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'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

Voorwoord 

Voor u ligt de scriptie 'Volg de consument, een onderzoek naar klantgericht stedelijk ontwikkelen'. 
Deze scriptie is tot stand gekomen ter afronding van mijn masterstudie Architecture, Building & 
Planning richting Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit onderzoek heeft vorm gekregen 1edurende mijn afstudeerstage bij Ballast Nedam 
Bouw Zuid afdeling Projectontwikkeling, waar ik dit onderzoek heb uitgevoerd. 

De discussie over de positie van de consument de woningmarkt wordt sinds jaar en dag gevoerd door 
ontwikkelaars. De wankele positie van de eindgebruiker is echter nooit verbeterd, aangezien de 
eindgebruiker nog altijd weinig invloed heeft binnen het ontwikkelproces. De huidige economische 
crisis heeft de discussie weer aangezwengeld, zodat dit onderzoek wellicht op de juiste tijd en de 
juiste plek komt om de verandering naar 'Klantgericht Ontwikkelen' teweeg te brengen. 

Uiteraard had ik dit onderzoek nooit alleen kunnen doen. Ik wil mijn begeleiders van de Technische 
Universiteit Eindhoven, dhr. Smeetsen mevr. van de Ven, bedanken voor het begeleiden en bijsturen 
van mij tijdens dit onderzoek. Door mij te prikkelen een kritische en open houding aan te nemen, heb 
ik de stappen kunnen nemen die nodig waren om dit onderzoek naar een hoger niveau te tillen. 

Ik ben Ballast Nedam zeer dankbaar voor de kans die zij mij hebben geboden voor het uitvoeren van 
dit onderzoek. Onder begeleiding van Dhr. van Ommen heb ik mijn onderzoek optimaal uit kunnen 
voeren en heb ik daarnaast erg veel geleerd. Hem ben ik dan ook zeer dankbaar dat hij mij bij 'de 
rode draad' heeft weten te houden.Daarnaast ben ik speciale dank verschuldigd aan dhr. Cornelisse 
voor het bieden van de mogelijkheid dit onderzoek bij Ballast Nedam uit te voeren. En ook mijn 
directe collega dhr. Saffrie ben ik dankbaar voor het klankborden en sparren tijdens dit onderzoek. 

Last but not least wil ik natuurlijk mijn ouders en vriendin bedanken voor de steun tijdens mijn 
gehele studie en gedurende dit afstudeertraject. Ik ben hen dankbaar voor de positieve houding naar 
mijn onderzoek en studie, waarin ik soms dreigde te verdwalen. Als de voortgang van het onderzoek 
stokte was er altijd de steun om door te zoeken naar een nieuwe oplossing. 

Ik heb zelf met veel genoegen aan dit onderzoek gewerkt en ben trots op dit eindresultaat. Nu rest 
mij iedereen veel plezier te wensen tijdens het lezen van dit onderzoek. Klantgericht ontwikkelen 
hebben we immers lang genoeg uitgesteld I 

Niels Langenhuizen 
Eindhoven, September 2010 
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'Who moved my Cheese' 

'Who moved my Cheese' gaat over vier karakters die in 'The Maze' op zoek zijn naar 'Cheese' om 
gelukkig te worden. 'The Maze' is de plek waar je zoekt naar wat je wilt in het leven, een labyrinth van 
gangen, steegjes, donkere hoekjes en kamertjes, waarvan sommige heerlijke 'Cheese' bevatten maar 

waarvan de meeste leeg zijn. Maar 'The Maze' bevat de pleziertjes waar de vier karakters naar op 
zoek zijn: 'The Cheese'. 'Cheese' is een metafoor voor' dat wat mensen gelukkig maakt in het leven'. 

ledere ochtend doen de vier karakters hun joggingschoenen aan om te gaan rennen in 'The Maze' op 
zoek naar 'Cheese'. 

De twee muizen, Snif! en Scurry, hebben simpele hersenen en goede instincten, zij werken hard om de 
'Cheese' te vinden. De muizen gebruiken een simpele methode, ze rennen een gang in, als deze op 
niets uitloopt gaan ze terug. Snif! gebruikt zijn neus om de richting van de 'Cheese' te bepalen en 

Scurry racet vooruit. Ze verdwalen vaak en stoten regelmatig hun neus, maar vinden uiteindelijk hun 
'Cheese'. 

De twee minimensen, Hem en Haw, hebben complexe hersenen, gevuld met overtuigingen en 
emoties. Ze gebruiken hun complexe hersenen om te denken en leren. Ze ontwikkelden een complexe 
methode om 'Cheese' te vinden. Op sommige dagen gaat dit goed, maar op andere dagen resulteerd 

dit in aarzelingen en besluiteloosheid. Op dat moment vercompliceren gedachten de situatie en 
komen emoties in de weg van het doel te staan: het vinden van 'Cheese'. 

Hoe dan ook, allen vonden 'Cheese' in 'Cheese Station C'. En iedere dag trokken de vier naar 'Cheese 
Station C~ iedere keer vonden ze daar 'Cheese' en allen waren gelukkig. ledere ochtend arriveerden 
de muizen vroeg, inspecteerden de omgeving op veranderingen en aten vervolgens de 'Cheese'. Tijd 
verstreek en de twee minimensen vertrokken steeds later, niet lettend op kleine verschillen. Er was 

immers genoeg voor iedereen. Ze wisten niet hoe het er kwam of wie het er neerlegde, maar de 
'Cheese' was van hen. Het hebben van 'Cheese' maakte ze gelukkig, ze verdienden het. 

Tot op een zekere morgen de twee muizen aankwamen en ontdekten dat de 'Cheese' was verdwenen. 
Ze waren niet verbaasd, ze hadden de stapei'Cheese' zien slinken en waren voorbereid. Snif! richtte 

zijn neus en Scurry stoof 'The Maze' in. 

Later die dag kwamen Hem en Haw bij 'Cheese Station C~ zij waren verbaasd: "Wat, geen 'Cheese'? 
riep Hem, "Who moved my Cheese ?/" Voor Haw betekende de 'Cheese' veiligheid om voor zijn familie 

te zorgen. Voor Hem betekende 'Cheese' het worden van een 'Big Cheese' met een groot huis. Ze 
bleven stilstaan bij het onrecht wat hen was aangedaan. De dagen die volgden bleven zonder 'Cheese' 
en Hem bleef de situatie analyseren. Wat zou er gebeuren als de kaas er morgen weer niet zou zijn? 

Haw begon zich zorgen te maken. De zaken zijn hier veranderd, misschien moeten wij dingen anders 
gaan aanpakken. Waar zijn Snif! en Scurry? Hem reageerde: "wat doen zij er toe, het zijn muizen. Wij 
zijn minimensen, wij zijn speciaal, waarom zouden wij veranderen. Wij hebben recht op onze 'Cheese'/ 

Haw zegt: Misschien moeten we wel gewoon op zoek gaan naar nieuwe 'Cheese'. 

(Slot volgt in het nawoord 
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3 



4 

'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

S amenvatting 

1 Probleemdefiniëring: 

De Nederlandse woningmarkt is in de 21 e eeuw definitief van een traditionele aanbodsestuurde 
markt veranderd in een klantgerichte markt waarin de macht bij de consument li&t. Dat de 
woningmarkt zich te lang heeft laten leiden door de aanbodgedreven markt is met de huidige 
padstelling en de crisis in sneltreinvaart duidelijk geworden. Onder druk van het woningtekort is deze 
situatie lange tijd verbloemd, zodat nu pas duidelijk is geworden dat er een mismatch is tussen vraag 
en aanbod. De woningmarkt is hierdoor op 
een keerpunt komen te staan, waarbij 
afscheid wordt genomen van 'ontwikkelen 
in de wei' en een reactieve houding. 
Complexe stedelijke projecten zullen de 
care-business gaan vormen met een 
proactieve manier van ontwikkelen en een 
focus op waardecreatie en psychologische 
behoeften. De ontwikkelaar dient zijn 
werkwijze hierop aan te passen. 

Hulsvesting 
Budgetgericht 
Erbij horen 
Materiële behoeften 

Waardecreatie 
Onderscheiden 
Psychologische behoeften 

Verschuiving in de context van stedelijke ontwikkelingen [Eigen 
bewerking De Jonge (2007)] 

In dit onderzoek wordt de oplossing voor de woningmarkt gevonden in een klantgerichte manier 
ontwikkelen, waarbij waardecreatie, de eindgebruiker, stedelijke locaties en psychologische 
behoeften centraal komen te staan. Zodoende wordt een klantgerichte methode ontwikkeld die de 
eindgebruiker centraal stelt bij de ontwikkeling van stedelijke locaties, voortkomend uit een kritische 
analyse waarbij waardecreatie voor de eindgebruiker, kortere doorlooptijd, hogere omzet, tevreden 
klanten, hogere continuïteit en een lager afzetrisico centraal komen te staan. Om aan deze 
doelstelling te kunnen voldoen dient een antwoord gevonden te worden op de probleemstelling: 

"Hoe kan een klantgerichte methode gevormd worden die in projecten op stedelijke 
woonlocaties waarde voor de eindgebruiker kan creëren, zodat de eindgebruiker centraal komt te 
staan en de ontwikkelaar tegelijkertijd zijn afzetrisico kan verlagen, doorlooptijd kan verkorten en 
opbrengsten en continuïteit kan verhogen?" 

2 De Eindgebruiker: 

Om klantgericht te kunnen ontwikkelen is het essentieel te weten 'wie de eindgebruiker is'?' en 'wat 
de eindgebruiker drijft in zijn keuzes?'. De lange doorlooptijd van stedelijke projecten maakt het voor 
de ontwikkelaar onmogelijk om bij de start van het project om tafel te zitten met de directe klant. 
Daarbij is het, door de heterogenisering en het uiteenvallen van de middenklasse, een stuk lastiger 
geworden om een stempel op een potentiële eindgebruiker te drukken. Toch is het belangrijk grip te 
krijgen op potentiële eindgebruikers, maar dit kan alleen door het beslissingsproces van de 
eindgebruiker te doorgronden. 

Niels Langenhuizen 0575242 
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Aan de start van ieder beslissingsproces van de consument ligt een behoefte: een 
probleemherkenning. Voor dit probleem gaat de consument vervolgens een oplossing zoeken: de 
motivatie. De combinatie van behoefte en motivatie is de innerlijke drijfveer van de consument. De 
moderne consument is kritisch en mondig, maar bij de juiste focus is dit eerder een voordeel dan een 
nadeel. Doordat de moderne consument weet wat hij wil, is het voor hem mogelijk de geboden 
oplossing te herkennen als iets dat zijn behoeften kan bevredigen. Psychologische behoeften staan 
daarbij voor de moderne eindgebruiker centraal, terwijl de woningmarkt zich nog te vaak bezig houdt 
met materiële behoeften. Affectie en emotie spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. In iedere 
commerciële markt is dan ook afgestapt van materiële behoeften, aangezien een product zich hier 
niet langer op kan onderscheiden. De moderne consument is op zoek naar de totale beleving. 

Klantgericht ontwikkelen is in de woningbouw de meest geschikte manier om invulling te geven aan 
de behoeften van de consument. Klantgericht ontwikkelen is erop gericht om te voldoen aan alle 
wensen van de eindgebruiker, zonder dat de eindgebruiker zelf alle beslissingen hoeft te nemen. Een 
focus op de drijfveer van de consument is essentieel om deze manier van ontwikkelen te laten 
slagen. Deze bottorn-up benadering zorgt dat de behoeften van de eindgebruiker centraal komen te 
staan in het proces. Dit kan echter niet zonder de juiste benaderingsmethode, want de moderne 
consument laat zich namelijk niet langer indelen in hokjes. 

In dit onderzoek wordt de volggroepmethode geïntroduceerd. De volggroepmethode gaat uit van 
een open benadering, waarbij eindgebruikers zelf kiezen of ze tot de volggroep behoren. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen eindgebruikers op basis van waarden. Waarden definiëren wie de 
eindgebruiker is, dus bepalen waarden of eindgebruikers tot de volggroep behoren. In de 
volggroepmethode worden twee stromingen verenigd, namelijk: de consument, die zich volledig 
uniek kan bewegen, en de ontwikkelaar, die zijn draagvlak inzichtelijk maakt op basis van unieke 
kwaliteiten. 

De volggroep wordt gevormd door gebruik te maken van projecten uit het verleden met 
vergelijkbare waarden. Vervolgens worden deze resultaten aangescherpt op de regionale markt van 
het toekomstig project. Beide toetsen worden gedaan door steekproefsgewijs en gebruikmakend van 
enquêtes de invloeden van verschillende waarden te meten. Zodoende ontstaat een betrouwbaar en 
gefundeerd beeld van de volggroep. De volggroepmethode stelt de ontwikkelaar in staat zijn 
afzetrisico te verlagen en proactief te sturen op klantwaarde. Om grip te krijgen op klantwaarde en 
de consument dient de ontwikkelaar deze waarden inzichtelijk te maken. 

3 (Meer)waardecreatie: 

Het creëren van waarden is een subjectief begrip en lastig te vangen voor de woningmarkt. Om 
daadwerkelijk waarde te creëren voor de eindgebruiker is het belangrijk waarde vanuit de klant te 
bekijken en vervolgens voor hem inzichtelijk te maken. De consument onderscheidt drie waarden, 
voortkomend uit de innerlijke drijfveer van de consument, gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde. Gebruikswaarde is het functionele en objectieve gebruik in het hier en nu, 
Belevingswaarde is de subjectieve beleving van het product in het hier en nu en de toekomstwaarde 
is waardering en status van het product in de tijd. Waarden worden ook in andere commerciële 
markten gebruikt om klantwaarde te realiseren. Waarden creëren waarde in de ogen van de 
eindgebruiker, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. 

Waardecreatie bij 'Klantgericht Ontwikkelen' 5 
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In alle commerciële markten is te zien dat de waarde van producten verder gaat dan het product zelf, 
zo ook bij een woning. De eindgebruiker onderscheidt drie schaalniveaus waarop de waarden 
gecreëerd moeten worden, namelijk op leefomgevingniveau, woonomgevingniveau en 
woningniveau. Door deze waarden te realiseren op de verschillende schaalniveaus ontstaat 
klantwaarde. Om proactief te kunnen sturen op basis van deze waarden met behulp van de 
volggroepmethode moeten deze waarden projectoverstijgend worden vastgelegd en getoetst. Door 
de verschillende waarden en unieke locatiekwaliteiten te koppelen aan gebruikerskenmerken kan de 
ontwikkelaar in een vroeg stadium invulling · geven aan zijn volggroep. Deze waarden worden 
vastgelegd in het 'dynamisch waardendocument', waarmee de ontwikkelaar ieder project de 
projectoverstijgende waarden toetst. Door ieder project zijn focus scherper te stellen verlaagt de 
ontwikkelaar zijn afzetrisico, verhoogd hij zijn continuïteit en verkort hij de doorlooptijd. 

Vervolgens dient de ontwikkelaar deze waarden inzichtelijk te maken voor een eindgebruiker, door 
de gedestilleerde waarden te communiceren naar een eindgebruiker. De focus op waardecreatie 
draagt bij aan een hogere klantwaarde en een hogere omzet, zodat de ontwikkelaar proactief kan 
sturen op draagvlak en waardecreatie. Concepten zijn de ideale manier om waarden te 
communiceren naar de eindgebruiker. 

4 Conceptontwikkeling: 

Om waarden van potentiële eindgebruikers beeldend te communiceren naar de markt wordt gebruik 
gemaakt van concepten. Door op ieder schaalniveau verschillende concepten te realiseren kunnen de 
waarden optimaal inzichtelijk worden gemaakt en kan de ontwikkelaar proactief sturen op 
klantwaarde en draagvlak. Zo is het aannemelijk dat een grote diversiteit aan potentiële 
eindgebruikers zich aangesproken voelen tot het gebiedsconcept. Vervolgens dient de ontwikkelaar 
voor deze verschillende mensen passende woonomgevingen en daarna woningen op maat te 
realiseren. De ontwikkelaar kan met deze verschillende conceptniveaus schakelen met draagvlak en 
klantwaarde. Op deze manier is de ontwikkelaar zich volledig bewust van zijn draagvlak en 
klantwaarde, zodat het afzetrisico verlaagd, de doorlooptijd verkort en de omzet verhoogd kunnen 
worden. 

Gebruikswaarde 

Toekomstwaarde 

Woningwaarden vanuit het keuzeproces van de eindgebruiker (zwart) gekoppeld aan concepten (wit) [eigen bewerking) 

Om gericht klantwaarde te realiseren worden de gedestilleerde waarden gekoppeld aan 
locatiekwaliteiten in een SWOT-analyse. De SWOT-analyse maakt het mogelijk om gericht strategieën 
te verbinden aan waarden, zodat deze vervolgens in een concept kunnen worden gecommuniceerd 
aan een volggroep. De keuzes in deze strategieën resulteren direct in de waarden die centraal komen 
te staan in het project. En dus resulteren deze strategieën indirect in de vorming van een volggroep, 
aangezien deze waarden de randen van de volggroep bepalen volgens de volggroepmethode. In het 

Niels langenhuizen 0575242 
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gebiedsconcept worden de waarden voor het eerst gecommuniceerd naar markt, waarbij de 
ontwikkelaar de kernwaarden van het project vaststelt voor de rest van het project. De ontwikkelaar 
moet vervolgens de waarden inzichtelijk maken voor de potentiële eindgebruiker. 

De combinatie van deze conceptlagen, het projectoverstijgend waardenonderzoek, de SWOT, de 
volggroep methode en communicatiemomenten met de eindgebruiker vormen de basis voor de 
methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen'. Bij deze methode wordt gestuurd op waardecreatie, 
locatiekwaliteiten en kenmerken van eindgebruikers, maar daarnaast vervuld de communicatie een 
belangrijke rol. De gecreëerde waarden moeten gecommuniceerd worden en inzichtelijk worden 
gemaakt voor de eindgebruiker om dit in daadwerkelijke waarde terug te zien in het project. 

5 Methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen': 

De methode kenmerkt zich door 
onderscheid te maken in een 
projectgebonden deel (Wit ingekleurde 
onderdelen), een projectoverstijgend deel 
(oranje middenstuk) en de verbinding 
hiertussen in de vorm van 
communicatiemomenten (blauwe pijlen). 
Door ieder project gebruik te maken van de 
projectoverstijgende waarden, locaties en 
gebruikerskenmerken is de ontwikkelaar in 
staat vanaf de start van het project een 
goede focus op de eindgebruiker te 
vormen. De communicatiemomenten 
zorgen er vervolgens voor dat de focus op 
de klant verder wordt aangescherpt, maar 
daarnaast is dit ook een toetsing van de 
informatie in het projectoverstijgende deel. 

-------., 
I 
I 

Hoe meer projecten met deze methode De methode Klantaericht Stedei/ik Ontwikkelen 

doorlopen worden, hoe nauwkeurig de afstemming van de projectoverstijgende deel en uiteindelijk 
hoe efficiënter en effectiever de projecten doorlopen worden. 

De concepten op de verschillende schaalniveaus zijn de verbindende schakel tussen project en 
volggroep/eindgebruiker. De methode doorloopt hetzelfde pad als het keuzeproces van de 
eindgebruikers, zodat de eindgebruiker op de gewenste niveaus, de juiste informatie in de vorm van 
een beeldende vertaling krijgt. De communicatiemomenten, na het vaststellen van verschillende 
concepten bieden de ontwikkelaar de kans om zijn project te toetsen aan de markt, zodat hij kan 
beoordelen of de juiste strategieën zijn gekozen. Daarnaast bieden deze communicatiemomenten 
een mogelijkheid om het projectoverstijgende onderzoek van informatie te voorzien, zodat dit up-ta
date wordt gehouden. Het ontwikkelen en communiceren van de concepten is de verbindende 
schakel tussen de ambitie van de ontwikkelaar en de behoeften van de consument. 

Door de belangrijke rol van de eindgebruiker, met uiteindelijk de mogelijkheid tot het ontwerpen van 
de eigen woning, dient ook het proces hierop afgestemd te worden. Belangrijke beslismomenten en 
de traditionele procesfases zijn vastgelegd in de nieuwe methode 'Klantgericht Stedelijk 
Ontwikkelen'. De ontwikkelaar maakt na het gebiedsconcept de beslissing over de aankoop van de 
locatie. Het proces kan zodoende gewoon doorlopen worden. In het omgevingsconcept worden alle 
mogelijkheden voor het woningconcept vastgelegd, aangezien alle vrijheden voor de eindgebruiker 
moeten worden getoetst aan de wet- en regelgeving. Dit betekent dat de ontwikkelaar in het 
omgevingsconcept vastlegt welke vrijheden de eindgebruiker heeft. Vervolgens sluit de ontwikkelaar 
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voor 'start verkoop' een overeenkomst met de gemeente met als basis het omgevlngsconcept. De 
eindgebruiker heeft zodoende de optimale vrijheid, zonder dat dit onnodig extra tijd en energie kost. 

Deze methode stelt de ontwikkelaar in staat om op een proactieve manier zich te onderscheiden van 
concurrerende projecten met een visie op zowel de korte als de lange termijn. De verschillende 
stappen zorgen dat de ontwikkelaar een focus kan leggen op waarden van eindgebruikers en aan de 
hand van deze concepten en feedback zijn beslismomenten en juridische zaken kan koppelen. Om 
het proces voor de eindgebruiker niet te verstoren, mag de eindgebruiker geen hinder ondervinden 
van, voor hem, oninteressante zaken, zoals wet- en regelgeving of processen van de ontwikkelaar. 
leder project draagt bij aan een nauwkeurigere en bredere visie op waarden van de klant op de 
verschillende schaalniveaus, zodat de lange termijnvisie van een ontwikkelaar veiliggesteld kan 
worden. 

De methode Klantgericht ontwikkelen in vergelijking met het traditionele proces en belangrijke beslismomenten 

Deze methode creëert waarde voor zowel eindgebruiker als ontwikkelaar door effectief te sturen op 
locatiekwaliteiten, gebrulkerskenmerken en klantwaarde. Met als gevolg dat de communicatie 
tussen consument en ontwikkelaar geoptimaliseerd wordt, waarbij de waarden inzichtelijk worden 
gemaakt. De ontwikkelaar is zodoende in staat zijn focus op de consument projectoverstijgend vast 
te leggen, zodat de continuïteit verhoogd wordt en de doorlooptijd verkort kan worden. Het sturen 
op waarden en het leggen van vrijheden bij de consument zorgt voor een stijging van de 
projectwaarde en de omzet voor de ontwikkelaar, terwijl de consument een passende leefomgeving 
met een hoge klantwaarde heeft. Voor beiden optimaliseert deze methode het proces en daarmee 
het uiteindelijke resultaat. 

6 Casestudy: 

Om deze methode te toetsen is er een casestudie uitgevoerd naar het stedelijke woningbouwproject 
Haverleijin 's-Hertogenbosch . Door uit te gaan van waarden en de eindgebruiker als uitgangspunt te 
nemen bij de start van het project zou de ontwikkeling van Haverleij een andere invulling krijgen dan 
bij het origineel. Indien waarden van de eindgebruiker vanaf het begin een belangrijke rol spelen in 
het plan wordt een hogere waarde gecreëerd, zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Door 
slimme oplossingen te kiezen en bewust om te gaan met eindgebruikers wordt Haverleij een plan 
waar de leefbaarheid hoog is, bewoners zich thuis voelen en bezoekers de kans krijgen de omgeving 
te beleven. 

