsgegc ens achter indien u op dè hoogte wilt worden götcld van L.le 
onderzoeksresultaten 
Firsl Name 

Last Name 

Emai I Addrcss 

11. Heen u nog op en/ of aanmerkingL'n voor L.lczL' enqUl'le ? 

IJ 
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11.6. Survey results 

Survey: Succesfactoren van herstructurering woonwijken 

Compiled: OU20/2009 

I. Welke succesfactoren hebben naar uw mening de grootste 
invloed op projectsucces? Kies maximaal 3 antwoorden. 

Value 

Or GJ<lgvl k hol d prolill k 
Tmago ll(!l IJ ulluroo-rlrhJ 
Etonom••.du~ vil, 11 •11 <JmQevlnu 
Ve•tro~wen '" 111 r I~JC~r IIJ!!n 
EcooJomi<C.hl' l•oowO)frjudwlll 

')o{ll!lo• <rohe"Sf In ,j Wojk 

5tl)~!!f1d QIOtldpllfZE>II 

lnr ' ' lt>nnltn;; "ttUIIPil 
Con cm renUe op de mdrkt 

S1a1is1il' s 

Choi.:e' SeledcJ : ~S 

ToiJI f<.c~ptHl ~(·..:;, : ):S 

<,umm~ ''I 

Co u nt 
!j 

lb 

l) 

ll 

.t 
~ 

12 

Percent Ofo 

8().64 

<17 37~ 

4 11'11. 
34.2J'Vo 

210~0' 
.ZI O'ë 
18.d;>1t 

l!l •• l 
5. ö'lll 
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2. Welke van de volgende succesfactoren hebben naar uw 
mening de grootste invloed op project'iucces? Kies maximaal 5 
antwoorden 

Value 

' ommlun :.nt 
ollto ~ • d, 1kr hl 

vl I 

lnvloe.J In 1 t QebiE<l (posjUe!ó) 

L"l ~t<.d ~P 

Rl!nd~•n I p > 1•rtle"erm~ d •log 
t...nv I ermljn tocus: 
BP<O?io.l ,oçlr..o t~ ot~>Jneu 

TildildO f 

Erv~rin(l i11 hf-1 verteden 
C<;R (Coopm,,l O:.OLi<>l RP. pon I''' y) 

111r1 mfwlkkt'hn luèf'!;.htJ trueth1Q 

C..t..un van hog...- manan menf 

~_:.wnmnry 

~ !,!Jol 0f1.t.IE=13 lf\l t ~.:itll~ lJ&'VOCJII ftl!p[ ~ fiJI 1i.J\I PUff 

11111 tzitht .. n ·obl•!ell .. •• 

Vero;Jrri"tnq ., r uott 1 uill 

Stali~lics 

Choi,·cs Sdcclcu: .~X 

Tnlnl RL· ~ pl)tl:\L· ~·.: JX 

13 

Co un t Percent 0/o 

75 US 79~'b 

14 6 1{' I 

10 51 ", 
18 47 J7% 
~~ 0.47'11> 
14 Jó . ~4'lt, 

JJ 34.21% 

1J 11.5 % 

21.05% 
5 U.16% 

10 53% 
4 10 53% 
j 7.89 

5.J6% 
l.óJ. 

l.tB 
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3. Welke van de onderstaande succesfactoren hebben naar uw 
mening de grootste invloed op projectsucces? Kies maximaal 2 
antwoorden. 
Bekijk dit vanuit een bewonersperspectief 

Val u 

11u1 J lijk~ ~n hnld"' ~ , "mm•mlûlftt> 
Toek.,rnstlq€ z~kerh~h.l 

t.looot:IIJkheden ~oor woanc ~rpere In l'le wiJ~ 
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4. Welke van de volgende succesfactoren hebben naar uw 
mening de grootste invloed op project'iucces'? Kies maximaal 4 
antwoorden 
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5. Welke van de volgende succesfactoren hebben naar uw 
mening de grootste invloed op processucces? Kies maximaal 3 
antwoorden 
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6. Tot welke categorie stakeholder behoort u? 
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7. Bij hoeveel stedelijke vernieuwingsprojecten bent u betrokken 
geweest'? 
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8. Hoeveel verantwoordelijkheid had u bij deze projecten? () 
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