Vanuit de unieke kwaliteiten van de locatie wordt de volggroep gevormd en vervolgens worden de 
aanvullende waarden van het project hierop afgestemd. Dit biedt meer mogelijkheden voor het 
vormen van unieke plannen, met een hoge diversiteit en uniciteit aan woonomgevingen en 
woningen. De ontwikkelaar moet deze invulling bewaken en zo de kwaliteit waarborgen, zonder de 
creativiteit van de architect te beïnvloeden. 
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In deze casestudie is aangetoond dat een focus op waarden van de eindgebruiker daadwerkelijk tot 
een betere afstemming van het plan op de eindgebruiker kan leiden, zonder hogere kosten in de 
uitvoering of concessies aan het ontwerp. De klant kan dus in ieder project een grotere rol gaan 
spelen, zolang de ontwikkelaar bewust hiermee omgaat en duidelijke keuzes maakt. Zelfs in een 
uniek project als Haverleij moet ruimte worden gemaakt voor de eindgebruikers, zij bepalen 
uiteindelijk het succes. 

7 Conclusies: 

Na het toetsen van de methode in de casestudie kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord 
worden. 

""Hoe kan een klantgerichte methode gevormd worden die in projecten op stedelijke 
woonlocaties waarde voor de eindgebruiker kan creëren, zodat de eindgebruiker centraal komt te 
staan en de ontwikkelaar tegelijkertijd zijn afzetrisico kan verlagen, doorlooptijd kan verkorten en 
opbrengsten en continuïteit kan verhogen i' u 

De methode bestaat uit projectoverstijgend en een projectgebonden deel, met elkaar verbonden 
door communicatiemomenten met de eindgebruiker. Bij 'Klantgericht Ontwikkelen' worden 
ervaringen uit het verleden meegenomen naar de toekomstige projecten, zodat de focus op 
eindgebruikers, waarden en stedelijke locaties steeds beter afgestemd kan worden. Deze 
projectoverstijgende informatiebron helpt de ontwikkelaar vanaf de start van het project proactief te 
sturen op waarden en de volggroep in kaart te brengen. Door projectoverstijgende waarden te 
analyseren en toetsen kan de ontwikkelaar de gewenste continuïteit waarborgen en verhogen. 
Daarnaast leidt deze processturing ieder project tot een scherpere focus en een kortere doorlooptijd. 

De volggroepmethode neemt een belangrijke positie in binnen de methode klantgericht ontwikkelen. 
Een volggroep van een toekomstig project bestaat uit potentiële eindgebruikers die geprikkeld zijn 
door de waarden van het toekomstige project. Het project voldoet aan de manier van wonen die de 
volggroep nastreeft. Deze volggroep onderscheidt zich van andere mensen op basis van waarden, 
aangezien dit de interne drijfveer van de eindgebruiker bepaald. Door onderscheid te maken op basis 
van de interne drijfveer van potentiële eindgebruikers kan een ontwikkelaar proactief sturen op deze 
waarden. Directe communicatie met de volggroep biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om te 
achterhalen hoe groot het draagvlak van het project is en hoe het gewaardeerd wordt. 
Projectoverstijgend onderzoek naar waarden en kenmerken van eindgebruikers in verhouding tot 
locatiekenmerken zal deze focus met ieder project verder aanscherpen, zodat een ontwikkelaar de 
gewenste kwaliteit en continuïteit kan waarborgen. De ontwikkelaar is zodoende altijd in staat een 
goede verwachting op te stellen van de grootte, de diversiteit aan kenmerken en de waarden van de 
volggroep, zodat op deze basis het project kan worden ontwikkeld. 

Om vervolgens de waarden van de volggroep op een effectieve manier terug te brengen in het plan 
wordt onderscheid gemaakt tussen drie waarden, namelijk gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde, op drie schaalniveaus, te weten leefomgeving, woonomgeving en woning. Door 
deze onderverdeling wordt daadwerkelijk klantwaarde gerealiseerd op de punten die voor 
eindgebruikers belangrijk zijn. Vervolgens wordt op basis van waarden uit de eerste volggroep, die 
zich aangesproken voelt tot de unieke kwaliteiten van locatie en gebiedsconcept, verdere invulling 
gegeven aan de verschillende schaalniveaus. De diversiteit aan waarden en kenmerken van de 
volggroep bepaald de benodigde diversiteit aan waarden in de concepten. 
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Daarnaast is de communicatie met de eindgebruiker uniek voor deze manier van ontwikkelen. De 
potentiële eindgebruiker wordt vanaf de start van het project serieus genomen en de belangrijkste 
taak van de ontwikkelaar is het afstemmen van de waarden op de volggroep. Doordat de klant vroeg 
als uitgangspunt wordt genomen, kan de ontwikkelaar het ontwerp voor het privédomein van de 
klant, passend binnen het omgevingsconcept, uit handen geven. Zolang de woning binnen het 
omgevingsconcept wordt gerealiseerd, maakt het voor de ontwikkelaar niet uit welke woning er 
gerealiseerd zal worden. De ontwikkelaar durft dit dan ook uit handen te geven, hoewel hij sturend 
en begeleidend betrokken blijft bij de ontwikkeling. 

Het verschil zit voornamelijk in de uitgangspunten, namelijk het procesdenken, waardecreatie, 
proactief ontwikkelen en psychologische behoeften. Door gebruik te maken van de mogelijkheden 
die er zijn en bewust om te gaan met de volggroep en waarden, is de ontwikkelaar in staat waarde te 
creëren op woonlocaties. Doordat de ontwikkelaar constant meebeweegt met de eindgebruiker en 
stuurt op de waarden van de eindgebruiker is er een aanmerkelijk lager afzetrisico, want dit zou de 
ontwikkelaar vroegtijdig merken. Eindgebruikers krijgen de mogelijkheid een eigen privé domein 
samen te stellen in een passende leefomgeving, zonder de irritatie van meerwerklijsten. In de 
praktijk is gebleken dat eindgebruikers op deze manier eerder geneigd zijn te investeren in de 
optimale woning, waardoor de ontwikkelaar zijn omzet zal zien stijgen. 

Na het evalueren van deze methode, door middel van een casestudie en door de methode voor te 
leggen aan de verschillende afdelingen in een ontwikkelend bouwbedrijf, is dat duidelijk geworden 
dat veel angsten voor 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' ongegrond zijn. In de casestudie komt naar 
voren dat de methode uitstekend geschikt is voor het realiseren van unieke stedelijke projecten. 
Daarnaast zijn de verschillende afdelingen erg enthousiast voer de bijdrage die ze kunnen leveren in 
deze integrale methode. Juist de verandering naar een proactieve manier van werken op basis van 
waardecreatie wekt de interesse van het gehele bedrijf. De taak om hier een succes van te maken ligt 
volledig bij de ontwikkelaar. 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' brengt voordelen voor alle partijen, zodat deze manier van 
ontwikkelen geadopteerd moet worden door ontwikkelaars op stedelijke woningbouwlocaties. De 
eindgebruiker heeft een leefomgeving op maat, waarin De eindgebruiker een eigen woning heeft 
kunnen ontwikkelen. De eindgebruiker heeft lang genoeg aan de zijlijn gestaan. De ontwikkelaar 
vergroot zijn omzet, verlaagt zijn afzetrisico, verkort de doorlooptijd, verhoogt de continuïteit, 
verhoogt de tevredenheid en verhoogt continuïteit. De methode Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen 
is dan ook geen idealistisch streven, maar een proactief antwoord op de huidige patstelling in de 
woningmarkt. 
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1 Probleemdefiniëring 

"De nieuwe ontwikkelaar is een verbindende factor in een complex proces op weg naar succes. 
Succes bij gebiedsantwikkeling wil zeggen: goede en duurzame plannen die optimaal aansluiten 
bij wat opdrachtgevers en klanten willen". Bouwfonds, NAW Dossier #37, september 2010 

In dit hoofdstuk wordt de start van het onderzoek 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' beschreven. In 
de 'inleiding' en 'aanleiding' worden de problemen en constateringen in de huidige woningmarkt, die 
ten grondslag liggen aan dit onderzoek, aangehaald. Uiteindelijk geven de probleemstelling en 
doelstelling de kern van dit onderzoek weer. 

1.1 Klantgerichte markt: 

"In de 211~ eeuw is de Nederlandse woningmarlef definitief geëvolueerd van een homogene markt 
met grote ruimtelijke overheidsinvloeden naar een markt waar individualiteit en consumentisme 
belangrijk zijn en de macht bij de consument ligt"[De Jonge (2007)]. Nu er geen woningtekort meer is, 
uitbreidingslocaties schaars zijn, de groei voorbij is, klanten mondiger zijn geworden en de crisis zorgt 
voor moeizame financieringen is de woningmarkt op een keerpunt komen te staan. Zodoende is voor 
de woningmarkt schrikbarend snel duidelijk geworden dat de vastgoedwereld de aansluiting met de 
markt en de eindgebruiker heeft verloren. "Uit onderzoek blijkt dan ook dat de verhouding tussen 
prijs en kwaliteit van wonen in Nederland slechts tot de Europese middenmoot behoort" [Kremers 
(2008)]. 

"Vanuit de situatie van woningschaarste, waar aan iedere burger een minimale woon- en 
voorzieningenstandaard geboden moest worden, moet de woningmarkt zich nu meer gaan richten op 
wat de individuele consument wil" [De Jonge (2007)]. De traditionele woningmarkt, een 
aanbodgestuurde markt3 met een constante financiële waardeontwikkeling en beperkte risico's, 
bestaat als zodanig niet meer. De woningmarkt verandert van een aanbodgestuurde naar een 
vraaggestuurde markt4• De woningmarkt heeft zich echter te lang laten leiden door de aanbodzijde 
van de markt, waarbij de concurrentie en het product het uitgangspunt waren en niet de klant. 
Daardoor zijn vraag en aanbod niet meer goed op elkaar afgestemd. Bij de verschuiving naar de 
huidige klantgerichte markt is dan ook een mismatch ontstaan tussen consument en ontwikkelaar. 
Gezien de kritiek vanuit de markt op VINEX-projecten en de huidige stortvloed aan appartementen 

1 
De woningmarkt: De woningmarkt is geen op zichzelf staande markt. Hiermee wordt het samenspel tussen alle vraag en aanbod met 

betrekking tot woningen bedoeld. 

2 
De eindgebruiker: De uiteindelijke 1ebruiker van het product, dit kan zowel een koper als huurder en zowel een huidi1e als een 

toekomsti1e gebruiker zijn. In andere onderzoeken wordt hierbij ook wel gesproken van 'de klant' of 'de consument'. 

3 
Aanbodgestuurde markt: Een aanbodgestuurde markt functioneert zoals de traditionele woningmarkt. Hierbij is het aanbod leidend voor 

de marktwerkin1 en is er meer vraag dan aanbod. 

4 
Klantaerichte markt: In een klantgerichte markt staat de consument centraal, doordat er meer aanbod is dan vraa1. Ontwikkelaars dienen 

het aanbod beter af te stemmen op de eindgebruiker om de consument te vertelden tot een aankoop. 
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mag gesteld worden dat de oplossing voor de mismatch op de woningmarkt nog niet voorhanden is. 
In dit onderzoek wordt de oplossing gezocht in een klantgerichte manier van stedelijk ontwikkelen, 
aangezien dit een cruciale rol speelt bij huidige en toekomstige ontwikkelingen. De ontwikkelaars 
moeten de klant blijven volgen om passende projecten te blijven bieden. 

1.2 Aanleiding: 

Door de crisis zijn de huidige problemen op de woningmarkt in sneltreinvaart duidelijk geworden, 
maar het daadwerkelijke probleem ligt dieper dan de crisis en verschijnselen als vergrijzing en 
individualisering. De economie blijft niet altijd groeien en vergrijzing en individualisering zien we al 
geruime tijd aankomen, beide zijn in de basis geleidelijke processen. Dat geldt ook voor de 
eindgebruiker die niet van vandaag op morgen mondig en kritisch is geworden. Maar het is nu 
noodzakelijker geworden voor de ontwikkelaars om te luisteren naar de eindgebruiker. 

De woningmarkt bevindt zich nu op een keerpunt, waarbij de eindgebruiker, stedelijke ontwikkelen, 
duurzaamheid en kwaliteit centraal komen te staan. Dhr. Jo Coenen voorspelt: "Tweederde van de 
toekomstige bouwopgaven in Nederland zal bestaan uit transformatieopgaven en wel op alle 
schaalniveausH [Voordt, van der T J.M. (2007)). Dit betekent dat de care-business verschuift van 
'ontwikkelen in de wei 5 

' naar complexe stedelijke projecten met publiek/private 
samenwerkingsverbanden vanuit een maatschappelijk en duurzaam oogpunt, waarbij marges kleiner 
en risico's groter zijn. De ontwikkelaar dient zijn werkwijze hierop aan te passen. 

Voor deze ommekeer moeten nieuwe 
kwaliteiten aangeboord worden, waarin de 
traditionele bedrijfsvoering niet kan voorzien. 
Er moet nog meer worden gericht op het 
creëren van waarde in de ogen van de 
eindgebruiker, aangezien de eindgebruiker nu 
uit meerdere alternatieven kan kiezen. Dhr. De 
Zeeuw ziet hierdoor de situatie ontstaan: "De 
komende periode zal naar verwachting een 
schifting te zien geven in marktpartijen die echt 
evolueren tot gebiedsontwikkelaar, nu zeggen 

Huisvesting 
Budgetgericht 
Erbij horen 
Materiële behoeften 

Onderscheiden 
Psychologische behoeften 

Fig. 1.1 Verschuiving in de context van stedelijke ontwikkelingen 
[Eigen bewerking De Jonge (2007)] 

ze er allemaal aan te doen" [De Zeeuw, F. (2007)) . Dit vraagt om de focusverschuiving van het 
reactieve en materiële budgetgericht6 ontwikkelen naar het proactief creëren van waarde7 voor en 
bieden van een totaalproduct8 aan de eindgebruiker met een focus op psychologische behoeften, 
zoals te zien is in figuur 1.1. 

"In de huidige stedelijke problematiek krijgt de woningmarkt meer en meer te maken met een 
terugtrekkende en controlerende overheid, waardoor commerciële ontwikkelaars naar voren worden 
geschoven als initiatiefnemers bij stedelijke projectenH [De Zeeuw (2009)]. Dit zorgt voor nieuwe 

5 
Ontwikkelen in de wei: Uitbreldinssgebieden, vaak onbebouwde Jebieden aan de rand van een stad of dorp. 

6 
BudgetBericht ontwikkelen: Ontwikkelen met als uitaanaspunt het economische resultaat en de functionele producteiaenschappen van 

dewonlna. 

7 
Waardecreatie: Het realiseren van een duurzame leefomgevina die voldoet in de behoeften van de eindcebruiker door een hoge 

kwaliteit, een hese aebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde te realiseren. De ontwikkelaar moet op deze manier de drijfveer 
achter de klant gebruiken om het beste 'maatpak' aan hem te leveren, wat tesemoet komt aan de behoeften van de elndcebruiker. 

1 Totaalproduct: Het product zoals de eindgebruiker het ziet, waarbij het niet slechts om het functionele product caat. Context, omgl!lling, 
belevina en toekomstwaarde spelen hierbij een belangrijke rol. 
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mogelijkheden voor commerciële ontwikkelaars, maar vraagt om andere kwaliteiten dan het 
vroegere 'ontwikkelen in de wei' . Ook voor de gemeente is dit een hele ommekeer, aangezien zij 
graag zelf de touwtjes in handen houdt. Het gebrekkige vertrouwen in de ontwikkelaar staat een 
meer initiërende rol voor de ontwikkelaar momenteel in de weg. Echter kan een proactieve 
ontwikkelaar, door klantgericht ontwikkelen, in overeenstemming met de gemeente deze regierol op 
zich nemen en de benodigde kwaliteit bieden bij stedelijke projecten. 

Stedelijk ontwikkelen gaat in de toekomst meer en meer de care-business vormen van ontwikkelaars 
in de woningmarkt, waarbij een effectieve focus op de eindgebruiker onmisbaar zal zijn. Samen met 
de huidige marktschommelingen vraagt dit om een totaal andere benadering van de markt en de 
eindgebruiker. Dit onderzoek brengt in beeld hoe een focus op de eindgebruiker kan leiden tot 
waardecreatie. Door waarde te creëren in de ogen van de gebruiker zal dit uiteindelijk een lager 
afzetrisico, tevreden klanten, hogere continuïteit en een hogere omzet opleveren voor de 
ontwikkelaar. 

'De klant is koning' staat in alle markten centraal, waardoor de eindgebruiker erg verwend is geraakt. 
Juist in de woningmarkt, waarin de eindgebruiker de grootste aankoop van zijn leven doet en 
waaraan hij de meeste status ontleent, staat de eindgebruiker niet centraal. Nu zijn financiën en 
regelgeving nog te vaak de vertrekpunten bij stedelijke ontwikkelingen, waardoor de gebruiker pas 
aan bod komt als de randvoorwaarden reeds zijn gesteld. Daarbij wordt in veel markt- en 
woonwensenonderzoeken niet verder gekeken dan de functionele woning. Hier mist de woningmarkt 
de proactieve houding die de moderne eindgebruiker verwacht. De eindgebruiker is steeds meer 
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zijn/ haar leven, weet steeds beter wat hij wil en is 
steeds mondiger geworden. "De burger wil nu een maatpak dat lekker zit en vele functies kan 
vervullen" [VROM (2000)]. Voor de ontwikkelaars ligt hier de taak 'een maatpak' te ontwikkelen dat 
een grote groep mensen 'past'. NOm de eindgebruiker te betrekken bij het ontwikkelproces wordt een 
proactieve houding van de ontwikkelaars gevraagd, waarbij ze moeten zorgen voorop te lopen in 
strategisch denken naar zowel gemeente als eindgebruike~ [De Zeeuw, [2009)]. 

In de moderne maatschappij is steeds meer sprake van een veranderende tijdgeest. Tot de crisis was 
de hele woningmarkt geënt op groei, zowel maatschappelijk als economisch. Nu moeten producten 
gebaseerd worden op een niet louter door groei gedreven markt. Daarnaast lijkt de mentaliteit en 
het gedrag van de mensen te veranderen, waarbij 'quality of life' steeds vaker centraal komt te staan. 
Mensen vinden beleven steeds belangrijker dan bezitten, waardoor de vraag opdoemt: Willen 
mensen nog wel zo veel uitgeven aan een woning of krijgt sociaal-maatschappelijke welvaart steeds 
vaker de voorkeur? 

Er moet waarde voor de eindgebruiker gecreëerd worden om zo voldoende steun te krijgen voor de 
gekozen oplossingsrichting. In de Nota Wonen wordt dit beschreven als "een shift van kwantiteit 
naar kwaliteit, van huisvesten naar wonen en van volkshuisvesting naar woonbeleid" [VROM (2000)}. 
In dit onderzoek wordt een kritische houding gevormd ten opzichte van de benadering van de klant 
door de ontwikkelaar. Daarbij moet gekeken worden naar de nieuwe situatie en mogelijkheden die 
deze stedelijke markt met zich meebrengt voor de verschillende doelgroepen. Hoe kan waarde voor 
doelgroepen bij stedelijke woonlocaties gecreëerd worden? Welke mogelijkheden liggen er voor 
projectontwikkelaars en welke rol is er voor hen weggelegd? En hoe groot is de groep die 
aangesproken wordt om zodoende voldoende draagvlak voor deze projecten te realiseren? In dit 
onderzoek wordt de potentiële eindgebruiker als startpunt en waardecreatie voor deze 
eindgebruiker als doel van ieder project genomen. Deze benadering leidt tot een lager afzetrisico, 
hogere omzet, tevreden klanten, kortere doorlooptijd en hogere continuïteit voor de ontwikkelaar en 
daarbij een hogere waardeontwikkeling en een leefomgeving op maat voor de eindgebruiker. 
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1.3 Probleemstelling: 

De aanleiding en probleemschets van dit onderzoek beschrijven een breed probleem op de 
woningmarkt, namelijk een mismatch tussen de eindgebruiker en de ontwikkelaar. Daarnaast komen 
de veranderingen die deze mismatch op de woningmarkt met zich meebrengt aan bod. Dit resulteert 
in de centrale probleemstelling van dit onderzoek: 

HHoe kan een klantgerichte methode gevormd worden die in projecten op stedelijke 
woonlocaties waarde voor de eindgebruiker kan creêren, zodat de eindgebruiker centraal komt te 
staan en de ontwikkelaar tegelijkertijd zijn afzetrisico kan verlagen, doorlooptijd kan verkorten en 
opbrengsten en continuïteit kan verhogen? H 

Om een sluitend antwoord op de hoofdvraag te gaan zoeken zal deze in kleinere onderdelen moeten 
worden opgesplitst aan de hand van deelvragen. Zodoende kan er op een gestructureerde manier 
naar een antwoord worden gezocht. In verband met voortschrijdend inzicht wordt hier momenteel 
nog enige flexibiliteit ingebouwd. 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
In de inleiding worden de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en onderzoeksopzet 
gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt de basis voor het onderzoek gelegd. 

Hoofdstuk 2: De eindgebruiker 
In hoofdstuk 2 wordt 'de eindgebruiker' verder toegelicht. In dit hoofdstuk wordt er getracht op een 
representatieve en bruikbare manier een beeld te schetsen van de eindgebruiker op de 
woningmarkt. Vervolgens wordt een benaderingsmethode gekozen om de eindgebruiker goed in 
beeld te kunnen brengen. 
• Wie is de eindgebruiker? 
• Hoe moet de eindgebruiker benaderd worden? 
• Hoe krijgt de ontwikkelaar grip op moderne eindgebruikers? 

Hoofdstuk 3: (Meer)waardecreatie voor de eindgebruikers 
In hoofdstuk 3 staat waardecreatie voor de eindgebruikers centraal en wordt er gezocht naar een 
definitie van waardecreatie in de ogen van de eindgebruikers. De invulling van het begrip 
waardecreatie staat centraal in dit onderzoek, waardoor een concrete betekenis aan dit begrip 
gegeven dient te worden. In dit hoofdstuk worden ook andere markten dan de woningmarkt 
behandeld en daarnaast ook woningmarkten in andere landen bekeken, om vervolgens een compleet 
antwoord te kunnen geven op de deelvragen: 
• Wat is (meer)waardecreatie? 
• Wat houdt 'waardecreatie voor de eindgebruiker' in? 
• Hoe kan de optimale klantwaarde in een project worden gerealiseerd? 

Hoofdstuk 4: Concepten 
Aanvullend op de eerdere hoofdstukken wordt in hoofdstuk 4 de rol van projecten bij 'Klantgericht 
Stedelijk Ontwikkelen' verder toegelicht. Concepten vormen de kapstok, waar het project aan 
opgehangen kan worden. Vragen die hierbij centraal staan zijn: 
• Wat zijn concepten? 
• Wat betekenen concepten voor de vastgoedmarkt? 
• Hoe kunnen deze concepten waarden communiceren? 
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Hoofdstuk 5: Methode 
In hoofdstuk 5 worden de uit de analyses naar voren gekomen conclusies gecombineerd in een 
nieuwe methode voor klantgericht stedelijk ontwikkelen. Deze methode is gefocust op het centraal 
stellen van de eindgebruiker binnen het proces en de projecten, zodat waarde voor de eindgebruiker 
gecreëerd zal worden. Deze methode vormt de kern van het onderzoek. 

Hoofdstuk 6: Casestudie 
In hoofdstuk 6 wordt met een casestudie van Haverleij in 's-Hertogenbosch gekeken naar een 
concreet project en de veranderingen die een klantgerichte methode zou realiseren. Haverleij is een 
project waar de keuzes van de ontwikkelaar duidelijk naar voren komen en grote effecten hebben op 
het dagelijks leven van de eindgebruikers. 

Hoofdstuk 7: Aanbevelingen en conclusie 
In hoofdstuk 7 wordt eerst een korte reflectie gegeven op de methode. Vervolgens zal de hoofdvraag 
beantwoord worden. Door dit onderzoek kunnen conclusies getrokken worden en aanbevelingen 
gedaan worden op weg naar een effectievere benadering van de eindgebruiker. 

1.5 Doelstelling: 

De huidige problematiek in de woningmarkt vraagt om een andere benadering van de eindgebruiker 
in het gehele proces. Zeker bij risicovolle projecten is het waarborgen van het maatschappelijk 
draagvlak essentieel voor het project, zodat er meer kans is op voldoende afzet. In de doelstelling 
van dit onderzoek wordt dit samengevat als: 

NEen klantgerichte methode ontwikkelen die de eindgebruiker centraal stelt bij de 
ontwikkeling van stedelijke locaties, voortkomend uit een kritische analyse waarbij waardecreatie 
voor de eindgebruiker, kortere doorlooptijd, hogere omzet, tevreden klanten, hogere continui'teit 
en een lager afzetrisico centraal komen te staan." 
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1.6 Onderzoeksopzet: 

De verbindingen tussen de verschillende onderwerpen in dit onderzoek zijn in onderstaand schema 
weergegeven. 

( Noofdstuk1 ] 
De eindpbrulker (Meer}Waardecreatie Concepten 

Hoofdstuk2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 

Methode 

Hoofdstuk 5 

I 

14------
( Hoofdstulc 7 
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] 

Casestudie 

Hoofdstuk 6 

Reflectie 

Hoofdstuk 7 
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2 De eindgebruiker 

·~ feedback van eindgebruikers wordt steeds ~langrijker voor de ontwikkelaar. ~ ~~idheid 
van consumentenpanels om mee te beslissen is hoog. De ontwikkelaar krijgt zodoende een grote 
kans te praten met vertegenwoordigers van zijn ~/groep en deze te doorgronden. •- Wienke 
Bodewes, Algemeen directeur Amvest & Voorzitter NEPROM, Prijsultreiking Zo wil ik Wonen 
(2010)} 

In hoofdstuk 2 staat de eindgebruiker centraal, waarbij een antwoord wordt gegeven op de vraag 
'Wie is de eindgebruiker?'. Om deze vraag te kunnen beantwoorden voor een ontwikkelproces is het 
belangrijk de achterliggende drijfveer van de eindgebruiker te doorgronden en eindgebruikers te 
onderscheiden op de aspecten die belangrijk zijn in het keuzeproces. In dit hoofdstuk wordt de 
eindgebruiker doorgrond, zodat de ontwikkelaar grip krijgt op de moderne eindgebruiker. 

2.1 De drijfveer: 

De eindgebruiker heeft lange tijd een bescheiden rol gespeeld in het ontwikkelproces. Hoewel, 
volgens veel bedrijven, 'alles kon en mocht' bleek dit in de praktijk alleen mogelijk als hier, vaak fors, 
voor betaald werd. Steunend op de aanbodmarkt en woningschaarste heeft de bouwwereld lang 
achterover kunnen leunen en dit in stand kunnen houden. Huisvesting was het doel en de klant 
moest 'het maar doen met wat er was'. De mismatch op de huidige woningmarkt is voor een groot 
gedeelte terug te brengen naar de vraag 'Wie is de eindgebruiker?', want in de huidige woningmarkt 
is dit vaak niet of onvoldoende bekend. Deze vraag is dan ook niet eenvoudig te beantwoorden. 

Door de lange looptijd bij projecten is vaak vooraf niet bekend wie de woning gaat gebruiken. Om 
toch enigszins grip te krijgen op de eindgebruiker worden benaderingsmetheden ingezet om 
eigenschappen van potentiële eindgebruikers te achterhalen. Vervolgens worden hier verschillende 
producten op afgestemd om aan de behoeften van de eindgebruiker tegemoet te komen. In dit 
hoofdstuk wordt gekeken naar de huidige manier van klantgericht ontwikkelen en hoe de 
eindgebruiker in kaart wordt gebracht. Vervolgens zal de meest geschikte benaderingsmethode voor 
'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' in de moderne tijd worden gepresenteerd. 

In de inleiding van dit hoofdstuk wordt de vraag 'Wie is de eindgebruiker?' als centrale vraag van dit 
hoofdstuk gezien. Hiermee wordt uiteraard gedoeld op wat 'de eindgebruiker drijft' in zijn keuzes, 
want dat bepaalt voor de ontwikkelaar 'wie de eindgebruiker daadwerkelijk is'. "De eindgebruiker is 
een persoon of organisatie die een relatie met de organisatie onderhoudt en die (al dan niet tegen 
betaling) gebruik maakt van de dienstenen/of producten van deze organisatie" [Thomassen (2003)]. 
'De eindgebruiker' als karakteristiek voor een hele groep bestaat echter niet meer. "Heterogenisering 
en het uiteenvallen van de middenklasse hebben het in kaart brengen van de eindgebruiker nog 
lastiger gemaakt, waardoor het onmogelijk is geworden om bij voorbaat een stempel op de 
eindgebruiker te drukken" [NIO (2000)]. In de marketing9 heeft men altijd geprobeerd grip te krijgen 
op de gebruiker door het beslissingsproces van deze gebruiker vast te leggen. Uiteindelijk blijken 

9 Marketing omvat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en 
alle andere activiteiten om planmati& de afzet te verhoaen of transacties te bevorderen, een aoede reputatie te creëren en duurzame 
relaties met klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken [Verhaae (2004)]. 
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V~f§eAIII~Rdi:! äàflkööpkel:l!l!§ V~Jöft ti! ltsf1U!fl l:llt ~l!fli~lfd~ Bl:!shs§IRRsPfö€@!1, Al!t 
€öfl§l:lffi@Rteflj@Sfàj. efh I:!IRSäelimllkef§ tl!! kUHfl@fl bi:!jfljp@fl êH Uit@ifiS@hjlt j ftp t@ kl:lfiR@fl kfiji@R 
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ifl t~ §p@l@fl. 

h~tJ@f be§li§§lflä§J)fö€@§ §taft ITU~t ti@ hefk@fHUHA Vàf11:!~f1 f}föblê@ffi . ZötJfa di! €öfi§Uffi@Rt ileh bêWY§t 
wofdt vaH !:!eH pfobleêffi vooftköffiêRd IJlt @@R dîêJJêf@ bêhö@ftê16 §taft llêt koopb@sltsstRA§JJföe@s 
mêt àl§ doêl dêi@ belloêft@ tê bêVfêdtA@R, Hbt!hö~fl komt!tt tJis ht!t WtJtè voort uit t!èfl stötJt Vflfl 

öflfiJ5t WfltJtVtJàf dt! ftJfi51Jffl@flt èèfl öpltU§Îfl~ ~tltlt löt!lt@fl, IJ@ bt!htJ@jt@ Wöftit dttfl öök dtJtJf 

IIJtf@sVöllt! mtttlt@tt!t!FJ ifl ktJtJft flt!bHJtht tJm ffltJ~t!ll}lt@ opltüiÎflflt!fl (ptödiJttt!fl) tl/ tt! ltiJflflt!fl 
stt!fflfflt!fl" f Vêflläï@ (2004)1. lH ftguuf 2.1 is dei@ bêläHAfijk@ fä§@ fêl öfäRj@ Aêklêufd als föeYsJJURt 
Vö~f kläfltïêfltht öfltWtkkêltfl. Utt@fàäfd I§ d~ êfkêflfllfiA Vàfl I:!I:!H bêhöêftl:! ffYfläàl V~~f htt 
uitêiHdêltjkê bêsltssifllsPtt)f@s tfl dit fäs@ waaflfl di:! drijf\l@@f va11 dê êlfldïêbtYikêt htt 
dàädWtfktltjkt btsii91Îfli5Jlf0ft§ ~p làHI bttfllt, Otit pUtt dfijfv@@f Is dus äfkt)ffi§tll Uit dt 
tlfldgêbrulkcu itlf tfl tsstHtt@@l biJ htt btUt)tdtltH wit dt klaHt dudwl!rkêlljk Is. 

11Dill pur~ driJ/Ve~r~ t~en btpaold' mate vc:mlnnfflljkt kracht kan 
nltt wordtin atstuurd door murkttlng of producttn. Jutst d111 
comblnotlr van brhof/ten muokt dr mrn.r unltk11 [Vtrhaat 
(2004)] . In figuur 2.2 zijn de bahoaftan 1111 b11slsaenoman voor de 
Innerlijke drijfveer. Zodra de consument deze behoeftt! erkent 
ontst111t een mate van motivatie om actie te ondernemen en 'het 
probleem• te verhelpen. Daarom probeert marketlna vanuit deze 
behoefte de consument juist tijdens de vervolsst;ppen te sturen 

en hun producten aan te passen op de drijfveer van de F;g ~.~ lfltoll/kn 1111 motiwrtt 01~ pun 
eindgebruiker, namelijk de behoeftencombinatie van de drli/Wtt ~tflld~tnrlttit vofl dutndgtbrulk<lr 

consument. Het doel Is dan ook om In kaart te brensen welke 
consumenten aansluiten bij de behoeften die het product kan bevredlaen. 

In de moderne tijd wegen psychologische behoeften steeds zwaarder ten opzichte van materlêle 
behoeften en bepalen deze dus voor een aroot deel wie de consument Is en wat zijn keuzes zijn. Dat 
In deze tijd onze materlêle behoeften zijn bevredl&d komt voort uit de hlêrarchle van behoeften, 
weergegeven als 'de piramide van Maslow11

' In f lauur 2.3. "Dtzt theorie stelt dat er vijffundamenttil 
typen niveaus van kernbehoeften zijn waar we onderscheld In kunntn maken, van de 'basisbehoeften' 
onderaan naar 'behoeften aan zelfontplooiing' aan de top" [Verhase (2004)]. Naarmate welvaart 
toeneemt zal men hoger op de piramide klimmen, waarbij de meeste mensen In Nederland inmiddels 
zijn aangekomen bij de twee hoogste rangen van de piramide. Vanuit deze rangen kan worden 
afgeleid waar de drijfveer van de consument op gebaseerd is. Doordat producten verschillende 
kernbehoefteniveaus aan kunnen spreken zijn de grenzen In de praktijk echter niet zo strak als In het 
plaatje is aangegeven. In Nederland raken consumenten vooral geprikkeld door producten die 
inspelen op kernbehoeften die tegemoet komen aan een streven naar erkenning, respect en 

10 Behoefte: Fundamentele drijfveer van het menselijk gedrag, die een tekort aan iets omvat, en een sterke neiging ('gedragsprikkel') van 
het individu om dat tekort op te heffen voortbrengt [Verhage (2004)). 

11 Piramide van Maslow: Motivatietheorie van de bekende psycholoog Maslow uit 1943. Hij geeft hierin een hiërarchie van kernbehoeften 
weer waardoor mensen gedreven worden. Naarmate meer behoeften bevredigd zijn, klimt men hoger op de piramide en stelt men andere 

eisen aan producten. De basisbehoeften als eten en drinken bevinden zich onderaan de piramide. 
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zelfontplooiing, zoals het oranje focusgebied in figuur 2.3 laat zien. Dit betekent niet dat de niveaus 
eronder er niet toe doen, maar deze worden door de eindgebruiker eerder als standaard gezien. 

Deze focus op psychologische behoeften komt ook naar voren in de motivatie van de eindgebruiker, 
waarbij groeimotieven en sociale motieven een belangrijke rol spelen. Dit betekent dat consumenten 
in Nederland steeds meer de emotionele en subjectieve motieven gebruiken als drijfveer bij de 
aanschaf van producten, zoals af te leiden is uit de volgende passages: "Voor b~drijven word~n 
subjectieve strategieën met verbeeldingsdrang steeds belangrijker om de klant te benaderen. Het 
aangaan van een duurzame relatie en het realiseren van betrokkenheid en authenticiteit zijn hierin 
essentieel voor een succesvolle benadering" [Nijs (2009)] en "Groeimotieven vormen bij het 
benaderen van de krachten achter het gedrag om de behoeften te bevredigen de basis voor het 
ontwikkelen van een effectieve tegemoetkoming van de eindgebruiker' [Verhage (2004)]. De drang 
vanuit groeimotieven en sociale motieven brengt dus een achtergrond van psychologische behoeften 
met zich mee. Hier zullen de marktgerichte producten een gedegen antwoord op moeten vinden. 
Daarbij lijken eindgebruikers sociale behoeften als 'erbij horen' gedeeltelijk te zijn ontgroeid. Zij 
leggen nu een duidelijke focus op behoeften als 'zichzelf onderscheiden' en een 'eigen identiteit', 
waardoor status en prestige een belangrijke rol gaan spelen. 

Groeimotieven 

Sociale motieven 

Overlevings
motieven 

Vriendschap, erbij horen, 
economische zekerheid 

Behoefte aan veilisheld en zekerheld 

Veiligheid, stabiliteit, economische 
zekerheid 

Fysloloslsche behoeften 

Honger, dorst, slaap, seks 

Psycholoslsche Behoeften 

. ------- &---------------------
Materiële Behoeften 

Fig. 2.3 De behoeftepiramide van Mas/ow {Nijs (2009)] 

Om een duidelijk beeld te krijgen van wie de eindgebruiker is en om tegemoet te komen aan de 
daadwerkelijke wensen van de consument vormen behoeften en motieven de basis van de innerlijke 
drijfveer van de consument. Het is dan ook niet toevallig dat auto's al lang niet meer worden 
aangeprezen als een veilige en betrouwbare manier om jezelf te verplaatsen (kernbehoefte aan 
veiligheid en zekerheid). Auto's zijn een statusproduct geworden en worden als zodanig aangeprezen 
en focussen op de kernbehoefte aan erkenning en respect, waardoor ze twee stappen hoger staan in 
de behoeftepiramide en andere motieven een rol gaan spelen. In de autobranche heeft deze 
focusverschuiving geleid tot een geheel andere manier van klantgericht ontwikkelen en grote 
successen met zich meegebracht. Van ontwikkelaars voor woningbouw zou eenzelfde 
focusverschuiving worden verwacht, toch is dit nooit gebeurd. 
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2.2 Consumentengedrag: 

Na de probleemherkenning gaat de consument gemotiveerd op zoek naar een manier om de 
geconstateerde behoefte te bevredigen, zijn attitude. "Zodra de consument geleid door zijn 
b~hoeften en motivatie in actie komt is er sprake van consument~ngedrag11• Op dat moment is de 
eindgebruiker naar buiten georiënteerd en staat de eindgebruiker open voor externe invloed~n, 
waarbij communicatie met de consument een belangrijke positi~ inn~emt" [Verhage (2004)]. Zodra 
de consument zich laat informeren gaat de consument verschillende alternatieven vergelijken, zodat 
de consument kan afwegen welk product zijn behoeften het best bevredigd. Vervolgens gaat de klant 
over tot de aankoop van het product om deze vervolgens te evalueren. Dit proces is weergegeven in 
figuur 2.1. 

Oe attitude13 van de consument is nauw verbonden met de eerder genoemde drijfveer, want 
iemands behoeften, motivatie en gedrag liggen in elkaars verlengde. Oe behoeften en motivatie 
geven richting en sturing aan de attitude van de 
consument. De samenhang tussen deze eerder 
beschreven drijfveer en het daadwerkelijke 
consumentengedrag is weergegeven in figuur 2.4. 
"Iemands attitude legt een verband tussen 
iemands opvattingen, gevoelens en zijn gedrag" 
[Verhage (2004)]. Uiteindelijk zal dus, deze door 
behoeften gestuurde attitude, de manier van 
handelen en de koopkeuze van de consument 
beïnvloeden. Vanuit deze achtergrond is het 
belangrijk dat bij de consument de juiste 
perceptie 14 (bewustwording) van het product is 
ontstaan. Door in te spelen op deze subjectieve 
instelling van de consument wordt een duidelijk 
beeld verschaft van de handelswijze van de 
COnsument in het koopbeslissingsproces. Fig. 2.4 Verband tussen behoeften, motieven en attitude 

"De attitude van een consument is uit te splitsen in drie verschillende onderdelen, namelijk het 
cognitieve, affectieve en conatieve deel. De cognitieve component is iemands kennis en opvattingen 
over het product. Dit is in feite de perceptie van de eindgebruiker van het product. De affectieve 
component wordt gevormd door iemands emoties en gevoelens bij het product. Hierbij worden 
gevoelsmatig positieve en negatieve punten beoordeeld. Dit vormt de kern van de attitude bij de 
consument. Het conatieve deel is iemands feitelijke gedrag inzake het product. Dit heeft betrekking 
op zijn geneigdheid tot actie over te gaan" [Verhage (2004)]. In het huidige beeld van de attitude 
wordt de affectie steeds vaker als leidende component gezien. Hiermee wordt dus aangegeven dat 
de consument meer en meer geleid wordt door subjectieve invloeden en daar emotionele 
beslissingen aan verbindt, dit betekent niet dat andere dimensies zomaar uitgevlakt mogen worden. 

De attitude van de eindgebruiker komt voort uit de behoeften en motivatie, maar is voor een groot 
deel afhankelijk van de invloed van het product op het leven van de eindgebruiker. In figuur 2.5 is de 
impact van aankoopgedrag verdeeld in drie categorieën. Uitgebreide besluitvorming vindt plaats als 
een consument een product gaat aanschaffen waar hij weinig ervaring mee heeft. De consument 

12 
Consumentengedrag: Activiteiten van consumenten die verband houden met het kiezen, kopen, gebruiken en afdanken van producten. 

13 
Attitude: Een op een ervaringgebaseerde neiging om op een consequente manier te reageren op bepaalde ideeën, personen, objecten 

of organisaties [Verhage (2004)) 
14 

Perceptie: Proces waarbij iemand bepaalde stimuli waarneemt en verwerkt en er een betekenis aan verbindt, door ze te vertalen naar 
begrijpelijke informatie [Verhage (2004)) 
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doorloopt dan alle fasen van het beslissingsproces, figuur 2.1. Oe consument laat zich uitgebreid 
informeren en zal meerdere producten met elkaar vergelijken, zodoende voelt de consument een 
hoge betrokkenheid bij dit product. Voorbeelden van aankopen onder uitgebreide besluitvorming 
zijn een auto of een woning. Beperkte besluitvorming vindt plaats als de koper al enige ervaring heeft 
met het product en hiermee bekend is. Hierbij hoeft de consument niet alle fasen van het 
beslissingsproces te doorlopen. Voorbeelden hiervan zijn een MP3-speler of een mobiele telefoon. 
Routinekoopgedrag vindt plaats bij producten waar de consument niet meer hoeft na te denken over 
de aanschaf van het product. Hierbij ontstaan het vaakst impulsaankopen, doordat er een lage 
betrokkenheid bij de aankoop is en niet alle facetten van besluitvorming in overweging worden 
genomen. Voorbeelden hiervan zijn kleren of alledaagse boodschappen. 

Rl~ir:o 

Betrokkenheid 

Aankoopfrequentie 

Aantal overwogen merken 

Informatievergaring 

M Js 

Uitgebreide 
Besluitvorming 
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Uitgebreid 
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Redelijk 

Routine
koopgedrag 

Beperkt 

laag 

Hoog 

Één 

Weinig 

laag 

Fig. 2.5 Varmen van aankoopgedrag {Verhage (2004}] 

De mate van betrokkenheid en dus de lengte van het beslissingsproces geven bedrijven meer kans 
om de consument te informeren, te sturen en te begeleiden. De mate van betrokkenheid van de 
eindgebruiker brengt dus een bepaalde benadering met zich mee. Bij 'uitgebreide besluitvorming' 
wegen andere aspecten dan prijs zwaarder dan bij 'routinematig koopgedrag'. Waar bij een grote 
aankoop de informatievoorziening vaak op objectieve gegevens berust, blijkt juist een subjectieve 
afweging de kern van de attitude van de consument te vormen. Affectie en emotie spelen hier een 
vooraanstaande rol, waardoor psychologische behoeften het best tot hun recht komen bij een 
uitgebreid beslissingsproces. 

"Het gaat er tegenwoordig dus om de eindgebruiker werkelijk te raken en aan te sluiten bij zijn 
behoeften en gedrag: op de juiste plaats, de juiste tijd en met de juiste toonzetting'' [Nijs (2009)) . Dit 
gaat dus verder dan het objectief bevredigen van de functionele behoeften. In de marktgerichte 
manier van werken is waardecreatie in de ogen van de eindgebruiker doorslaggevend in zijn 
keuzeproces. Affectie en beleving spelen in deze beeldvorming een doorslaggevende rol om 
voldoende bewustwording en betrokkenheid te realiseren. Zodoende vertaalt de eindgebruiker de 
juiste attitude richting het product naar een positieve ervaring, zodat een duurzame relatie met de 
eindgebruiker opgebouwd wordt. "Marketing is niet de kunst om je producten te verkopen, maar de 
kunst om met je producten daadwerkelijke waarde te creëren voor je klant" [Kotler (2008)) . 

2.3 De consument op de woningmarkt: 

De woning is, door de woningschaarste, jarenlang met de focus op de 'basisbehoefte' op de markt 
geplaatst, want mensen hadden recht op een dak boven hun hoofd. Het overlevingsmotief zorgde er 
voor dat eindgebruikers vanuit een objectieve benadering al tevreden waren met de essentiële 
aspecten van een woning. Eindgebruikers benaderen een woning al geruime tijd niet meer op deze 
manier, t erwijl de ontwikkelaar nog steeds een duidelijke focus legt op de functionele en objectieve 
kwaliteiten van de woning. Zoals eerder gezegd is een auto geen veilig en betrouwbaar 
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vervoermiddel meer om van A naar B te komen, maar zowel een statusproduct als een 
consumptiegoed waaraan een eindgebruiker zijn identiteit ontleent. Dit geldt zelfs nog meer voor de 
woning. De eindgebruiker in de Nederlandse samenleving ontleent voor het grootste deel zijn status, 
prestige en succes aan zijn woning. In Nederland wordt de woning niet alleen gezien als een 
consumptieproduct, maar ook als het ultieme statusproduct. Dus ook in de woningbouw moet de 
focus op de eindgebruiker en het product uitgebreid worden. Hierbij is luisteren naar de klant en een 
focus op emoties noodzakelijk. 

In de moderne samenleving blijken veel producten een duidelijke focus te leggen op de kernbehoefte 
aan erkenning en respect en de kernbehoefte aan zelfontplooiing in de top van de piramide van 
Maslow. De woning is in Nederland het ultieme statusproduct, waardoor van de ontwikkelaar een 
focus op de kernbehoefte aan erkenning en respect wordt verwacht. Ook de leefomgeving speelt een 
cruciale rol in de status die eindgebruikers aan hun woning ontlenen en het respect dat ze daaraan 
verbinden. Daarnaast is een leefomgeving uitermate geschikt om de kernbehoefte aan 
zelfontplooiing te ondersteunen. Een leefomgeving biedt eindgebruikers de prikkels die nodig zijn om 
als een meetpunt van ontwikkeling en status te fungeren. Door een focus op de kernbehoeften van 
eindgebruikers worden de gewenste kwaliteiten geboden, zodat de gewenste waarde voor de 
eindgebruikers wordt gerealiseerd. Ontwikkelaars zouden deze kernbehoeften centraal moeten 
stellen bij het afstemmen van de leefomgeving op de potentiële eindgebruikers. 

Deze focus op het hoogste segment van de piramide betekent dat eindgebruikers andere motieven 
hebben bij de aankoop van een woning, dan de motieven die centraal staan voor de ontwikkelaar. 
Binnen de leefomgeving zullen sociale motieven en groeimotieven gestimuleerd moeten worden, 
zodat de eindgebruikers de juiste benadering krijgen. De ontwikkelaar dient vanuit de sociale 
motivatie en groeimotivatie van de eindgebruiker zijn drijfveer te prikkelen. Psychologische 
behoeften spelen bij deze motieven een belangrijke rol, waardoor het bieden van de juiste beleving 
een kernkwaliteit van de moderne ontwikkelaar wordt. "De verbeeldingskracht van de eindgebruikers 
dient gestimuleerd te worden, zodat de juiste waarde aan de leefomgeving toegekend kan worden. 
Gezien de huidige verbeeldingskracht van de eindgebruikers dient men leefomgevingen te realiseren 
die betekenis hebben, waardoor de eindgebruiker geprikkeld en gemotiveerd wordt. De eindgebruiker 
wil, gedreven door zijn motivatie, zijn identiteit graag aan de woonomgeving verbinden en moet dus 
ook die mogelijkheid krijgen" [Nijs (2009)]. 

De combinatie tussen gevoelens en gedrag komt naar voren in de beschrijving van de attitude van de 
eindgebruiker. Zoals gemeldd is de attitude onder te verdelen in een objectieve, een affectieve en 
conatieve component. Toegepast op de woningbouw 
wordt dit onderverdeeld in de gebruiksdimensie, een 
belevingsdimensie en een toekomstdimensie, zoals te 
zien is in figuur 2.6. "In een gebruiksdimensie worden 
de objectieve en functionele aspecten van de 
leefomgeving bedoeld. Bij de belevingsdimensie staat 
de beleving van de leefomgeving centraal, waarbij 
subjectieve kwaliteiten betekenis krijgen. Deze 
component is met de focus op de top van 
behoeftehiërarchie in de huidige besluitvorming vaak 
leidend voor eindgebruikers. De toekomstdimensie is 
gebaseerd op de twee andere dimensies en geeft de 
duurzaamheid en waardering van het project weer, 
zodoende speelt deze component bij de keuze voor een 
positieve leefomgeving een belangrijke rof' 
[Hooimeijer, Kroon & luttik (2001)]. Fig. 2.6 Attitudedimensies van de eindgebruiker [vervalgfiguur 2.2] 
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Op de huidige woningmarkt dient de eindgebruiker met een totaalproduct benaderd te worden, 
zodat met de gerealiseerde woonomgeving de optimale waarde voor de eindgebruiker secreëerd 
wordt, die tegemoet komt aan zijn behoeften. Met een specifiekere focus op de drijfveer van de 
eindgebruiker wordt de eindgebruiker het kader geboden om zijn eigen identiteit te creëren, zichzelf 
te onderscheiden en de juiste status aan zijn leefomgeving te ontlenen. Oe moderne eindgebruiker is 
kritisch en mondig, maar dat is bij een goede focus op de eindgebruiker eerder een voordeel dan een 
nadeel. Doordat de moderne eindgebruiker steeds beter weet wat hij wil, is het voor hem mogelijk 
geboden oplossingen te herkennen als iets dat zijn behoeften kan bevredigen. "Om deze totale 
leefervaring te kunnen realiseren, bieden bestaande methoden nog te weinig aanknopingspunten om 
een juiste visie op de eindgebruiker te realiseren" [Heys (2009)]. Om de gewenste waardecreatie te 
waarborgen is het bieden van een totaalproduct essentieel voor het slagen van het project. De 
eindgebruiker krijgt bij klantgericht ontwikkelen de kans om zijn behoeften door te voeren in zijn 
woning. 

2.4 Aanbodgestuurd, vraaggestuurd of klantgericht ontwikkelen: 

Aangezien de hele bedrijfskalom van de ontwikkelaar in het teken moet staan van het creëren van 
waarde voor de eindgebruiker, zou de eindgebruiker ook een centrale rol in het proces moeten 
hebben. Dit betekent echter niet dat de eindgebruiker in het hele proces de regie moet voeren of dat 
alle behoeften van de eindgebruiker tegemoet gekomen moeten worden. In deze paragraaf wordt 
een afweging gemaakt voor de rol die de eindgebruiker bij deze methode in het proces vervult. Oe 
mogelijkheden zijn hierbij onderverdeeld in aanbodgestuurd, vraaggestuurd en klantgericht 
ontwikkelen. 

Aanbodgestuurd ontwikkelen: 
Ondanks de verandering naar een vraaggestuurde markt worden op de woningmarkt veelal 
aanbodgestuurde methoden gebruikt om de eindgebruiker te bereiken, waardoor de benadering nog 
steeds vanuit een aanbodgericht oogpunt wordt ingestoken. Dit betekent dat veel bedrijven uitgaan 
van hun eigen producten en de mogelijkheden die de producten herbergen om zo de eindgebruiker 
te verleiden tot een aankoop. Bij deze manier van werken is het belangrijk een beter product te 
bieden dan de concurrent. Dit was dan ook het innovatieve doel van deze organisaties. "Het 
probleem is echter dat de huidige technologiegolf het nagenoeg onmogelijk maakt producten te 
onderscheiden door middel van innovatie, aangezien concurrenten het in no-time hebben nagemaakt 
en zelfs de fouten er uit hebben gehaald" [Rijkenberg (2009)]. 

"Bij aanbodgestuurd ontwikkelen wordt de productiezijde van het ontwikkelproces voornamelijk 
belicht, waardoor optimalisatie van het proces vaak uitmondt in besparingen in plaats van 
waardecreatie" [Nijs (2009)]. In plaats van tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van 
de eindgebruiker is er dus bij aanbodgestuurd ontwikkelen vaak eerst sprake van een optimalisatie 
van het productieproces en het product. "Echter is optimalisatie van het productieproces eindig en 
lopen veel productiebedrijven nu tegen deze grens aan. Door een beperkte visie op de eindgebruiker 
laten bedrijven kansen op grote waarde-invloeden liggen" [Rijkenberg (2009)]. Mensen zijn niet op 
zoek naar een huis, maar naar een plek om te leven; een leefomgeving. 

NHet probleem bij aanbodgestuurd ontwikkelen is dat de eindgebruiker niet altijd overtuigd is van de 
productverbeteringen die ten opzichte van de concurrent worden geboden, laat staan dat de 
eindgebruiker er de gewenste investering tegenover wil zetten" [Rijkenberg (2009)]. Daarnaast kan 
het productgericht denken niet voldoen aan de eerder genoemde kernbehoeften van de 
eindgebruiker, omdat hier een bredere visie en oriëntatie op de eindgebruiker voor nodig is. In de 
huidige realiteit op de woningmarkt blijkt het dan ook erg lastig om met de huidige aanbodgestuurde 
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focus de gewenste waarde te realiseren waar de eindgebruiker op zit te wachten. In iedere andere 
markt is deze methode reeds lange tijd verdwenen en ook de woningmarkt komt nu de beperkingen 
tegen. Voor een innovatieve manier van ontwikkelen waarbij de eindgebruiker centraal staat biedt 
een aanbodgestuurde manier van ontwikkelen te weinig kansen. 

Vraaggestuurd ontwikkelen: 
Bij vraaggestuurd ontwikkelen in de woningbouw is de eindgebruiker reeds bekend en speelt deze 
een nadrukkelijke rol bij het ontwikkelproces. "Vraaggestuurd ontwikkelen betekent dat de 
consument invloed krijgt op het ontwerp, volume en de indeling van de woning. Door flexibel te 
werken creëert de hoofdaannemer bedenktijd voor de consument, zodat deze de juiste afwegingen 
kan maken en de goede beslissing kan nemen" [Meijvogel (2007)]. Daarbij is het ook nog mogelijk dat 
de klant volledig het opdrachtgeverschap overneemt in de vorm van particulier opdrachtgeverschap, 
of collectief particulier opdrachtgeverschap, maar daarbij is geen sprake van een initiërende rol voor 
de ontwikkelaar. Vraaggestuurd ontwikkelen is hier hetzelfde als "ontwikkelen met de ~indgebruiker, 
waarbij de eindgebruiker als een soort medeontwikkelaar fungeert" [Zijgers (2008)] . 

Met de huidige tijdshorizon (minimaal 5 jaar) bij woningbouwprojecten op stedelijke locaties is het 
moeilijk om vanaf de start gebruik te maken van vraaggestuurd ontwikkelen, aangezien de 
doorlooptijd ver buiten het toekomstperspectief van de meeste potentiële eindgebruikers zal liggen. 
De veranderingen in het leven van eindgebruikers hebben namelijk een grote impact op een woning 
waar ze nog minimaal enkele jaren op moeten wachten. Door de veranderingen van de woonwensen 
van eindgebruikers in de tijd is het extra moeilijk om de juiste continuïteit in te bouwen. De risico's 
en kosten, die vraaggestuurd ontwikkelen met zich meebrengt, zijn moeilijk te overzien voor de 
eindgebruikers, waardoor vraaggestuurd ontwikkelen vaak niet interessant is. Als in een project alle 
eindgebruikers meebeslissen resulteert dit vaak in een stroomversnelling aan discussies, aangezien 
iedereen een andere uitwerking wil. Het blijkt voor een ontwikkelaar erg moeilijk om projectmatige 
beslissingen door te voeren bij vraaggestuurd ontwikkelen. 

Naast al deze functionele bezwaren is vanuit het innovatieve oogpunt deze manier van werken niet 
gewenst. "Projectontwikkeling met bijbehorende concepten is namelijk niet het vervullen van 
meetbare wensen, maar het verrassen van consumenten door het bieden van een totaalproduct. 
Hierbij liggen de achterliggende behoeften van de eindgebruiker ten grondslag en niet de functionele 
eisen en wensen" [Nijs (2009)]. Indien een ontwikkelaar besluit aan de wensen van de klant tegemoet 
te komen, zal er niet snel een nieuw product ontwikkeld worden, aangezien de eindgebruiker vaak 
met oplossingen komt die binnen zijn referentiekader liggen. ,.De uitdaging is de klant bieden wat hij 
zou willen als hij wist dat het mogelijk is" [ Roelofsen (2008)] . 

Hoewel deze methode als de ultieme vorm van klantvriendelijk ontwikkelen wordt gezien, is dit niet 
per definitie het geval. Met vraaggestuurd ontwikkelen zullen de verwachtingen van de consument 
namelijk nooit overtroffen worden en blijft men volharden in bestaande oplossingen. "Bjarne 
Mastenbroek van Search Architecten stelt: klanten weten niet precies wat ze willen, ze hebben 
hooguit een idee vanuit een bestaande oplossing" [Neprom (2009)]. "Zodoende blijft het erg moeilijk 
om tegemoet te komen aan de achterliggende kernbehoeften van de eindgebruiker. Daardoor blijft 
de eindgebruiker achteraf vaak met een aantal problemen zitten, omdat hij hier simpelweg niet aan 
gedacht had ten tijde van de bouw'' [Rijkenberg (2009)] . Ook deze ontwikkelmethode zal niet het 
beoogde resultaat opleveren, waardoor deze ongeschikt is voor een klantgerichte manier van 
ontwikkelen. 

Klantgericht ontwikkelen: 
"'Klantgericht ontwikkelen betekent dat alle processen erop gericht zijn om een leefomgeving te 
realiseren die voldoet aan de wensen van de eindgebruiker. Hierbij dient 'de eindgebruiker' bij alle 
bedrijfsonderdelen en gedurende alle fasen centraal te staan om de leefomgeving zo goed mogelijk 
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aan te laten sluiten bij de wensen van de eindgebruikers" [Zijgers (2008)]. Vaak is de eindgebruiker 
voorafgaand aan een project nog niet bekend, zodat men door middel van benaderingsmetheden 
een beeld kan vormen van een potentiële eindgebruiker. Bij een klantgerichte manier van 
ontwikkelen is het belangrijk om een sterke focus op de drijfveer van de eindgebruikers te hanteren. 
Hierbij moet vooraf duidelijk zijn wat je van de eindgebruiker wilt weten voordat aan zijn behoeften 
tegemoet gekomen kan worden, zodat de sociale en sroeigerichte motivatie aangesproken kan 
worden. "Deze bottam-up benadering stelt de behoeften van de consument centraal en probeert hier 
zo optimaal mogelijk op in te spelen. Deze doelgerichte visie is in de huidige woningmarkt veel 
effectiever en efficiënter dan het proberen te overtreffen van de producten van de concurrent" 
[Verhage (2004)]. 

In de huidige markt resulteert een 'klantgerichte' benaderins nog te vaak in een specifiekere 
aanbodgerichte benadering. Een klantgerichte methode stelt ontwikkelaars in staat om tegemoet te 
komen aan de kernbehoeften van de eindgebruiker, zonder de eindgebruiker te beperken. Zodoende 
kan zowel voor de eindgebruiker als de stedelijke omgeving de gewenste duurzaamheid, kwaliteit en 
flexibiliteit worden gerealiseerd. In de moderne maatschappij komt de klantgerichte werkwijze het 
best tegemoet aan de behoeften van de eindgebruiker. Door een klantgerichte methode blijft de 
vrijheid voor de ontwikkelaar gewaarborgd en kan de gewenste waarde voor de eindgebruiker 
gerealiseerd worden, zonder te veel beperkende eisen van de eindgebruiker zelf. Door de focus op 
de belangrijke kernbehoeften van de maatschappij en de koppeling met de kernkwaliteiten van de 
leefomgeving ontstaat een uitgebalanceerd plan, waarin zowel waarde voor de klant als continuïteit 
wordt gerealiseerd. 

Bij de moderne manier van klantgericht ontwikkelen moet de differentiatie onder eindgebruikers 
geaccepteerd worden om een klantgericht product te kunnen bieden, daarbij is generalisatie en het 
'denken in hokjes' een valkuil bij stedelijke projecten. In de basis wordt iedere woning en 
leefomgeving gebruikt door één of meerdere eindgebruikers en deze eindgebruikers moeten centraal 
staan bij het ontwikkelen van de leefomgeving. Verschillende schaalniveaus van het project hebben 
een verschillend aantal gebruikers en kunnen dus andere kenmerken hebben. Door deze 
karakteristieken in kaart te brengen, probeert men meer grip op de potentiële eindgebruiker te 
krijgen, psychologische behoeften en beleving van de eindgebruiker spelen hierbij een belangrijke 
rol. "De manier waarop deze karakteristieken opgesteld worden zijn vervolgens doorslaggevend voor 
de mate waarin de gecreëerde leefomgeving aansluit bij de levenswijze en identiteit van de 
eindgebruiker" [Nijs (2009)]. 

Oe klantgerichte methode is de meest geschikte manier van ontwikkelen bij stedelijke 
woningbouwprojecten. De voordelen die deze met zich meebrengt voor zowel ontwikkelaar als 
eindgebruiker zorgen dat de kwaliteiten en waarden gewaarborgd blijven, terwijl de ontwikkelaar 
toch op voldoende continuïteit kan blijven steunen. Om bij een klantgerichte methode een focus te 
kunnen leggen op de interne drijfveer van de eindgebruiker is het essentieel deze op de juiste manier 
te benaderen en in kaart te brengen. Door gebruik te maken van de klantgerichte methode wordt 
diversiteit onder eindgebruikers als een kwaliteit in het ontwikkelproces geplaatst, waarbij de 
eindgebruiker centraal in het project komt te staan. 

2.5 Benaderlngsmethoden: 

Om vraaggericht ontwikkelen mogelijk te maken moeten de wensen van potentiële eindgebruikers in 
kaart worden gebracht, zodat de ontwikkelaar daarop in kan spelen. De focus op eindgebruikers 
wordt steeds complexer en daarom zijn er verschillende benaderingsmetheden ontwikkeld om grip 
te krijgen op de drijfveer van de eindgebruiker. De juiste focus van de benaderingsmetheden is vaak 
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doorslaggevend voor het succes in de markt, maar vrijwel iedere methode kan voor de complete 
leefomgeving worden ingezet. De vragen zijn echter vaak 'wat bepaalt de keuze van de 
eindgebruiker?' en 'wat breng je in kaart?'. Is het wel handig om strak omlijnde groepen te 
formuleren en daar de leefomgeving op in te richten? Aangezien op deze manier het draagvlak 
ingeperkt wordt, is een open benadering beter. Daarnaast zijn er meetbare factoren die een 
woningkeuze kunnen beïnvloeden, maar welke factoren zijn dat? 

Doordat woningen en woonomgevingen op de twee á drie hoogste niveaus op de piramide van 
Maslow geplaatst kunnen worden, zijn de behoeften en motieven die aan de leefomgeving worden 
verbonden ook gediversifieerd. Eindgebruikers kijken op een andere manier naar de leefomgeving en 
proberen daar een eigen invulling aan te geven, zoals verschillende onderzoekers constateren. NDoor 
de individualisering en heterogenisering van de woningmarkt is het voor de ontwikkelaars erg lastig 
geworden om een goede focus op de karakteristieken van de eindgebruiker te pakken te krijgenN (Nio 
(2000)]. Doordat de middenklasse steeds verder uit elkaar is gevallen, is het onmogelijk met een 
algemene focus de uiteindelijke eindgebruiker tegemoet te komen. Nu wordt bij ontwikkelingen vaak 
gericht op een te grote doelgroep, waardoor de afstemming van product en eindgebruiker alsnog 
onvoldoende is en de klantgerichte focus te beperkt is. NDe moderne en kritische eindgebruiker 
probeert zich te onderscheiden van de massa en een eigen identiteit te creëren" [Rijkenberg(2009)]. 

Onzorgvuldig hokjes met groepen eindgebruikers creëren sluit daarbij wellicht geschikte 
eindgebruikers buiten of oplossingen worden niet tot hun volledige potentie benut. Een 
benaderingsmethode moet zorg dragen voor een juiste selectie van eindgebruikers en de kwaliteiten 
van leefomgevingen naar voren laten komen. In figuur 2.7 is een voorbeeld van een beschrijving van 
consumenteninvloeden vanuit de marketing te zien. Echter proberen ze hiermee eindgebruikers te 
onderscheiden door middel van criteria die niet gebaseerd zijn op de achterliggende drijfveer van de 
eindgebruiker. Uiteindelijk zal deze interne drijfveer in de verschillende benaderingsmetheden naar 
voren moeten komen en zullen eindgebruikers aan die maatstaf gemeten moeten worden. 

Om de verschillende benaderingsmetheden te beoordelen wordt gekeken naar de positie van de 
eindgebruiker en de manier waarop de focusgroepen worden onderscheiden van elkaar. 
Onderstaand overzicht van invloeden uit de consumentenmarkt geeft de bandbreedte aan van de 
benaderingsmethode, zodat per project de bepalende factoren boven tafel kunnen worden gebracht. 
Deze factoren worden gevangen door op een klantgerichte manier te focussen op de drijfveer van de 
eindgebruiker, onderverdeeld in gebruiksdimensie, belevingsdimensje en toekomstdimensie, zoals 
toegelicht in afbeelding 2.6. Naast de drijfveer van de eindgebruiker moeten de diversiteit en 
kwaliteiten gewaarborgd worden, zodat deze stedelijke projecten daarop gerealiseerd kunnen 
worden. 

Demografische Criteria 

-Inkomen 
-Sociale klasse 
-Leeftijd 
-Gezinscyclus 
-Etniciteit 

Geografische Criteria 

-Klimaat 
-Cultuur /tradities 
-Urbanisatiegraad 
-Gemeentegrootte 
-Bevolkingsdichtheid 

Consumentenmarkt 

Psychografische Criteria 

-Persoonlijkheid 
-Levensstijl 
-Benefits 
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Gedragscriteria 

-Verbruik 
-Merkentrouw 
·Koopbereid heid 

Fig. 2. 7 Voorbeeld consumenteninvloeden op consumentenmarkt [Verhage[2004)] 
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Levensloopbenadering: 
De levensloopbenadering is vanuit de traditie van de woningmarkt opgesteld bij het huisvesten van 
mensen, waarbij in eerste instantie slechts de pre-gezinsfase, gezinsfase en post-gezinsfase werden 
benoemd naar het ideaalbeeld van Nederland. "Uiteraard is dit inmiddels verder uitgebreid naar de 
moderne levensfasen, namelijk: de vroege jeugd (0-15 jaar), de jong volwassenheid (15-30 jaar), de 
middenfase {30-60 jaar), de actieve ouderdom (60-80 jaar) en de bejaarden (ouder dan 80 jaar)N 
[Sanders (2006)]. In deze moderne levensfasebenadering wordt onderscheid gemaakt in leeftijd en 
bijbehorende levensfase. Het achterliggende idee is: "De gebouwde omgeving zou zodanig 
vormgegeven moeten worden dat de eindgebruiker niet al te veel belemmeringen ervaart bij de 
inrichting van zijn of haar levensloop" [Smeets (2006)] . Uit deze opvatting blijkt dat bij de 
levensloopbenadering in de basis niet gefocust wordt op positieve waardecreatie, maar op de 
optimalisatie van het product met een reactieve houding naar de eindgebruiker. 

In deze moderne levensloopbenadering is plaatsgemaakt voor individuele trends, waardoor de 
vroegere collectieve focus is vervangen voor een individuele planning. NDe burger in deze 
levensloopbenadering is een sterke en actieve individualist die zich reflexief bewust Is van zijn wensen 
en preferenties, ze in claims en kansberekeningen weet te vertalen, niet bang is om risico's te nemen 
en morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt voor de keuzes die hij in de loop van zijn 
leven maaktN [Smeets (2006)] . Dit geeft aan dat in de moderne levensloop eindgebruikers steeds 
meer een eigen weg bewandelen en dat de klant zelf weet hoe en waarmee hij zijn leven in wil 
richten. Daarbij wonen nu vaak vele verschillende levensfasen naast elkaar in een leefomgeving. Als 
iedere levensfase vertegenwoordigd is in een project, is het moeilijk hier een focus op de 
eindgebruiker te leggen. ledere levensfase kan namelijk weer een breed scala aan leefstijlen 
vertegenwoordigen. Een onderverdeling op basis van levensfasen biedt een ontwikkelaar 
onvoldoende houvast om te sturen op waarden van de eindgebruiker, aangezien mensen in 
levensfasen te veel van elkaar verschillen. 

De levensloopbenadering slaagt er niet in de optimale benaderingsgroep vast te stellen, omdat er 
geen rekening wordt gehouden met de belevingsbehoefte en de toekomstbehoefte. Er wordt 
onderscheid gemaakt op levensfase, maar hiervan zijn de keuzes van eindgebruikers niet afhankelijk. 
De levensloopbenadering wordt gezien als een verzameling van leefstijlen die gecombineerd worden 
in een woonomgeving. De leefstijlen zijn gekoppeld aan de levensfase waarin de eindgebruiker zich 
bevindt. Doordat de levensloopbenadering beperkt rekening houdt met de belevingswaarde en 
groepen indeelt naar levensfase is deze methode moeilijk toepasbaar bij klantgericht ontwikkelen op 
basis van waarden. Door groepen op basis van levensfase te onderscheiden zullen potentiële 
eindgebruikers onnodig buiten de benaderingsgroep vallen en niet-potentiële eindgebruikers juist 
lang deel uit kunnen maken van de geselecteerde groep. De levensloopmethode is geen effectieve 
benaderingsmethode voor een klantgerichte manier van stedelijk ontwikkelen. 

Doelgroepbenadering: 
Sinds de jaren '70 wordt er gebruik gemaakt van de doelgroepmethode om meer grip te krijgen op 
eindgebruikers. "Bij de doelgroepbenadering worden eindgebruikers ingedeeld in doelgroepen aan de 
hand van harde, meetbare indicatoren, zoals inkomen, huishoudensamenstelling en leeftijd uit figuur 
2.8N [Zijgers (2009)] . Een voorbeeld van een doelgroepindeling is: startende één- of 
tweepersoonshuishoudens (<23 jaar), één of tweepersoonshuishoudens (24-54 jaar), kleine gezinnen 
met kinderen (l of 2), grote gezinnen met kinderen (3 of meer), één en tweepersoonshuishoudens 
senioren (55-74 jaar) en één en tweepersoonshuishoudens bejaarden (>75 jaar) (Smeets (2004)]. De 
doelgroepbenadering gaat er vanuit dat de eindgebruikers beslissingen nemen op grond van een 
beperkt aantal wensen en eisen, waarbij de huishoudsamenstelling nog steeds leidend is voor de 
keuze en het huishoudinkomen bepalend is voor de mogelijkheden. 
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St11rtend Hn· 
tweepersoonshulshouden 
(<23jaar) 

of Twee- en driekamerwoning; lage woonlasten, goede ligging ten opzichte van school of 
werk; bereikbaarheid winkels; recreatieve voorzieningen; centrum en openbaar 
vervoer; nabijheid van jongeren en vrienden. 

l'n· 
tweepersoonshuishoudens 
(Z4-s.t jaar) 

of Hogere eisen aan kwaliteit van de woning en woonomgeving; ruime woning met tuin; 
bereikbaarheid per auto en parkeermogelljkheden; natuur- en groengebieden nabij of 
juist voorzieningen en het centrum nabij. 

Kleine 1ezlnnen 
kinderen (1 of 2) 

met Eengezinswoning met tuin; per kind een slaapkamer; nabijheid andere gezinnen; 
kindvriendelijke omgeving; nabijheid dagelijkse winkelvoorzieningen; bereikbaarheid 
l)ef auto en parkeermogeliJkheden .. 

Grote 1ezlnnen met kinderen 
(3ofmeer) 

f"'- en 
persoonshuishoudens 
senioren (55·74 jll11r) 

1'"- en 
persoonshuishoudens 
bej11arden (>75 par) 

twee Minimaal 3-kamerwoning; primaire functies gelijkvloers; centrale verwarming; lift; 
woning aanpasbaar; en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheld van 
voorzieningen en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt. 

twee Minimaal 3-kamerwoning; primaire functies gelijkvloers; centrale verwarming; lift; 
woning aanpasbaar; en toegankelijk voor rolstoelgebruikers; nabijheid van 
voorzieningen en openbaar vervoer; nette, veilige en tamelijk rustige buurt; 
mogelijkheld tot zor,g• en dJI!nstvetll!!nlng; sociale omgl!lflng; reeftijdgenoten nabij. 

Fig. 2.8 Voorbeeld doelgroepbenadering {Smeets (70(14}} 

Bij de doelgroepbenadering kunnen op een correcte manier kwantitatieve en meetbare wensen en 
eisen aan de verschillende doelgroepen verbonden worden, zoals te zien is in figuur 2.8. Echter 
houdt ook deze methode te weinig rekening met de belevingsbehoefte en toekomstbehoefte van de 
eindgebruikers. Subjectieve aspecten spelen ook bij deze methode een ondergeschikte rol en de 
beleving van eindgebruikers blijft volledig buiten beschouwing, terwij l in de praktijk emotie een 
belangrijkere rol speelt dan ratio. Met name het onderscheid in één en tweepersoonshuishoudens 
(24-54 jaar) en kleine gezinnen met kinderen (1-2) kunnen binnen de doelgroep dermate grote 
verschillen met zich meebrengen, dat het verbinden van relevante eisen onmogelijk is. 

De doelgroepbenadering is wederom een voorbeeld van een productgerichte benadering. Het is 
namelijk moeilijk om wensen en eisen van de eindgebruiker naar aanleiding van de omgeving en 
beleving in kaart te brengen. De doelgroepmethode is gefocust op materiële behoeften, die 
inmiddels geen bepalende rol meer spelen in het beslissingsproces voor een geschikte leefomgeving. 
Deze methode is niet geschikt voor moderne stedelijke projecten, aangezien de benadering geen 
rekening houdt met een klantgerichte benadering. Op deze manier kan niet effectief gestuurd 
worden op de behoeften van eindgebruikers in de moderne vraagmarkt. 

leefstijl benadering: 
Waar de vorige methoden uitgaan van een productgeoriënteerde methode vanuit een 
overlevingsmotief staan bij de leefstij lmethode beleving, de klantgerichte markt en psychologische 
behoeften wel centraal. De beleving van de eindgebruiker vormt de basis voor modellen die gebruik 
maken van de leefstijlbenadering, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de psychografische criteria 
uit figuur 2.7. "De leefstijlbenadering brengt klanten in beeld door ze in te delen in sociale milieus. 
Deze methode is gebaseerd op waarden die mensen aan tal van woongerelateerde aspecten 
verbinden" [Kamminga (2006)] . "De levensstijl van een individu wordt gedefinieerd als zijn patroon 
van activiteiten, interesses en meningen. De levensstijlgroep waartoe een individu behoort wordt 
vervolgens in beeld gebracht met behulp van AIO-variabelen: Activiteiten (werk, hobby, vakantie, 
etc.), Interesses (familie, recreatie, mode, etc.) en Opinies (politiek, economie, toekomst, etc.f 
[Verveen (2008)]. 
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11Er is echter nog veel kritiek op deze methoden, aangezien het nog onduidelijk is welke variabelen 
onderdeel zijn van leefstijlen, welke tot de oorzaken en welke tot de consequenties behoren" [Heys 
(2009)]. Daarnaast is het nog erg lastig om de rol van leefstijlen aan het beslissingsproces te 
verbinden. "De trendwatchers, zoals 'Motivaction' en 'Smart Agent', erkennen dat veel beslissingen 
terug zijn te brengen tot de klassieke criteria, zoals is gedaan in figuur 2. 7. Echter speelt beleving een 
steeds nadrukkelijkere rol in het beslissingstraject van de klant, waarbij onderscheid kan worden 
gemaakt in de verschillende leefstijlen" [Buys (2001] . De vraag bij deze methode is echter of deze 
focus de gewenste aanknopingspunten met zich meebrengt? 

De leefstijlbenadering van Motivaction, een trendwatcher die naast een socialemilieu-index ook een 
woonbelevingsonderzoek heeft gemaakt, brengt een onderverdeling aan in de leefstijlen in acht 
sociale milieus, zoals te zien is in figuur 2.9. Motivaction vindt dat de t raditionele 
benaderingsmetheden niet meer voldoen. Om een beter inzicht te krijgen in de wensen van de 
consument moet meer naar de behoeften van de consument worden gekeken. De verticale as geeft 
de economische status van de sociale milieus weer en de horizontale as geeft de waardeoriëntaties 
weer, waarop de beleving van de milieus gebaseerd is. De waardeoriëntaties zijn onderverdeeld in de 
traditionele waarde 'behouden', de moderne waarden 'bezitten' en 'verwennen' en de postmoderne 
waarden 'ontplooien' en 'beleven'. "Elke leefstijl heeft zijn eigen leefstijlkenmerken die zichtboor zijn 
in voeding, media, politiek, mobiliteit, doneren aan goede doelen, gebruik van nieuwe technologieën 
en het volgen van merken" [Zijgers (2008)]. Voor het schema van de woonbeleving is eenzelfde 
verdeling gemaakt alleen vanuit woongerelateerde waarden. De leefstijl is in het model van 
Motivaction de basis, want daar zit in deze methode de drijfveer van de eindgebruiker gevangen. 
"Motivaction is ervan overtuigd dat een focus en combinatie op deze doelgroepen nieuwe inzichten 
kan opleveren" [Schavemaker (2004)]. 

Î -·---
Fig. 2.9 Mentolity van Motivaction met de 8 sociale milieus en de woonbeleving {www.motivoction.nl] 

Een andere leefstijlbenadering is die van de The Smart Agent Company die het Brand Strategy 
Research Model ontwikkeld heeft. Ook bij deze methode staan de achterliggende motieven, waarden 
en behoeften centraal bij het in kaart brengen van de eindgebruiker. "In de BSR-methode is er voor 
gekozen om de eindgebruikers op motivationeel niveau (gevoelens) te onderscheiden en in te delen. 
In het BSR-model wordt onderscheid gemaakt tussen eindgebruikers op het gebied van de sociale 
dimensie, ego- of groepsgeoriënteerde, en de psychologische dimensie, extrovert of introvert" 
[www.thesmartcompany.nl]. Met behulp van dit model deelt Smart Agent eindgebruikers in, 
gebaseerd op de manier waarop zij in het leven staan, zoals te zien is in figuur 2.10. Uiteindelijk 
resulteert dit in een plek in één van de vier belevingswerelden vitaliteit, harmonie, controle of 
zekerheid. Hieraan zijn vervolgens Smart Agent, zoals in de rechter afbeelding weergegeven, 
gevoelens gekoppeld. Zodoende is getracht de eindgebruiker aan de hand van karakteristieke 
gegevens in te delen, zodat de essentie van de leefwijze van de eindgebruiker centraal staat. 
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Fig. 2.10 BSR-model van The Smart Agent Campony [www.thesmartagent.nl) 

De indelingen van Motivaction en Smart Agent beweren beide leefstijlen in kaart te brengen, maar 
gaan van totaal verschillende uitgangspunten uit, waardoor het lastig blijkt een aoed beeld van 
leefstijlensegmentatie te krijgen. "In de praktijk herkennen mensen zich niet altijd in de 
groepsindeling" (Verveen (2008)]. Daarnaast is het de vraag of mensen met dezelfde leefstijl 
pertinent bij elkaar willen wonen, waarbij de differentiatie in het geding komt. Aan de hand van deze 
conclusie en figuur 2. 7 kan gesteld worden dat ook een leefstijl, net als levensloop en meetbare 
indicatoren, slechts één invloed op het beslissingsproces in kaart brengt en dat dit te weinig houvast 
biedt om hier binnen de woningmarkt een duidelijk onderscheid in te kunnen maken. "Vooralsnog is 
de toegevoegde waarde van leefstijlen nog niet bewezen. Daarbij komt dat een leefstijl niet 
consistent genoeg is. Een persoon kan namelijk in een periode van drie jaar van leefstijl veranderen. 
Bij de leefstijlmethode is het onmogelijk om fysieke aspecten aan de indelingen van Smart Agent en 
Motivaction te koppelen, zodat deze onbruikbaar zijn voor het in kaart brengen van potentiële 
eindgebruikers van woningenN [Ben Hammouch (2007)]. 

Het is moeilijk hier een hard oordeel 
over te vellen, aangezien er nog geen 
projectontwikkelaars zijn die een 
leefstijlmethode in de praktijk 
hebben gebracht. "De 
woningcorporatie Domein heeft 
echter wel een leefstijlmethode ~-
toegepast volgens vergelijkbare 
indelingen en deze laten toetsen. De 
leefstijlverdeling van Domein Is te 
zien in figuur 2.11. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat het mogelijk is om de 
bestaande eindgebruikers naar 
leefstijl in te delen, maar dat het 
onmogelijk is om op basis van de 

-

~ 
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Fig. 2.11 Leefstijlmethode Domein [ Deurssen & Leussink (2010)} 

leefstijlmethode de toekomstige eindgebruikers te voorspellen. Hierin komt naar voren dat 
demografische criteria nog altijd meer aanknopingspunten bieden dan de leefstijlmethode" (Deurssen 
& leussink (2010)] . Deze resultaten geven wederom aan dat er geen één op één relatie tussen de 
leefstijlen en de leefomgeving is. 

Bij de leefstijlmethode is het dus onmogelijk om eindgebruikers vooraf in een bepaalde groep in te 
delen, waardoor er geen beslissingen op gebaseerd kunnen worden. Doordat de huidige diversiteit 
zich niet laat vangen in deze leefstijlen, kan er achteraf pas geoordeeld worden welke mensen het 
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beste in een leefstijlgroep passen. Daarbij komt de diversiteit in het geding als binnen projecten 
geselecteerd wordt op basis van leefstijlen. "Door leefstijlen kunstmatig te combineren ontstaat het 
beeld van de maakbare stedelijke gebieden waar eindgebruikers zich juist tegen afzetten" [Ballast 
Nedam (2010)]. Het blijkt ook onmogelijk om kwaliteiten van een project te koppelen aan de 
eigenschappen van de verschillende leefstijlen. Zodoende kan gesteld worden dat ondanks het 
centraal stellen van de beleving van de eindgebruikers ook de leefstijlmethode niet bruikbaar is voor 
het effectief in kaart brengen van potentiële eindgebruikers. 

Volggroepbenadering: 
De volggroepbenadering is afkomstig uit de wereld van 
concepting 15 en imagineering 16 

, waarbij verschillende 
consumptieproducten (bijvoorbeeld Apple en Heineken) 
maar ook statusproducten als auto's (bijvoorbeeld Audi en 
Toyota) erg succesvol zijn gebleken. De 
volggroepbenadering gaat uit van een open insteek bij het 
focussen op potentiële eindgebruikers. "De eindgebruiker 
bepaalt namelijk zelf of hij zich aangesproken voelt tot het 
gedachtegoed van het totale product of niet" [Rijkenberg 
(2009)]. Zodoende worden alle potentiële eindgebruikers 
die zich aangesproken voelen tot de ontwikkeling in de 
volggroep 17 verenigd. Op deze manier worden er geen 
onnodige hokjes gevormd, zodat alle potentiële 
eindgebruikers binnen de volggroep vallen. Een goed 
voorbeeld van het aanspreken van volggroepen op hun 
gedachtegoed is weergegeven in figuur 2.12. Audi spreekt 

The 
Art 
of 
Progress 

--=am 
zonder beelden van het ontwerp van de Au di AS de Fig. 2.12 Audi'sreclameslogan voorde Audi AB 

potentiële eindgebruikers aan op hun streven naar fwww.audi.com(2DlOJl 

vooruitgang en vernieuwing. Door gebruik te maken van deze kernwaarde is Audi onderscheidend 
van andere merken zonder daar direct producteigenschappen tegenover te plaatsen. 

HHet is vanuit de volggroepbenadering niet interessant om een vaste volggroep zeer gedetailleerd te 
omschrijven, aangezien de volggroep voor ieder product, plaats en tijd anders is. ledereen die iets in 
de visie ziet behoort tot de volggroep. Het is dan ook niet interessant welke kenmerken bij de 
volggroep aanwezig zijn als die geen raakvlakken hebben met het geboden totaalproduct, aangezien 
zo ook een zekere mate van diversiteit wordt ingebouwd. Deze volggroepen zijn in de 
postmaterialistische samenleving succesvoller dan de traditionele doelgroepen" [Rijkenberg (2009)]. 
De volggroepbenadering probeert daadwerkelijk een klantgerichte manier van ontwikkelen te 
faciliteren, waarbij de behoeften en motivatie van de eindgebruiker bepalen of het product 
interessant genoeg is. Het is met deze methode mogelijk om eindgebruikers te onderscheiden op de 
kwaliteiten en waarden die er voor het specifieke project daadwerkelijk toe doen. 

15 
Conceptins: Meri<en op de markt brensen die een sedachtesoed vertesenwoordisen en werelden scheppen die betekenis hebben voor 

de eindsebruiker. Conceptins betreft het sehele proces van het vinden van sedachtesoed tot het uitdra&en ervan. Zij claimen seen 
toesevoesde waarde, maar willen een sedachtegoed, een visie, een betekenis, een wereld op de mari<t bren&en. De focus ligt op 
communicatie gericht op behoeften [Rijkenberg (2009)]. 

16 
lmagineering: Imagineerlog focust op emotionele behoeften en stuurt op beleving en de betrokkenheid van de gebruiker. Het wil naast 

gedachtegoed ook de creatie van belevingen rondom het product. lmagineering blijft wel meer gefocust op de waarde van het product 
voor de eindgebruiker en dus bruikbaarder voor de wonin&markt. lmagineering is iets dat door het hele bedrijf moet leven en zodoende 
een constant evoluerende belevenis te creëren [Nijs (2009)]. 

17 
Volgroep: Een groep mensen die zich aangesproken voelen tot een concept en op basis van waarden onderscheiden kunnen worden 

van anderen [Rijkenberg (2009)]. 
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De volggroepmethode gaat nog steeds uit van het 
basisprincipe in de marketing: luisteren naar de vraag in de 
markt. Het voordeel van de volggroepmethode is dat alle 
marktcriteria uit figuur 2.7 hierin benut kunnen worden en 
dat hier per project op geselecteerd kan worden. Om de 
huidige markt op de juiste manier te benaderen staat niet 
de fysieke en functionele vraag naar producten centraal, 
maar juist welke bekende en latente behoeften belangrijk 
zijn voor de eindgebruiker. Deze manier van benaderen 
gaat dan ook dwars door alle socio-demografische groepen 
heen. De dynamiek in de huidige markt is niet meer in 
'hokjes' te vangen, daarbij beperken 'de hokjes' vaak de 
markt en vallen potentiële eindgebruikers buiten de 
focusgroep. "De volggroepmethode gaat uit van de manier 
waarop het totaalproduct en het bijbehorende 
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Fig. 2.13 Harley Davidsen promoot zich als way of 
gedachtegoed kunnen inspelen op de behoeften van de living en niet als product [www.harleydavidson.com 

potentiële eindgebruikers en probeert op deze manier een (2010JJ 

concept te vormen. Bij deze methode wordt gestuurd op behoeften, waarden en betrokkenheid' 
[Rijkenberg (2009)]. Behoeften, waarden en betrokkenheid spelen bij de keuze voor een stedelijke 
woning een grote rol, waardoor sturen op deze punten erg interessant en effectief is voor de 
woningmarkt. 

De volggroepmethode richt zich vanuit concepting vooral op de communicatie van één concept/ 
product waaraan een volggroep wordt gekoppeld, zoals Harley Davidson in figuur 2.13. Daarnaast 
focust concepting zich nadrukkelijk op de communicatie en het imago dat een concept/product 
oproept. Met imagineering wordt een volggroep benut als zijnde een groep die zich aangetrokken 
voelt tot een beleving, waarbij subjectieve waarden een grote rol spelen. Voorbeelden van 
imagineering zijn belevingswerelden zoals pretparken, maar ook producten met een bepaalde 
belevingswereld zoals Apple. De verschillen tussen consumptiegoederen en vastgoed maken het 
rechtstreeks implementeren van volggroepen en imagineering lastig. Om de volggroepmethode toe 
te kunnen passen in de woningmarkt zal anders moeten worden omgegaan met de bestaande 
context, groepskeuze en behoeften. 

2.6 Toepassing van de volggroepmethode op de vastgoedmarkt: 

In de volggroepmethode moeten twee stromingen verenigd worden, namelijk: de eindgebruiker die 
zich volledig uniek wil bewegen op zoek naar zijn waarden en de ontwikkelaar die streeft naar 
draagvlak, waardecreatie, continuïteit en rislcobeperking. De eindgebruiker wil zijn persoonlijk 
streven naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde terugzien in zijn leefomgeving en 
de ontwikkelaar moet dit bieden zonder de complete kwaliteit en waarde van het project uit het oog 
te verliezen. De ontwikkelaar moet de kwaliteiten en woonomgeving toespitsen op de 
aantrekkingskracht van de locatiekwaliteiten op de eindgebruikers en daarnaast de eindgebruikers 
persoonlijke gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde bieden voor de woning. Daarbij 
gaat het om de communicatie van meerwaarde en niet slechts om een doorzichtige truc om 
woningen te verkopen. 

De leefomgeving biedt als emotioneel product veel aanknopingspunten voor de volggroepmethode, 
maar moet toch vertaald worden naar de unieke eigenschappen van de woningmarkt en 
projectontwikkeling. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen tussen vastgoedproducten en 
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consumptieproducten, zoals te zien is in figuur 2.14. "Het is gebleken dat het vastgoedproduct niet op 
één en dezelfde manier jaren na elkaar kan worden aangeboden vanwege zijn plaatsgebondenheid, 
lokale marktfocus en tijdelijkheicl' [Lathauwer (2005)]. HDaarbij is bij gebieds- en 
vastgoedontwikkeling sprake van lange doorlooptijden, waardoor flexibiliteit in plannen en het tijdig 
traceren en inspelen op de omgevingsfactoren en behoefte van de eindgebruiker bepalend zijn voor 
de uiteindelijke slagingskans. Gebieds- en vastgoedontwikkelingen zijn complexer en risicovoller dan 
consumptieproducten en er zijn hoge investeringen mee gemoeitl' [Leent van (2009]. Echter bieden 
deze verschillen ook kansen voor vastgoedontwikkelingen waarin waarde gecreëerd kan worden 
voor de eindgebruiker. Om de juiste vertaalslag te kunnen maken van de behoeften van de 
eindgebruiker naar de ideale leefomgeving is het belangrijk deze flexibiliteit ook in het proces in te 
bouwen, door de visie van de eindgebruiker op de woning te volgen. 

, _, •;r~·, ·~·-r:·~~--. ~.~--- - -=---- _____ _:_ ~ 
Hoge waaf!}e ______________ o_v_e_rzichtelijke waard~ 
Plaatsgebonden Niet plaatsgebonden 
Lokale m!J!ktfocus {lnter)Nationale morktf,_o_cu_s _______ -1 

Hoge transactiekosten Lage transactiekosten 
Lage aankoopfrF:qUPntlt Hoge_ aankoop requentie 

____________ v_f_u_ch_t_,lg:._::of~g=-een c~n!l!~t met klant 

Kennis van zaken vereist bij aankoop M!!._kkelijk aan te kop n 

Sertematig product met differerHiaties. Massaproduct 

Geen toonbankprodud MakkPIIJk verkocht door retail en inter!'et 
----; 

Marketingeffect lostig meetbaar Marketingeffect goed meetbaar 
Korte economische levensduur ------

Fig. 2.14 Verschillen tussen vastgoed en cansumptleproducten. [Lathauwer (2005)] 

NDe leefomgeving, als ultiem statusproduct en consumptieproduct, vervult een belangrijke rol in het 
leven van de eindgebruiker. De consument wil zich steeds meer onderscheiden (groeimotieven), 
waardoor de markt een meervoudig karakter heeft gekregen. Het is dus onmogelijk om de markt 
eenduidig te benaderen" [Nio (2000)]. Deze meervoudigheid biedt kansen door mensen via dit 
streven naar eigen identiteit, respect, betrokkenheid en zelfontplooiing aan te spreken. Dit kan door 
middel van de volggroepmethode die eindgebruikers niet in een hokje wil stoppen, maar de ruimte 
verschaft om juist een eigen identiteit aan de leefomgeving te verbinden. "Deze botturn up 
benadering zorgt dat de behoeften van de eindgebruikers centraal komen te staan, zodat kwaliteiten 
worden geboden die waarde creëren voor de eindgebruiker" [NIO (2000)]. 

De volggroepmethode verenigt eindgebruikers door een focus te leggen op gemeenschappelijke 
behoeften, die gevonden worden in de geboden kwaliteiten van een leefomgeving. Dit zegt 
vervolgens niets over de traditionele eigenschappen van doelgroepen, maar focust direct op de 
achterliggende subjectieve drijfveer die een potentiële eindgebruiker heeft en die hij 
gemeenschappelijk heeft met de overige potentiële eindgebruikers. Deze drijfveer bestaat uit een 
gebruiksdimensie, een belevingsdimensje en een toekomstdimensie, waarbij psychologische en 
subjectieve kwaliteiten een belangrijke rol spelen. De locatie en de regionale woningmarkt zijn hierbij 
het vertrekpunt, waarna door middel van een concept de locatie ingevuld en gecommuniceerd zal 
worden. "Ontwikkelaars moeten maatwerk durven aan te brengen door bewust te kiezen voor 
specifieke kwaliteiten en de woonbehoefte van de eindgebruikers op de locatie te realiseren" [Dohlen 
(2010]. 

De volggroep die zich aangesproken voelt tot het eerste concept op basis van unieke 
locatiekwaliteiten herbergt in veel gevallen nog een grote diversiteit. Bijvoorbeeld een volggroep op 
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een groenstedelijke locatie die bestaat uit starters die werken in de stad, rijke actieve senioren die de 
levendigheid van de stad en rustig wonen nastreven en een familie die al hun hele leven in de stad 
wonen. Alle drie de groepen voelen zich aangetrokken tot het eerste concept op de groenstedelijke 
locatie, maar hebben totaal verschillende wensen voor de invulling van het plan. De ontwikkelaar 
gaat dus aan de slag met de diversiteit aan potentiële eindgebruikers die de volggroep herbergt, 
waarbij op een steeds kleiner schaalniveau een passende oplossing in de ogen van de volgers wordt 
gerealiseerd. Door volgers van de kwaliteiten van de locatie in combinatie met een gebiedsconcept in 
kaart te brengen kan een ontwikkelaar keuzes maken met betrekking tot de gebiedsindeling en 
woonomgevingen. Deze schaalniveaus resulteren uiteindelijk in het kleinste schaalniveau, het bieden 
van een passende woning. Zodoende wordt bij een gebiedsantwikkeling de volggroep steeds verder 
ontleed en verdeeld over de verschillende onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Communicatie 
met de volggroep, het creëren van waarde en draagvlak zijn leidend in de keuzes die gemaakt 
worden door de ontwikkelaar. 

Ontwikkelaars mogen niet terughoudend zijn met het sturen op de diversiteit in de markt, maar deze 
juist benutten als een kwaliteit van het project. Ook bij de volggroepmethode blijkt het lastig om 
harde eisen aan de fysieke woningen te verbinden. Bij een volggroepmethode biedt de analyse 
slechts de randvoorwaarden voor de eerste opzet van het overkoepelende concept, vervolgens 
wordt deze volggroep door interactiemomenten gedurende het project steeds duidelijker in kaart 
gebracht. De daadwerkelijke woningen en woningindelingen komen later in de projectontwikkeling 
tot stand, aangezien de klantgerichte werkwijze door communicatie een steeds beter beeld krijgt van 
de behoeften en waarden van de volggroep. Door te communiceren met de volggroep gedurende 
alle fasen van het project en de huidige markt te observeren, worden ook latente behoeften 
duidelijk. Uiteindelijk is de invulling van de fysieke woningen slechts een invuloefening vanuit het 
concept en de gedestilleerde waarden. 

Deze intensieve manier van klantgericht ontwikkelen zorgt ervoor dat de ontwikkelaar optimaal op 
de hoogte is van de waarden van de volggroep. Doordat de kenmerken en behoeften van de 
volggroep duidelijk zijn kan de ontwikkelaar de volggroep proactief benaderen en de gewenste 
waarde creëren in het project. De gecreëerde waarden vertegenwoordigen een directe en objectieve 
afspiegeling van de woningmarkt, waarbij dit versterkt kan worden door de klant zelf invulling te 
laten geven aan zijn woning. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat één mening subjectief is, maar 
alle subjectieve meningen gecombineerd vormen een objectief beeld van de volggroep op de 
woningmarkt. Door gebruik te maken van de volggroepmethode weet de ontwikkelaar hoe groot zijn 
draagvlak en dus hoe groot zijn afzetrisico is. Vervolgens kan de ontwikkelaar hier proactief op 
inspelen door waarde te creëren en de volggroep te vergroten. Het afzetrisico wordt met de 
volggroepmethode aanzienlijk verlaagd. 

2. 7 Het achterhalen van de volggroep: 

Aangezien de behoeften en waarden van potentiële eindgebruikers de basis zijn voor de vorming van 
de volggroep, moet de ontwikkelaar onderscheid kunnen maken tussen potentiële eindgebruikers en 
anderen op basis van deze behoeften en waarden. Om een proactieve methode te kunnen realiseren 
moet een ontwikkelaar dus effectief en efficiënt een gefundeerde verwachting kunnen vormen van 
de volggroep. leder project en bijbehorende volggroep zijn echter uniek, dus er zijn geen kenmerken 
waar onderscheid op gemaakt kan worden op het gebied van projectkenmerken en 
gebruikerskenmerken. De waarden en behoeften die worden nagestreefd door eindgebruikers en 
worden verwezenlijkt op locaties zijn echter universeel en definiëren de overeenkomsten tussen de 
volggroep en het project. Door deze waarden en behoeften te koppelen aan de 
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gebruikerskenmerken en de locatiekwaliteiten, kan de ontwikkelaar een verwachting schetsen van 
de kenmerken van de volggroep op een specifieke locatie. 

Er wordt invulling gegeven aan de volggroep door onderzoek te doen naar klantwaarden, 
locatiekenmerken en gebruikerskenmerken. Bij projecten met vergelijkbare waarden wordt gekeken 
naar de samenstelling van de mogelijke volggroep, zodat een verwachting kan worden opgesteld. 
Vervolgens wordt er een lokale vertaling van deze volggroep opgesteld door onderzoek te doen op 
de regionale woningmarkt. Er wordt een steekproef gehouden onder woningzoekenden in de regio 
om te bepalen welke waarden leven en hoe deze gewaardeerd kunnen worden. Door deze 
informatiestromen met elkaar te vergelijken en te verwerken kunnen de belangrijke waarden en de 
diversiteit aan kenmerken van deze volggroep worden vastgesteld. Op deze manier is de 
ontwikkelaar in staat een realistisch en objectief beeld te vormen van zijn draagvlak, afzetrisico en 
diversiteit. 

Als voorbeeld wordt gekeken naar het toekomstig project 'Stadshavens' in Rotterdam in vergelijking 
tot het bestaande project 'Uburg' in Amsterdam. Voor een ontwikkeling in de Rotterdamse 
'Stadshavens' zou gekeken kunnen worden naar de volggroep van het Amsterdamse 'Uburg'. Beide 
locaties hebben namelijk vergelijkbare waarden en kunnen profiteren van dezelfde mogelijkheden 
qua invulling en vrijheid. Hoewel Rotterdammers en Amsterdammers van elkaar verschillen streven 
zij vergelijkbare waarden na. Door vervolgens een onderzoek te houden op de regionale 
woningmarkt kan een correctie worden toegepast die een passend beeld van de Rotterdamse 
volggroep geeft. Vervolgens gaat de ontwikkelaar met deze verwachting van start bij het realiseren 
van de juiste waarden in het toekomstige project. 

Om deze verwachting op te stellen wordt gebruik gemaakt van enquêtes. De enquêtes die worden 
uitgeschreven onder eindgebruikers van een bestaand project en woningzoekenden in een 
bestaande regio dienen identiek te zijn om de uitkomsten te kunnen vergelijken en de regionale 
correctie toe te passen. Deze enquêtes dienen beeldend omschreven te worden, zodat duidelijk 
eenduidig welke waarden nagestreefd worden. De resultaten uit het onderzoek bieden de 
ontwikkelaar een verwachting van de volggroep, welke vervolgens getoetst kan worden gedurende 
het project. Dit onderzoek naar waarden en behoeften van de eindgebruiker bieden de eindgebruiker 
de kans om proactief te ontwikkelen, aangezien het project wordt gebouwd met als basis de 
behoeften van toekomstige eindgebruikers. 

2.8 Conclusie: 

Om grip te krijgen op de potentiële eindgebruikers dient men antwoord te kunnen geven op de 
vragen 'Wie is de eindgebruiker?' en 'Wat drijft de eindgebruiker?'. De behoeften die aan de basis 
staan van de probleemherkenning, de motivatie die hieruit volgt en de attitude in het vervolgproces 
bepalen wat de eindgebruiker aanspreekt en hoe hij benaderd dient te worden. Deze combinatie van 
behoeften, motivatie en attitude bepaalt 'wie de eindgebruiker daadwerkelijk is' en wat de keuzes en 
mening van de eindgebruikers op de leefomgeving vormt. Deze behoeften hangen nauw samen met 
psychologische behoeften en steeds minder met de materiële behoeften, mensen zijn eerder 
geneigd een emotionele keuze dan een rationele keuze te maken. Aangezien de woning en 
woonomgeving zowel een ultiem statusproduct als een consumptieproduct is, zullen nieuwe 
projecten de eindgebruikers aan moeten spreken op hun emotionele beleving van het project. 

Door een focus te leggen op de behoeften van de eindgebruiker dient de volggroepmethode gebruikt 
te worden voor het indelen van potentiële eindgebruikers. Door deze benadering kan grip gekregen 
worden op de dynamiek en meervoudigheid van de woningmarkt, zodat de locatiekwaliteiten benut 
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kunnen worden. Met deze benadering worden de behoeften en motivatie van de eindgebruiker 
verenigd met de kwaliteiten en waarden van de locatie, waardoor de optimale klantgerichte manier 
van ontwikkelen ontstaat. Vervolgens is de fysieke invulling slechts een marktgerichte invuloefening 
van het concept, waarbij de ontwikkelaar de gebruiksdimensie, belevingsdimensie en 
toekomstdimensie in het concept terug laat komen. 

Er wordt invulling gegeven aan de volggroep door onderzoek te doen naar klantwaarden, 
locatiekenmerken en gebruikerskenmerken. Om een beeld te vormen van de volggroep wordt 
gebruik gemaakt van directe informatie van consumenten, zodat een bruikbare verwachting kan 
worden opgesteld. Er wordt gezocht naar projecten die vergelijkbare waarden nastreven, zodat een 
verwachting gevormd kan worden van de waarden en kenmerken van eindgebruikers. Vervolgens 
wordt er voor het toekomstige project een regionale vertaling van deze volggroep opgesteld door 
onderzoek te doen naar de regionale woningmarkt. Op deze manier is de ontwikkelaar in staat een 
realistisch en objectief beeld te vormen van het draagvlak, afzetrisico en diversiteit van het 
toekomstige project. Doordat iedere eindgebruiker binnen het concept een woning op maat krijgt, is 
het project de perfecte afspiegeling van de wensen van de volggroep en dus een objectief beeld van 
de verhoudingen op de woningmarkt. De klantwaarde voor de eindgebruiker bepaalt het succes voor 
een project. 
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3 (Meer)waardecreatie 

"'Human Happiness should be the criterium•- Andres Duany, Duany, Ploter & Zybeck Archltects 
(NEPROM {2009}] 

Uit hoofdstuk twee is naar voren gekomen dat eindgebruikers bij het bevredigen van hun behoeften 
voornamelijk op zoek zijn naar verschillende waarden in projecten. Deze waarden zullen vorm 
moeten krijgen in projecten en de juiste lading moeten dekken om eindgebruikers daadwerkelijk aan 
te spreken, zodat de volggroep vorm kan krijgen. In hoofdstuk drie wordt gezocht naar antwoord op 
de vraag 'Wat houdt (meer)waardecreatie voor de eindgebruiker in?'. Dit antwoord moet vorm 
geven aan de manier waarop ontwikkelaars met waarden in projecten om moeten gaan. 

3.1 Waarde in de ogen van de eindgebruiker: 

In de probleemdefiniëring zijn duidelijke vraagtekens gezet bij het functioneren van de huidige 
woningmarkt. Door de crisis heeft de eindgebruiker de markt wakker geschud en zichzelf in het 
centrum van de markt geplaatst. "Het eindproduct dat de woningmarkt levert heeft een enorme 
impact op het leven, wonen en werken van de eindgebruikers van de woning. Daarbij gaat de 
aankoop bij nieuwe projecten vaak voorafgaand aan de productie en levering. Er wordt in wezen een 
belofte gekocht voordat er sprake is van een concreet product' [SBR (2005)]. Waar eerst sprake was 
van een aanbodgestuurde markt is er nu een vraaggestuurde markt ontstaan. Dit vraagt om een 
andere manier van denken, werken en ontwikkelen. De hele marktketen zal nu moeten worden 
gericht op het creëren van meerwaarde voor de eindgebruiker. 

Het creëren van waarde is een subjectief begrip en lastig te vangen voor de woningmarkt. Zoals in 
hoofdstuk twee is vermeld moet waardecreatie voor de eindgebruiker centraal komen te staan in de 
bedrijfsvoering van de ontwikkelaar. Met een focus op de behoefte naar erkenning en zelfontplooiing 
moet de eindgebruiker voor het project gewonnen worden. Momenteel wordt in veel gevallen al 
gestreefd naar waardecreatie, maar is de exacte inhoud hiervan vaak nog onduidelijk. Bij het 
tegemoetkomen aan de behoeften van de eindgebruikers is het noodzakelijk de waarde vanuit het 
oogpunt van de eindgebruiker te bekijken, zodat de consument de toegevoegde waarde ziet en 
bereid is hier de gewenste investering tegenover te zetten. Zoals in hoofdstuk twee is uiteengezet, 
kunnen we het consumentengedrag van eindgebruikers terugbrengen tot een streven naar 
gebruiksbehoefte, belevingsbehoefte en toekomstbehoefte. In de markt moet deze drijfveer worden 
omgezet in de waarde die een ontwikkeling voor de eindgebruiker vertegenwoordigt. Voortbouwend 
op deze analyse staat in dit hoofdstuk de vraag 'Wat houdt waardecreatie voor de eindgebruiker in?' 
centraal. 

Waarde wordt in de Van Dale beschreven als: Hgrootte van betekenis die iets heeft als bezit, door 
gehalte, als middel tot een doel, door betrekking of door een combinatie van deze of enkele van deze 
factoren» [Van Dale (2004)]. In 'het middel tot een doel' ligt de behoefte van de eindgebruiker waar 
een oplossing voor geboden moet worden, waarna de eindgebruiker hier 'een grootte van betekenis' 
(een waarde) aan toekent. In marketing wordt aan waardeperceptie de volgende betekenis 
gekoppeld: "De subjectieve inschatting van het nut en de kwaliteit van een product door een 
potentiële koper in verhouding tot de prijs" [Verhage {2004)]. Beide uitspraken leggen waarde uit als 
een betekenis die iets voor een eindgebruiker heeft, vervolgens moet de eindgebruiker hier een 
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investering tegenover zetten. Inmiddels is duidelijk dat deze waarde verder gaat dan de economische 
vergoeding die er tegenover staat. Waarde voor een eindgebruiker komt naar voren in de mate 
waarin het de behoeften van de eindgebruiker bevredigt. 

Door een veranderende vraag van een kwantitatieve opgave 
naar maatgerichte producten zit de toegevoegde waarde voor 
eindgebruikers niet enkel in de productgerichte financiële 
waarde. 'Toegevoegde waarde' is in de huidige markt een 
aanmerkelijk dynamischer begrip dan vroeger. Mensen zoeken 
producten met als doel het versterken van de eigen identiteit, 
het onderscheiden van de rest of versterken van 
zelfontplooiing. In deze zoektocht schiet een puur fysiek 
product tekort, dit moet betekenis hebben en de 
eindgebruiker inspireren. "Zodoende spelen ook bij het creëren 
van waarde psychologische waarden een belangrijkere rol dan 
materiële" [Nijs & Peters (2009)]. Welke invulling ook aan deze 

Fig. 3.1 De balans tussen investering en 
waarde wordt gegeven, deze moet altijd groter zijn dan de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker 

investering, in prijs, moeite en risico, die er tegenover moet !Eigen bewerking, Thomassen (2003)} 

staan, zoals te zien is in figuur 3.1. Bij een vorm van 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' zal de 
vereiste wachttijd (investering) op moeten wegen tegen een op maat gemaakte leefomgeving voor 
de eindgebruiker. 

Bij het creëren van waarde wordt de basis gevormd door behoeften, motivaties en de attitude van de 
eindgebruiker. Waar vroeger producten werden gepositioneerd op basis van de waarde die de 
functionele producteigenschappen konden vertegenwoordigen, wordt nu vooral gekeken naar de 
(meer)waarde die het totale product voor de eindgebruiker heeft. De (meer)waarde die het totale 
product voor de eindgebruiker vertegenwoordigt, zien wij voornamelijk terug in het tegemoetkomen 
aan de behoeften die aan de basis van de probleemherkenning liggen. Uit het vorige hoofdstuk is 
gebleken dat de huidige maatschappij een duidelijke focus legt op kernbehoeften als erkenning, 
respect en zelfontplooiing, waaraan sociale motieven en groeimotieven gekoppeld worden. Deze 
motieven liggen dus steeds vaker in het verlengde van psychologische behoeften en hebben steeds 
minder betrekking op materiële behoeften. Deze behoeften, gekoppeld aan de motivaties, brengen 
een bepaalde attitude bij eindgebruikers naar voren. Deze attitude is vervolgens op te splitsen in een 
drietal dimensies, namelijk: gebruiksdimensie, belevingsdimensie en toekomstdimensie. Bij het 
creëren van waarde dienen deze dimensies een betekenis te krijgen voor de eindgebruiker en 
herkenbaar te zijn in het totaal product. 

In verschillende onderzoeken is gekeken naar de verschillende categorieën van toegevoegde waarde, 
die gekoppeld kunnen worden aan de eerder achterhaalde focusdimensies (gebruiksdimensie, 
belevingsdimensie en toekomstdimensie). "In de marketing heeft men lange tijd onderzoek gedaan 
naar de waarde van producten voor consumenten, uiteindelijk zien zij dat eindgebruikers een houding 
naar producten hebben die onderscheid maakt in iemands kennis en opvatting over het product, 
iemands emoties en gevoelens ten opzichte van het product en iemands feitelijke gedrag ten opzichte 
van het product" [Verhage (2004)]. In imagineering en concepting komt men tot de volgende 
kernverdeling "Eindgebruikers lijken hierbij onderscheid te maken in productwaarde, symbolische 
waarde, koopgedragswaarde, en maatschappelijke waarde" [Nijs (2009)] [Rijkenberg (2009)]. Beide 
indelingen hebben grote overeenkomsten met de indeling naar de attitude van de verschillende 
eindgebruikers. Om de drijfveer en waarden aan elkaar te koppelen zoeken beide methoden naar 
een naadloze afstemming tussen de drijfveer van de eindgebruiker en de waarden die het product 
vertegenwoordigt. 
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Waarden van de klant: Beschrijving 
Gebruikswaarde 

Belevlngswaarde 

Toekomstwaarde 

Het functionele en objedieve léf\rik van het 
product In het hier en nu 
De subjectieve beleving van het product in het 
hier en nu 

Waarderif\8 -en duurzaamheld "*" flat roduct 
door de \lid heen 

Zowel de marketing als de imagineering en concepting methoden maken gebruik van objectieve, 
subjectieve en op de toekomst gebaseerde waarden. Het meest overzichtelijk is de 
gebruiksgerelateerde objectieve waarden te scheiden van de belevingsgeoriënteerde waarden, 
evenals een aparte categorie te maken voor op de toekomst gerichte waarden. Op basis van de 
behoeften, motieven en attitude van de eindgebruikers wordt de waardecreatie verdeeld in drie 
dimensies, zoals beschreven in onderstaande tabel. Aan deze drie dimensies moet voldoende waarde 
ontleend worden, zodat dit de investering van de eindgebruiker overstijgt, zoals weergegeven in 
figuur 3.1. Om de eindgebruiker te verleiden zal deze balans in zijn voordeel moeten liggen, waarbij 
hij de toegevoegde waarde haalt uit de drie onderscheiden dimensies. 

Behoeften, motivaties en attitudes zijn in producten terug te herleiden tot 'waarden' die mensen 
herkennen. Het realiseren van verschillende 'waarden' resulteert in 'waardecreatie' en dus in 
'waarde'. Dus als mensen de juiste waarden in een product herkennen, zal dit product voor hen meer 
waarde vertegenwoordigen. Het creëren en tegemoetkomen aan waarden kan gelijk worden gesteld 
met waardecreatie. Het afstemmen en toevoegen zal vanzelfsprekend leiden tot meerwaardecreatie. 
In het verdere onderzoek worden de verschillende waarden, waardecreatie en waarde als elkaars 
resultante toegepast, zoals weergegeven in onderstaand schema . 

• Fig. 3.2 Waardecreatie bij 'Klantgericht Ontwikkelen' 

3.2 Verwachting vs. (meer)waarde: 

De indeling naar waarden van eindgebruikers gekoppeld aan de verschillende motivatiedimensies 
biedt een duidelijk overzicht met mogelijkheden voor (meer)waardecreatie. In de 
communicatiemaatschappij worden eindgebruikers doodgegooid met informatie over producten en 
varianten, dus is het moeilijk onderscheidend te zijn. "De Invulling van de waardepropositie kan van 
beperkt tot zeer omvangrijk worden gedefinieerd. Een waardepropositie kan variëren van 
standaardproducten tot het leveren van innovatieve oplossingen en toegevoegde waarde voor de 
klant, zoals te zien is in figuur 3.2. Door een innovatieve en klantvriendelijke manier van ondernemen 
stijgt de waardeachting van de bedriffsproducten in de ogen van de eindgebruiker aanzienlijk. 
Hierdoor spelen andere aspecten dan prijs en concurrentie een belangrijkere rol en kan daadwerkelijk 
op waardecreatie gefocust worden." [Thomassen (2003)] . 

Door het totaalproduct zo te positioneren dat het volledig gericht is op de 'behoeften van de klant' 
en 'waarde voor de klant' kan het product in de oranje gemarkeerde waardecategorie vallen, 
'Innovatieve producten voor de klant' en 'Economische toegevoegde waarde voor de klant'. Deze 
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focus zorgt ervoor dat eindgebruikers door het product in het hart geraakt worden, zodat zij het 
product willen hebben en bereid zijn daarvoor te betalen. "Prijs en concurrentie spelen hierin een 
betrekkelijk kleine rol, doordat de eindgebruiker overtuigd is van de propositie van het product en hier 
voor zichzelf toegevoegde waarde in ziet. Beleving speelt een grote rol bij dit kopersgedrag van de 
eindgebruiker" [Verhage (2004)]. Dus naarmate meer waarde voor de eindgebruiker wordt 
gerealiseerd hoe minder aandacht wordt besteed aan geld en concurrerende producten, zoals te zien 
is in flguu1r 3.3. 

voor 
de if.tnt 

Invloed prijs & concurrentie 

Fig. 3.3 Waardepropositie in de ogen van de klant [Thomassen (2003)/ 

"Vanuit de aanbodgerichte markt was het vaak het geval dat bedrijven zich enkel richtten op de 
functionele wensen van de doelgroep en het product niet tot zijn va/Ie potentie ontwikkelden. 
Zodoende ontstond er een mismatch waarbij het fysieke produet niet kon valdoen aan de behoeften 
van de eindgebruiker en zodoende niet voldeed aan de verwachtingen. Andere producten konden zich 
juist onderscheiden door meer te bieden dan het fysieke product, door zich te richten op de beleving 
en toekomstwaarde van het product" [SBR (2005)]. Door te focussen op de verschillende waarden 
van gebruikers kan naar het ware potentieel van het product toegewerkt worden, zodat 
ontwikkelaars steeds meer toegevoegde waarde kunnen bieden. Zodoende kunnen ontwikkelaars 
door een goede focus op de eindgebruiker meer waarde creëren en een duurzame relatie 
opbouwen. 

"Vanuit concepting wordt de invloed van 
communicatie als 'de manier' gezien om 
producten naar een hoger niveau te tillen. 
Daarbij is het gedachtegoed het 
uitgangspunt en hoeft daar niet per 
definitie verdere innovatieve 
produetontwikkeling aan te pas te komen" 
[Nijs (2009)] [Rijkenberg (2009)] . Het 
probleem bij deze visie is dat een 
uitgebreide communicatie en een 
achterblijvend product leidt tot 
verwachtingen waar het fysieke product niet 
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Fig. 3.4 Verwacht product en potentieel product [SBR, (2005}] 
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aan kan voldoen, zoals te zien is in figuur 3.4. Dit is één van de meest voorkomende mismatches 
tussen klant en producent in de huidige communicatiemaatschappij. Doordat productenkwaliteiten 
aan hun maximum zitten proberen producenten deze koste wat het kost uit te melken. Uiteindelijk 
leidt dit niet tot een duurzame relatie en wordt alle toegevoegde waarde van het product teniet 
gedaan door te hoge verwachtingen. De meerwaarde zit in de kwaliteiten van het totale product en 
de waarden die het creëert voor de eindgebruiker door tegemoet te komen aan de behoeften van de 
eindgebruiker. De ontwikkelaar moet deze meerwaarde zichtbaar maken voor de klant door middel 
van deze communicatie. 

3.3 Andere commerciële markten: 

Hoewel in de bouw de eindgebruiker lange tijd geen grote rol van betekenis heeft gespeeld, staat de 
eindgebruiker in vrijwel iedere andere markt wel centraal, markten waar de concurrentie groter is en 
eindgebruikers kritischer zijn. Ook in deze markten vindt momenteel een verandering plaats, 
namelijk van marketing18 naar concepting en vervolgens naar imagineering. "Mark~ting zijn alle 
activiteiten die gericht zijn op het bevredigen van de behoeften en wensen van de afn~m~rs door 
middel van rui/proces. lmagineering voegt daar het creëren van belevingswerelden die tot de 
verbeelding van de klant spreken aan toe"' [Nijs & Peters (2009)]. Marketing heeft een focus op 
behoeften en stuurt op tevredenheid bij klanten, terwijl imagineering stuurt op waarden en juist 
betrokkenheid van eindgebruikers probeert te bewerkstelligen. Ze richten zich op de psychologische 
behoeften van de eindgebruiker en betrekken hem bij het product en de omgeving. 

Uiteindelijk is de eindgebruiker het uitgangspunt waar beide filosofieën zich op richten. Het gaat 
erom dat de eindgebruiker vanuit zijn klantgerichte blik op een totaalproduct wordt gestuurd. De 
eindgebruiker kijkt niet enkel naar de prijs van een product, want dan zou de goedkoopste 
leverancier altijd marktleider zijn. Veel bekende marktleiders maken gebruik van marketing en 
imagineering. Zij communiceren meerwaarde naar de eindgebruikers en maken dit waar. 

Apple, IPod: 
Misschien wel het meest succesvolle iPod hier, daar en waar dan ook. 
voorbeeld van het huidige klantgericht 
produceren en vermarkten is de Apple 
IPod. Eindgebruikers kunnen een MP3-
speler kopen voor € 20,-, maar zijn bereid 
€200,- te betalen voor een IPod. Apple 
heeft de IPod in een bredere context dan 
enkel het product weten te plaatsen, zoals 
weergegeven in figuur 3.5. "'Hoewel 
bedrijven producten en diensten proberen 
te verkopen, zijn het de geleverde 
'ervaringen en prestaties' van deze 

producten die klanten eigenlijk kopen"' 
[Karol and Tait (2008)] . 

Fig. 3.5 De belevingswereld van /Pad in de slogan [www.apple.cam (2010)} 

"Apple heeft een mogelijkheid gecr~ëerd waarin mensen zich op ieder moment kunnen afsluiten van 
de wereld om zich heen en deze ook ieder moment weer kunnen toelaten"' [Ka rol and Tait (2008)]. De 

18 
Marketing: Marketing omvat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of 

ideeën, en alle andere activiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een soede reputatie te creëren en 
duurzame relaties met klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken (Verhage (2004)). 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

IPod is daarnaast een symbool van de moderne tijd geworden, waardoor de gebruiker zich modern 
en hip voelt. Kwalitatief heeft Apple een hoge gebruikswaarde gerealiseerd door de 
gebruiksvriendelijke bediening en download software. Door deze ontwikkelingen voor de IPod en de 
manier waarop ze de eindgebruiker benaderen wordt ervoor gezorgd dat ze marktleider blijven, 
zodat eindgebruikers een toekomstbestendig product kopen. Apple heeft daadwerkelijk de complete 
context zo geregisseerd dat het gebruik voor de eindgebruiker een kwalitatief hoge belevingswaarde 
heeft. 

De waarde die de eindgebruiker uit de IPod haalt gaat veel verder dan enkel de MP3-speler, dus is de 
eindgebruiker ook bereid meer te betalen voor het totaalproduct. Hij betaalt voor status, 
belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Apple heeft bij de IPod een aanmerkelijk 
bredere focus gehad op de eindgebruiker dan slechts zijn productgerichte behoeften en is erin 
geslaagd aan deze latente behoeften tegemoet te komen. Het uiteindelijke resultaat is een uitermate 
tevreden eindgebruiker, die tien keer zo veel betaalt voor een product en zich dat bewust is. 

Heineken: 
Heineken is bij de meeste mensen bekend als het biermerk, 
maar ook Heineken biedt klanten een bredere ervaring dan 
slechts het flesje bier, zoals te zien is in figuur 3.6. 
"Heineken is met het Holland Heineken House, de Heineken 
Music Hal en Student Music Night een ware 
horecaonderneming en een symbool van uitgaan 
geworden. De focus ligt op de feestende consument en zijn 
omgeving en niet op het flesje bier dat hij drinkt" [Nijs & 
Peters (2009)]. 

De gebruikswaarde is van nagenoeg alle populaire 
biermerken goed, dus moet Heineken op een andere 
manier extra waarde creëren. De eindgebruiker haalt 
wederom een bepaalde status uit het drinken van 
Heineken, namelijk de moderne mens die van een feestje 
houdt. Daarnaast zorgt de context voor de hoge 
belevingswaarde en de betere smaak van een flesje 

Fig. 3. 6 De reclameslogan van Heineken voor de 
2010 Superbowl [www.Heineken.com {2010}] 

Heineken ten opzichte van andere merken. Heineken biedt klanten een leefstijl en een ervaring 
waarbij mensen het uiteindelijke product nuttigen, zodat mensen bereid zijn meer te betalen dan 
voor een ander merk. 

Nike: 
Nike is bekend als een merk In sportartikelen en 
speelt ook goed in op de belevingswereld van de 
eindgebruiker. Bij het sporten willen mensen 
namelijk niet alleen goed materiaal, maar ze 
willen vooral succesvol zijn en winnen. Nike 
geeft de eindgebruiker het gevoel dat er betere 
prestaties worden geleverd en zelfs de top kan 
worden gehaald door producten van Nike. Dit 
doen ze door de beste sterren te laten sporten Fig. 3. 7 De weg naar succes ligt open met Nike op het WK2010 

met producten van Nike, zoals Christiano fwww.nike.com (2010!1 

Ronaldo (voetbal), Tiger Woods (golf), Roger Federer (tennis) en lebren James (basketbal). Dit 
spreekt tot de verbeelding van eindgebruikers die tegen deze sterren op kijken en zich hiermee 
willen vereenzelvigen, zoals te zien is in figuur 3.7. 
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Nike speelt dus in op de beleving van de eindgebruikers, maar biedt tegelijkertijd een topproduct. De 
gebruikswaarde van Nike-producten zijn van hoge kwaliteit en toegankelijk voor de eindgebruiker. 
Daarbij spelen ze in op de sportieve beleving van de klant, door alle succesverhalen van de Nike
sterren. Door het innovatieve aspect van Nike en het constant heruitvinden van haar producten 
creëren ze een zekere mate van afhankelijkheid. Wie naar de top wil moet altijd de nieuwste spullen 
hebben. Nike biedt de gebruikers en vooral zichzelf dus meerwaarde. Door het scheppen van deze 
belevingen zijn eindgebruikers wederom bereid extra te betalen voor een kwalitatief hoogwaardige 
ervaring, terwijl bij amateurs de uiteindelijke prestaties niet beter zullen zijn. 

Aanknopingspunten: 
De bovenstaande beschrijving van marktleiders in verschillende branches geeft aan dat 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde al geruime tijd door merken op commerciële 
markten worden toegepast. De objectieve kwaliteiten van deze producten zijn naar een kwalitatief 
hoge standaard gegroeid, waarna de daadwerkelijke waarde van het product vergroot wordt door de 
belevingswaarde en toekomstwaarde van het product te vergroten. Vervolgens blijkt uit de 
waardestijgingen van deze producten dat het effect van de belevingswaarde en toekomstwaarde op 
de eindgebruiker dermate groot is dat deze niet onderschat mag worden. In de strijd naar kwaliteit 
blijken deze factoren zelfs essentieel om de eindgebruiker een totaalproduct aan te kunnen bieden, 
waarbij dit product de maximale waarde voor de eindgebruiker en leverancier kan 
vertegenwoordigen. In deze tijd van individualisering en mondigheid van de eindgebruiker zijn deze 
merken nog nooit zo succesvol geweest door belevingen om massaproducten te vormen. 

Daarnaast moeten eindgebruikers zich kunnen identificeren met de producten en er een bepaalde 
status of groei aan ontlenen. Zelfs een consumptieproduct als een biertje van Heineken krijgt een 
dergelijke waardestijging, waardoor zij al jaren als marktleider functioneren. Ook Apple en Nike 
richten hun producten hierop, waardoor zij niet alleen de klant verleiden tot een aankoop, maar ook 
een duurzame relatie met de klant opbouwen. Door deze succesvolle strategieën gaat de 
eindgebruiker ook een waarde voor de leverancier vertegenwoordigen. Doordat de eindgebruiker 
zich verbonden voelt met het product zal deze in de toekomst geneigd zijn wederom een product van 
hetzelfde merk aan te schaffen. Ook een woning betekent voor een eindgebruiker veel meer dan 
slechts de technische woning, daarbij is waardecreatie de manier om een product de juiste 
waardering te geven in de ogen van de eindgebruiker. De eindgebruiker moet de meerwaarde van 
het product kunnen zien. 

3.4 'Waardecreatie' op de Nederlandse woningmarkt: 

Door de 
woningschaarste was in € 121.500 
de jaren '50 tot en met 
de jaren '70 voldoende 
waarde gecreëerd 
zodra mensen een dak 
boven hun hoofd 
hadden. De behoefte 
aan veiligheid en 
zekerheid, gesterkt 
door 
overlevingsmotieven, 
waren het belangrijkst 
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In woonwijk 
Geen garage 
Mettuin 
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~__;} ITLl - • ---- ;· ~· 

• I - ~ 

voor de Fig. 3.8 Korte vergelijking vergelijkbare woningen in verschillende steden. [Neprom (2009)/ 
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eindgebruikers. Een aanbodgerichte focus was op dat moment geen probleem, aangezien klanten 
tevreden waren en aan producten nog voldoende verbeterd kon worden. Dat is nu helemaal 
veranderd. De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste jaren steeds duidelijker naar voren 
gekomen als belangrijk thema op de Nederlandse woningmarkt. NDeze kwaliteit is echter nog niet 
opgemerkt door de eindgebruikers, aangezien in een onderzoek van de Rabo Vastgoedgroep ruim 
60% aangeeft (zeer) ontevreden te zijn over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning, doordat zij 
te weinig waarde kregen voor de investering die ze daar tegenover moesten zetten" [Rabo 
Vastgoedgroep {2009)]. De focus op kwaliteit heeft dus nog niet geleid tot waardecreatie bij de klant. 

Marktpartijen moeten zich beter inleven in de veranderende belevingsoriëntatie van de 
eindgebruikers. De ontwikkelaar is nog altijd erg productgericht bezig met de eindgebruiker zonder 
bewust rekening te houden met de totale impact van de leefomgeving voor de eindgebruiker. Dat is 
vreemd, aangezien een locatieverandering van dezelfde woning een financieel waardeverschil van 
€180.000 euro betekent, zoals weergegeven in figuur 3.8. Uiteraard heeft dit ook te maken met de 
locatie, omgeving, schaarste en grondprijs, maar ook dat is terug te leiden tot de vraag vanuit de 
markt en de financiële waarde die een eindgebruiker bereid is voor de woning te betalen. 

De cijfers uit figuur 3.8 bewijzen, zoals eerder gesteld, dat het verschil in waarde van de woning voor 
de eindgebruiker uit meer factoren voortkomt dan slechts de fysieke woning zelf. Om dit te 
onderbouwen wordt het onderzoek 'de prijs van de plek' gebruikt, waarin gemeten is welke waarde 
met verschillende kenmerken gerealiseerd wordt. nHierbij komt naar voren dat bij stedelijke 
projecten de fysieke kenmerken van de woning (woningtype, woonoppervlak, aantal kamers, 
bouwperiode enz.) voor slechts 23% bij grondgebonden woningen en 14% bij appartementen van de 
waarde van de woning voor de eindgebruiker bepalen, zoals te zien is in figuur 3.9. De provincie 
waarin de woning ligt bepaalt voor 6% en 8% de waarde van de woning, waardoor het verschil in 
figuur 3.7, dus ook niet enkel daarvan afhankelijk is. De fysieke kenmerken van de woonomgeving 
(groen, bedrijfsterrein, water enz.) blijken van geringe invloed voor de eindgebruiker door slechts 8% 
en 4% van de waarde van de woning te vertegenwoordigen. Het sociale effect (sociale status, 
allochtonen, bevolkingsdichtheid, enz.) op de waarde van de woning blijkt met 8% en 6% iets groter, 
maar nog steeds gering. De 
functionele kenmerken van 
de woonomgeving (nabijheid 
werkgelegenheid, nabijheid 
openbaar vervoer, 
voorzieningen enz.) blijkt van 
grote invloed op de waarde 
van de woning, 
respectievelijk 12% en 15% bij 
grondgebonden woningen en 
appartementen. N [Visser & 
Van Dam {2005)] . Zonder 
goede focus op de locatie en 
bijbehorende kwaliteiten 
loopt een ontwikkelaar dus 

40% 

30% 

20% 

10% 

Grondgebonden 

grote financiële woningen 

waardeontwikkelingen 

Appartementen 

Functionele 
kenmerken 
WOOROITlileVing 

Sociale kenmerken 

• Fysieke kenmerken 
woonomgeving 

• Provincies 

• Woningkenmerken 

mis. Fig. 3.9 Waardeopbouw van grondgebonden woningen en appartementen. [Visser & van Dam (2005)] 

In dit onderzoek is het opvallend dat eigenlijk een groot deel van de waarde van de woning niet is 
onder te brengen bij meetbare factoren (gebruikswaarde). Bij de waardebepalingen is namelijk 43% 
bij grondgebonden woningen en 51% bij appartementen niet onder te brengen bij een meetbare 
categorie. Deze 43% en 51% zijn onder te brengen bij de dimensies die zich richten op 
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belevingswaarde en toekomstwaarde. Aangezien eindgebruikers aan deze factoren relatief grote 
waarde verbinden is het vreemd dat ontwikkelaars eigenlijk nauwelijks aandacht besteden aan deze 
factoren. Uit de analyse van de eindgebruiker blijkt zelfs dat deze dimensies steeds vaker 
doorslaggevend zijn bij de keuze van een woonomgeving, aangezien eindgebruikers deze objectieve 
factoren toch als een zekere standaard zien. Ook vanuit kwantitatief oogpunt kan gesteld worden dat 
ontwikkelaars meer aandacht moeten besteden aan de belevingswaarde en toekomstwaarde van de 
totale woonomgeving, aangezien de eindgebruiker hier voor een groot deel de waarde van de 
woning vanaf laat hangen. 

Een klantgerichte visie op stedelijke ontwikkeling betekent dat de eindgebruiker een duurzame 
leefomgeving wordt aangeboden, waardoor een duurzame relatie opgebouwd kan worden. Deze 
visie realiseert een hogere continuïteit, hogere omzet en meer tevreden klanten. Door proactief 
waarden te realiseren kan de eindgebruiker begeleid worden in zijn keuzeproces. Voor de 
eindgebruiker betekent dit een leefomgeving op maat, waarin aan zijn behoeften wordt voldaan. De 
tevredenheid van de eindgebruiker komt voort uit de waarde die in zijn ogen is gerealiseerd. De 
ontwikkelaar versterkt door een focus op waardecreatie zijn positie in het gehele proces. 

3.5 Woningmarkten in het buitenland: 

Ondanks de Europese eenwording zijn gebiedsantwikkelingen nog steeds een nationale 
aangelegenheid. Beïnvloed door polit iek-bestuurlijke structuren en culturele verschillen heeft vrijwel 
ieder land zijn eigen manier van werken en omgaan met de klant. Veel multinationals veroveren met 
dezelfde producten commerciële markten van verschillende landen. Door verschillen op de 
woningmarkten van verschillende landen is dit bij vastgoed moeilijker. Sommige woningmarkten in 
het buitenland hebben de vraagmarkt al geruime tijd omarmd en zijn met een klantgerichte focus en 
proactieve houding zichzelf aan het profileren en profiteren juist van deze bedreigingen. 

Proactief ontwikkelen in Groot-Brittannië: 
In Groot-Brittannië zijn marktpartijen vanuit de traditie nauw betrokken bij maatschappelijke 
plannen en planvorming. In Groot-Brittannië is het gebruikelijker voor marktpartijen om proactief 
met overheidsinstanties samen te werken. "Ontwikkelaars komen dan ook vaak ongevraagd met 
initiatieven op de proppen. Indien de overheid het eens is met een initiatief past zij ook gemakkelijk 
de geldende planologische regelingen aan" [De Zeeuw (2007)]. Deze open samenwerking tussen de 
verschillende partijen zorgt voor een betere en bredere basis voor samenwerkingsverbanden, meer 
mogelijkheden voor de markt en minder tijd- en geldverspilling in het proces. "Ontwikkelaars worden 
aan zogenaamde Planning Performance Agreements gehouden, waardoor de continuïteit voor de 
Overheid gewaarborgd blijft [De Zeeuw (2009))". De mogelijkheden tot stedelijk ontwikkelen zijn in 
Groot-Brittannië dus vele malen groter dan nu en in het verleden in Nederland het geval was. 

HNoast deze beleidstechnische voorsprong heeft men in Groot-Brittannië ontdekt dat klantgericht 
ontwikkelen enorm kostenbesparend blijkt te zijnH [Luijten (2009)]. Voor beide kanten van de markt 
blijkt consumentgericht werken dus een win-win-situatie te zijn. Daarbij is Engeland allang niet meer 
gericht op de objectieve functionele eigenschappen van de woning, maar het gaat om de beleving en 
emotie van het grotere geheel. "Ze werken nu toe naar het eigen voorbeeld van de vroegere Engelse 
dorpen, zodat de beleving van niet alleen de omgeving maar ook de bewoners onderling optimaal 
wordt ingericht" [Neprom (2009)] . Subjectieve aspecten van de woningen wegen voor eindgebruikers 
veel zwaarder dan de technische eigenschappen. Philip Cooke drukte dit uit als: "it 's all about hearts 
as well as minds" [Neprom (2009)] . Hierbij duidt hij op de denkwijze van eindgebruikers waarbij de 
hersenen weliswaar een belangrijke basis vormen, maar je met je hart daadwerkelijk verliefd wordt 
op een leefomgeving. 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

Engelse ontwikkelaars nemen in deze benadering een voorbeeld aan de benadering van retailers. 
"'Deze klantgerichte manier van werken moet wel oprecht en in de hele keten doordrongen zijn, want 
anders vol je bij de huidige kritische consument door de mond" [Luijten (2009)]. Consumentgericht 
ontwikkelen moet authentiek en oprecht zijn om de eindgebruiker op de juiste manier tegemoet te 
komen in zijn wensen. "Philip Cooke ziet dit dan ook als 'doen wat j~ beloofd hebt en j~ daar proacti~f 
in opstellen, een goede service is het minste dat je kunt d~n" [Neprom (2009)]. Mond-tot
mondreclame is extreem waardevol en vaak doorslaggevend voor de eindgebruiker bij het maken 
van keuzes. In Engeland probeert men een duurzame relatie op te bouwen met de eindgebruiker en 
daar juist van te profiteren, zodoende is het vertrouwen tussen partijen in de markt groot. 

Klantgerichte belevingsconcepten in de Verenigde Staten: 
De Verenigde Staten zijn het toonbeeld van de consumptie- en communicatiemaatschappij. Om grip 
te krijgen op de Amerikaanse woningmarkt zijn er een aantal belangrijke verschillen met de 
Nederlandse woningmarkt. Allereerst zit er een groot verschil in de schaal van de ondernemingen. 
"In de VS zijn veel kleine ondernemingen in de markt actief die de lijnen met de klant kort houden en 
op deze manier proberen geld te verdienen. Daarnaast zijn er een aantal extreem grote bedrijven met 
een productie van 40.000-50.000 units per jaar" [Luijten (2009)]. Door de concurrentie van de kleine 
lokale aannemers worden grote ondernemers ook gedwongen klantgerichter te werk te gaan. 

"In de VS zijn de marges klein en de concurrentie groot, woordoor bedrijven het zich niet kunnen 
permitteren om zich niet op de markt te richten" [Luijten (2009)]. Alleen al vanuit commercieel 
oogpunt is het verschil in klantgericht ontwikkelen tussen de woningmarkt in de VS en de markt in 
Nederland groot. Door woningen en woonomgevingen tastbaar te maken en terug te brengen naar 
de menselijke maat proberen ze de eindgebruiker een beter beeld te geven van de leefomgeving, 
waar dit in sommige 'suburbs' juist verloren is gegaan. Ontwikkelaars in de VS doen er alles aan om 
omgevingen te ontwikkelen waarin mensen gelukkig zijn en opbloeien. Ze proberen de beleving van 
de eindgebruiker zodoende tot in het uiterste te voeden, zodat mensen het juiste beeld van de 
leefomgeving krijgen. In de VS is het normaal om woningen te realiseren voordat ze verkocht zijn. 
11Dit resulteert in sommige gevallen dat mensen woningen kopen, waarbij ze nog enkel hun pantoffels 
aan moeten doen en op de bank kunnen ploffen, zoals in het project Napa Pipe van Rogal, Walsh & 
Mol/ gaat gebeuren" [NEPROM (2009)]. Daarbij wordt heel de leefomgeving ingericht op de 
eindgebruiker, zodat deze de omgeving en de woning optimaal kunnen benutten en ervaren. 

Fig. 3.10 Drie voorbeelden von Amerikaons klontgericht ontwikkelen von Duony Ploter- lyberk & Compony: Eostlake Mississippi, Summerfield 
Maryland en Newtown at Liberty Missouri. [www.dpz.com] 

Naast deze functionele eigenschappen en klantensturing richten ze zich nadrukkelijk op het 
realiseren van identiteit, door het vastleggen van belevingen in het ontwerp van de leefomgeving. 
,.Ze proberen de auto uit het straatbeeld te krijgen en proberen diversiteit met een hoge kwaliteit In 
de omgeving te brengen door 'mixed environments', zoals in de projecten Eastlake in Mississippi en 
Albacoa in Florida van Duony Plater-Zyberk & Company. Opvallend hierbij is dat ze nadrukkelijk 
werken volgens Europese voorbeelden van compacte binnensteden" [NEPROM (2009)). Deze focus op 
hoge kwaliteit en afwisseling wordt gecombineerd met de beleving van de plek, waardoor mensen 
hun eigen identiteit aan de leefomgeving kunnen verbinden. Daarbij zijn bewustwording, 
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verwachtingen en belevingen van de eindgebruikers cruciaal, zij worden dan ook gedurende het 
gehele proces begeleid. 

Aanknopingspunten: 
Hoewel de Engelse manier van ontwikkelen het meest lijkt op de Nederlandse manier van 
ontwikkelen is het opvallend dat Amerikanen het Europese model van een dorp proberen te 
benaderen in de zoektocht naar de perfecte klantgerichte woonomgeving. De huidige structuur waar 
in de Nederlandse omgevingen op voortgeborduurd kan worden, zou dus voldoende 
aanknopingspunten met zich mee moeten brengen om een goede leefomgeving te realiseren. 
Daarbij is het vertrouwen en de proactieve houding tussen partijen in de Engelse woningmarkt 
wellicht de oplossing om in de Nederlandse woningmarkt ook deze klantgerichte manier van 
ontwikkelen definitief van de grond te krijgen. De ontwikkelaar op de woningmarkten van de 
Verenigde Staten en Groot Brittannië hebben de klant als uitgangspunt genomen, zodat een hogere 
continuïteit, grotere klantenbinding, lagere faalkosten, lager afzetrisico en hogere omzet kan worden 
gerealiseerd. 

Voor de Nederlandse markt is het tekenend dat beide woningmarkten mijlenver voorlopen op het 
gebied van klantgericht ontwikkelen. De Engelsen en vooral de Amerikanen stellen de complete 
projecten af op wat de eindgebruiker wil en gaan daarin erg ver in het tegemoet komen van de 
behoeften van de eindgebruiker, waarbij ze bereid zijn de hele woning in te richten om de beleving 
tastbaar te maken. Het doel van de woningbouwprojecten is om de eindgebruiker te verleiden met 
de gecreëerde waarden en beelden, om uiteindelijk de eindgebruiker verliefd te laten worden op de 
woonomgeving. 

3.6 Waarde(n)creatie voor de volggroep: 

Ontwikkelaars op de Nederlandse 
woningmarkt kunnen op het gebied 
van klantgericht ontwikkelen veel 
leren van andere markten en het 
buitenland. Zoals uit bovenstaande 
beschrijvingen blijkt, heeft de 
Nederlandse woningmarkt een te 
beperkte focus op de waardecreatie bij 
eindgebruikers en een te globale visie 
op de eindgebruiker zelf. Met de 
huidige kennis moet kritisch gekeken 
worden naar de manier waarop 
gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde worden gebruikt bij 
het in kaart brengen van de behoeften. 
Uiteindelijk zijn deze waarden de 
bouwstenen voor de waardecreatie bij 
het totaalproduct en de manier 
waarop waarde voor de eindgebruiker 
benaderd dient te worden. Een woning Fig. 3.11 Waardecreatie vanuit gebruikersbehoeften [vervolg figuur 2.6} 

is zowel een statusproduct als een 
consumptieproduct, waardoor geprofiteerd kan worden van een hoge mate van betrokkenheid 
vanuit de eindgebruiker maar waardoor ook hoge verwachtingen worden geschept bij de 
eindgebruiker. 
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De definitie die voor waardecreatie voor een totaal woonproduct in dit onderzoek centraal staat is: 
Het realiseren van een duurzame leefomgeving die voldoet aan de interne drijfveer van de 
eindgebruiker door een passende gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde te 
realiseren. De ontwikkelaar moet op deze manier de drijfveer achter de klant gebruiken om het beste 
'maatpak' aan hem te leveren, dat tegemoet komt aan de behoeften van de eindgebruiker. Om een 
betekenis aan de totale waarde te geven wordt deze onderverdeeld in gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde. Aan deze waarden wordt door middel van een locatieanalyse, 
een kwantitatieve marktanalyse en een kwalitatieve marktanalyse invulling gegeven. Deze 
verschillende waarden worden in de ogen van de eindgebruiker onderscheiden volgens de niveaus 
van figuur 3.4. De gebruikswaarde wordt hierbij gelijkgesteld aan de fysieke woonomgeving, de 
belevingswaarde staat gelijk aan de opgewaardeerde leefomgeving en de toekomstwaarde staat 
gelijk aan het potentiële product. Dit complete schema geeft de totale waarde van het product weer, 
zoals te zien is in figuur 3.13 en Bijlage A. Een ontwikkelaar dient de waarden te verzamelen en up
to-date te houden. 

Gebruikswaarde: 
De gebruikswaarde kan beschreven worden als de grootte van betekenis die een leefomgeving 
(woning en omgeving) voor eindgebruikers vertegenwoordigt door objectief en functioneel gebruik 
van de leefomgeving. De gebruikswaarde vertegenwoordigt de basis van de leefomgeving, aangezien 
een leefomgeving die onvoldoende functionaliteit en doelmatigheid herbergt niet aan de behoeften 
van de eindgebruiker kan voldoen. In de huidige vraagmarkt worden hoge eisen gesteld aan de 
gebruiksdimensie van de woningen, waardoor voor de eindgebruiker tekortkomingen zwaarder 
wegen dan pluspunten. Een hoge gebruikswaarde van de leefomgeving is de minimale standaard 
geworden voor nieuwbouwprojecten, waardoor een hoge gebruikswaarde door de eindgebruiker als 
minimale kwaliteit en niet als onderscheidend wordt gezien. 

De gebruikswaarde van de leefomgeving, te weten woning en woonomgeving, is onder te verdelen in 
de locatie en de regionale markt. "Om de gebruikswaarde te analyseren wordt gekeken naar factoren 
als bereikbaarheid, voorzieningen, werkgelegenheid, ruimtelijkheid, veiligheid, ligging, landschap, 
milieu, veiligheid, parkeren, functionaliteit, keuzevrijheid" [Koster (2009), Mantel (2009), Verveen 
(2009) en Visser & van Dam (2005)]. De objectieve gegevens die hieruit voortkomen vormen de basis 
voor de te bieden leefomgeving en de objectieve onderscheidende kwaliteiten, zoals weergegeven in 
figuur 3.13. Daarbij biedt de objectieve analyse aanknopingspunten voor de positionering van het 
project in de markt. 

Belevingswaarde: 
Belevingswaarde kan gedefinieerd worden als: de grootte van betekenis die een leefomgeving voor 
eindgebruikers vertegenwoordigt door subjectieve kwaliteiten. De onderbelichte subjectieve 
kwaliteiten van een woning hebben wel degelijk een groot effect op de waarde van de woningen. 
Door rekening te houden met de belevingsbehoeften van de eindgebruiker kan aanzienlijke waarde 
worden gecreëerd ten opzichte van concurrerende projecten. Door belevingskwaliteiten toe te 
voegen aan de leefomgeving kan de gewenste differentiatie gewaarborgd worden. 

"De belevingswaarde van de leefomgeving kan worden onderverdeeld in de criteria: imago, identiteit, 
sociaal, omgevingskenmerken, woonmilieu, esthetiek, cultuur, levendigheid/dynamiek, attractie, 
ecologie, ontspanning, toegankelijkheid, sfeer, leefbaarheid vrijheid, authenticiteit" [Koster (2009), 
Mantel (2009), Verveen (2009) en Visser & van Dam (2005)]. De belevingswaarde gaat uit van 
subjectieve eigenschappen van de locatie of de regionale markt, zoals weergegeven in figuur 3.13. 
Psychologische behoeften staan hierbij centraal en dienen als uitgangspunt voor het concept. Deze 
waarden worden via behoeftenonderzoek, trendwatchers en studie naar ergonomie en etnografie 
achterhaald. De belevingswaarde wordt vervolgens verder gespecificeerd door middel van de input 
van klankbordgroepbijeenkomsten. Deze zijn uitermate waardevol gedurende de looptijd van het 
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project, aangezien belevingswaarden erg trendgevoelig en vaak trendgebonden zijn. Om continuïteit 
op te bouwen dienen er gedurende het project verschillende communicatiemomenten met de 
klankbordgroep te zijn. Belevingswaarde is toonaangevend bij een emotioneel product als een 
woning en woonomgeving, zodoende kan het project zich onderscheiden van concurrenten en 
klantwaarde creëren. 

Toekomstwaarde: 
Oe toekomstwaarde kan beschreven worden als de grootte van betekenis die een leefomgeving voor 
eindgebruikers vertegenwoordigt door duurzaamheid en waardering in de tijd en gebruik. 
Duurzaamheid heeft niet alleen betrekking op het ecologisch verantwoord gebruik, maar ook op de 
manier van gebruik in de tijd. Indien men een duurzaam product wil realiseren is het essentieel de 
juiste focus op verschillende trends te leggen, zodat het product voor lange tijd interessant is voor 
eindgebruikers en van de juiste gebruiks-en belevingswaarde kan blijven profiteren. 

"Toekomstwaarde kan worden onderverdeeld in de criteria: duurzaamheid (in de tijd), innovatie, 
flexibiliteit, diversiteit, status, uniciteit, maatschappelijk karakter en historie" [Koster (2009), Mantel 
(2009), Verveen (2009) en Visser & van Dam (2005)]. Oe toekomstwaarde bepaalt voor een groot 
deel het succes van het project in de ogen van de eindgebruikers in de toekomst, zoals weergegeven 
in figuur 3.13. Projecten die voldoende toekomstwaarden benutten zullen goed in de markt blijven 
liggen, waardoor het project interessant is en blijft voor eindgebruikers. Oe binding met 
eindgebruikers wordt hierdoor steeds beter. 

Aanknopingspunten: 
Oe focus op gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde oefent een sterke aantrekkingskracht 
uit op de eindgebruikers, doordat de interne drijfveer 
van behoeften en motivatie sterk geprikkeld raken. De 
unieke kwaliteiten van het project definiëren de 
volggroep, doordat de waarden gekoppeld kunnen 
worden aan eigenschappen van de volggroep. Oe 
analyses van de regionale woningmarkt brengen het 
draagvlak voor deze waarden in beeld, zodat 
afgewogen beslissingen genomen kunnen worden. 
"Aangezien vastgoed wordt gekwalificeerd als één van 
de meest emotionele producten kan hierop worden 
ingespeeld bij deze waardecreatie" [Lathauwer (2005)]. 
Om deze eigenschappen zo goed mogelijk te benutten 
zal het project van waarde moeten zijn voor de 
eindgebruiker binnen de stad en een mate van 
natuurlijke en vanzelfsprekende aantrekkingskracht op Fig. 3.12 Het concept als vertaling van waarden 

de eindgebruiker moeten uitoefenen. Door (vervolg figuur 3·10) 

waardecreatie kan de ontwikkelaar meer grip krijgen op de eindgebruiker. Waardecreatie realiseert 
zodoende een hogere klantwaarde en breder draagvlak, zodat de ontwikkelaar een hogere omzet en 
lager afzetrisico kan realiseren. 

Om deze waarden daadwerkelijk te realiseren moet een concept de verbinding vormen tussen de 
beeldvorming en verwachtingen van de eindgebruiker en het daadwerkelijke project in de praktijk, 
zoals is weergegeven in figuur 3.12. Het concept vormt het communicatiemiddel naar de 
eindgebruiker, want klantwaarde kan alleen gerealiseerd worden als dit voor de eindgebruiker 
zichtbaar is. Aangezien de eindgebruiker ongevoelig lijkt voor de huidige technische verbeteringen 
blijkt communicatie essentieel in de huidige woningmarkt. Het concept zal dan ook een cruciale rol 
spelen in het tegemoetkomen aan de behoeften van de eindgebruiker. Het concept brengt de 
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waarden van de volggroep naar boven en laat de unieke kwaliteiten van het project zien, waardoor 
een aantrekkingskracht naar de eindgebruiker ontstaat. 

3. 7 Waardeniveaus en de volggroep: 

De moderne eindgebruikers streven niet alleen verschillende waarden naar, maar willen deze waarde 
ook terugzien op verschillende schaalniveaus. In tabel 3.8 is te zien dat woningen met dezelfde 
eigenschappen en op verschillende locaties grote verschillen in woningwaarde hebben voor 
eindgebruikers. In afbeelding 3.9 is te zien dat de woningkenmerken slechts voor 23% bij 
grondgebonden woningen en 14% bij appartementen de waarde voor de eindgebruiker bepalen. noe 
eindgebruiker beoordeelt locaties op verschillende schaalniveaus en niet slechts op de woning. De 
eindgebruiker beoordeelt naast de woning zijn woonomgeving en de locatie van het project ten 
opzichte van voorzieningen, steden en wegen [Zijgers (2008)] ". 

De schaalniveaus waarin onderscheid wordt gemaakt door de eindgebruiker in de methode 
klantgericht ontwikkelen worden onderverdeeld in drie schaalniveaus: . 

leefomgeving: De omgeving en eigenschappen van de projectlocatie en de algemene 
kwaliteiten van het totale plan. 
Woonomgeving: De directe woonomgeving van de eindgebruiker in het nieuwe project inclusief 
straatprofielen en gevelbeelden. De woonomgeving is voor de eindgebruiker wat zich buiten de 
voordeur bevind. 
Woning: De woning van de eindgebruiker in het toekomstig project, inclusief tuin en 
privéruimtes. De woning is dat wat zich achter de voordeur bevind. 

leefomgeving: 
De leefomgeving betekent voor de eindgebruiker de locatie van het plan met de directe omgeving en 
het totale beeld van het plan. Deze leefomgeving is van grote invloed op de kwaliteit van het project 
en eindgebruikers zullen dit altijd meenemen in de beoordeling van een nieuwe woonlocatie. Een 
bekend voorbeeld van een plan dat is afgekeurd op de leefomgeving, terwijl andere schaalniveaus 
wel goed waren ingevuld is 'Blauwe stad' in Oost Groningen. Hoewel het project en de woningen 
afgestemd waren op de eindgebruikers bleken zij de locatie van het plan niet te waarderen, 
waardoor zij niet bereid waren een woning te kopen in dit project. De waarden die belangrijk zijn 
voor de invulling van de leefomgeving zijn weergegeven in figuur 3.13. 

Woonomgeving: 
Op het woonomgevingniveau beoordeelt de eindgebruiker daadwerkelijk de invulling van het plan, 
waarbij een eindgebruiker met name oordeelt over de directe omgeving van zijn woning. Hoe de 
eindgebruiker in het project gaat wonen, hangt voor een groot deel af van de directe woonomgeving. 
De criteria waar de woonomgeving aan moet voldoen in de ogen van de eindgebruiker zijn 
weergegeven in figuur 3.13. Voorbeelden van plannen waarbij de directe woonomgeving een grote 
impact heeft op de beoordeling vanuit de eindgebruiker zijn Brandevaort in Helmond, Haverlij in 's
Hertogenbosch en Meerhoven in Eindhoven. De directe woonomgeving van Brandevaort en Haverlij 
bieden de eindgebruiker een hoge belevingswaarde en toekomstwaarde zonder dat dit ten koste 
gaat van de gebruikswaarde. De woonomgevingen van deze projecten spelen een nadrukkelijke rol in 
het keuzeproces van de eindgebruiker. Terwijl Meerhoven de eindgebruiker voornamelijk een hoge 
gebruikswaarde biedt, zonder dat dit gepaard gaat met een hoge belevingswaarde. De 
woonomgeving van Meerhoven biedt de eindgebruikers weinig extra waarde, waardoor de 
woonomgeving geen hoge waardering krijgt. 
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Woning: 
De woning van de eindgebruiker moet naadloos aansluiten op het leven van de eindgebruiker, 
aangezien dit het privégebied van de eindgebruiker is. De voorgevel van de woning is de scheiding 
tussen privé en openbaar, waarbij de stijl van deze gevel vast komt te liggen terwijl de eindgebruiker 
de kans krijgt om aanpassingen te maken die van invloed zijn op de privéruimte. De woning is erg 
belangrijk voor de eindgebruiker, aangezien dit de grootste impact op zijn leven heeft. Ook de 
woning moet tegemoet komen aan het streven van de eindgebruiker naar gebruikswaarden, 
belevingswaarde en toekomstwaarde. De waarden die worden nagestreefd door de eindgebruiker 
zijn weergegeven in figuur 3.13. 

Gebruikswaarde oekomstwaarde • 

leefomgeving Bereikbaarheid Imago Duurzaamheid 
Voorzieningen Sociaal milieu Status 
(wijkoverstijsend) 
Werkgelegenheid Omgeving Diversiteit 
Ruimtelijke structuur Identiteit Uniciteit 
Veiligheid Woonmilieu Historie 
Ligging Esthetiek 

- --- --- --- -
Levendigheid/ Dynamiek 

Woonomge~nc Bereikbaarheid Woonmilieu Continuïteit 
Voor.de·ningen. (dage·lij kse) Attractiviteit Flexibiliteit 
Veiligheid Ecolo_~e Diversiteit 

- -- -

Ruimtelijke dichtheid Sociaal milieu Uniciteit 
Landschap/Milieu Toegan!elijk~~~ _ Duurzaamheid 

--------
Parkeergelegenheid Leefbaarheid Status 
Openbare ru imte/Privé Imago Innovatie 

Sfeer (levend ghefd} 

Esthetiek 
Vrijheid 

-
WoninJ Functionaliteit Imago Innovativiteit 

Keuzevrijheid Esthetiek Duurzaamheid 
Vei ligheid Vrijheid/ Privacy Uniciteit 

= Ligging Leefbaarheid Flexibiliteit 

Grootte/Openheid Authenticiteit Status 
Sfeer (geborgenheid) Vrijheid 

-

Fig. 3.13 Dynamisch waardenoverzicht per schaalniveau op basis von literatuuronderzoek Definiëring von woorden in Bijlage A 
[Koster (2009), Mantel (2009), Verveen (2009) en Visser & van Dam (2005)] 

3.8 Dynamisch waardendocument: 

Om op een goede manier met waarden te werken, is het belangrijk het waardenonderzoek te 
beschermen tegen trendgevoeligheid en tijdigheid door constant te toetsen. Efficiënt en proactief 
sturen op waardecreatie bevordert de continuïteit van projecten. Voor een ontwikkelaar betekent 
een communicatiemoment in het proces een moment van toetsing, waarin het project maar ook de 
focus op verschillende waarden getoetst kan worden. Om het waardenonderzoek constant up-ta
date te houden dienen waarden, gekoppeld aan locatiekenmerken, vastgelegd te worden in een 
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projectoverstijgend dynamisch waardendocument19
• Dit betekent dat een overzicht van waarden 

projectoverstijgend wordt bijgehouden en ieder project verder wordt aangescherpt en up-to-date 
wordt gehouden. Dit biedt ontwikkelaars de houvast en continuïteit, die nodig is om effectief met 
waarden te werken. 

In deze projectoverstijgende informatiebron worden waarden, stedelijke locaties en kenmerken van 
eindgebruikers aan elkaar gekoppeld. Dit wordt vastgelegd in een database, waarin vergeleken wordt 
welke waarden interessant zijn voor specifieke eindgebruikers en welke niet. Dit verschilt weer per 
locatietype, mensen waarderen rust bij een groenstedelijke locatie anders dan bij een 
centrumstedelijke locatie. Het onderscheid in locatietypen zal worden gemaakt door gebruik te 
maken van woonmilieus. Zodoende kan de ontwikkelaar kijken welke waarden een belangrijke rol 
spelen op specifieke locaties en daar vervolgens keuzes aan verbinden. Uiteraard biedt een 
dynamisch document de mogelijkheid waarden toe te voegen, zodat een steeds actueler en 
completer onderzoek ontstaat. 

Het onderzoek is uniek ten opzichte van algemene marktonderzoeken door onderscheid te maken in 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde op verschillende schaalniveaus. Zo krijgt een 
ontwikkelaar informatie over waarden op alle schaalniveaus en kan hij eindgebruikers proactief 
benaderen door zich te richten op de subjectieve benadering van klanten, aangezien hij op ieder 
schaalniveau op klantwaarde kan sturen. Daarbij heeft deze informatie direct betrekking op het eigen 
proces en is feedback direct vertaalbaar naar het geleverde product. Deze waarden op verschillende 
schaalniveaus worden vastgelegd in een dynamisch waardendocument, een voorbeeld van een 
waardenoverzicht is weergegeven in figuur 3.13. In het waardendocument wordt vastgelegd welke 
waarden door eindgebruikers worden gewaardeerd, vervolgens kan een ontwikkelaar deze waarden 
rangeren door locatiekwaliteiten hieraan te koppelen en te vergelijken met mogelijke kenmerken van 
de doelgroep. Daarna kan een ontwikkelaar voor nieuwe locaties beoordelen welke waarden 
interessant kunnen zijn voor een specifieke locatie en hoe groot het draagvlak en de potentie van de 
locatie zijn. 

De informatie uit deze database is afkomstig uit de feedback van enquêtes uit lopende en afgeronde 
projecten. Deze enquêtes worden verder toegelicht in paragraaf 5.5. In deze enquêtes wordt 
(potentiële) eindgebruikers gevraagd naar voor hen belangrijke waarden, een oordeel over waarden 
van een project en persoonlijke kenmerken. Deze enquêtes worden afgenomen bij het vaststellen 
van het gebiedsconcept en na realisatie van het plan. Doordat deze informatie van verschillende 
projecten wordt verzameld, kan een ontwikkelaar onderzoek doen naar de waarden die aan locaties 
gekoppeld worden. Zo kunnen voor een nieuw project vergelijkbare locaties worden onderzocht op 
waardecreatie, locatiekwaliteiten en kenmerken van de doelgroep. 

Deze gecombineerde kennis over eindgebruikers, stedelijke locaties en communicatie zorgt voor een 
projectoverstijgende visie op stedelijk ontwikkelen. Een ontwikkelaar dient informatie en ervaringen 
uit projecten te gebruiken om het proces in de toekomst steeds verder aan te scherpen. Externe 
marktonderzoeken worden gebruikt om het eigen onderzoek te controleren en vormen zodoende 
een vangnet voor het eigen onderzoek. De huidige veranderende tijdsgeest maakt het voor een 
ontwikkelaar van vitaal belang constant op de hoogte te zijn van belangrijke waarden en de invulling 
van de waarden voor eindgebruikers. Deze drie kernpunten zijn de uitgangspunten van het project, 
dienen als informatiebron tijdens het project en dienen als toets bij ieder communicatiemoment. 
Vervolgens worden bevindingen en informatie uit het project verwerkt voor toekomstige projecten. 
Een ontwikkelaar kan alleen voor continuïteit zorgen als hij deze informatie verzamelt en analyseert 
om het proces en de kernpunten aan te scherpen voor toekomstige projecten. Vanuit de 

19 
Dynamisch waardendocument: Een overzicht van klantwaarden waarin men waarden toe kan voegen of kan schrappen. 
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procesgedachte van 'Klantgericht Ontwikkelen' dient een ontwikkelaar voorafgaand aan een project 
toegang te hebben tot informatie voor aankoop van mogelijke locaties. 

Door deze projectoverstijgende informatie te analyseren effectief te toetsen kan de ontwikkelaar een 
hogere mate van continuïteit realiseren. Doordat waarden constant up-to-date worden gehouden is 
een ontwikkelaar op de hoogte van mogelijke veranderingen en wordt de eindgebruiker constant 
gevolgd. Uiteraard verschilt iedere locatie, maar de waarden die centraal staan zullen steeds een 
betrouwbaar beeld verschaffen. Het dynamisch waardendocument verkort de doorlooptijd, 
aangezien de ontwikkelaar vanaf de start van het project een goed beeld heeft van de volggroep. 
Projectoverstijgend handelen is één van de belangrijkste succesfactoren bij 'Klantgericht Stedelijk 
Ontwikkelen'. 

3. 9 Conclusie: 

Waardecreatie op de woningmarkt is het realiseren van een duurzame leefomgeving die voorziet in 
de interne drijfveer van de eindgebruiker door een hoge gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde te realiseren. Vanuit de behoeften van de eindgebruiker komt naar voren dat de 
moderne consument op zoek is naar meer dan slechts de functionele eigenschappen van een woning 
kunnen vertegenwoordigen. Een focus op gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 
zorgt ervoor dat de ontwikkelaar aanzienlijke meerwaarde kan creëren voor de eindgebruiker en zich 
zodoende kan onderscheiden van concurrerende producten. In de ogen van de eindgebruiker komen 
deze waarden op de woningmarkt tot uiting op drie verschillende schaalniveaus, te weten de 
leefomgeving, woonomgeving en woning. 

Op technische kwaliteit zijn woningen al geruime tijd niet meer onderscheidend en is de technische 
kwaliteit tot de minimale standaard gaan behoren. Om op een proactieve manier met waarden te 
werken moeten deze projectoverstijgend worden getoetst en toegepast. Deze informatie wordt 
vastgelegd in een projectoverstijgend waardendocument, zodat de ontwikkelaar flexibel om kan 
gaan met voor de volggroep belangrijke waarden. Dit dynamisch waardenoverzicht zorgt ervoor dat 
de ontwikkelaar informatie kan benutten over waarden van de volggroep, waarden van locaties en 
kenmerken van de volggroep. Zodoende is de ontwikkelaar in staat vooraf een beeld te schetsen van 
de belangrijke waarden en kenmerken van de volggroep op een specifieke locatie. Deze beelden 
moeten worden gecommuniceerd aan de volggroep op drie schaalniveaus. 

Door effectief te sturen op waardecreatie is de ontwikkelaar in staat meer grip te krijgen op de 
eindgebruiker. Daarbij is een focus op waarden van eindgebruikers een efficiënte manier om een 
hogere klantwaarde te realiseren. Zodoende is een ontwikkelaar in een vroeg stadium in staat om 
proactief te sturen op deze waarden, waardoor een lager afzetrisico, hogere tevredenheid en een 
hogere continuïteit worden gerealiseerd. Door deze waarden vervolgens projectoverstijgend te 
toetsen en te testen realiseert de ontwikkelaar een aanzienlijk hogere continuïteit, doordat hij 
constant op de hoogte is van de effecten van waarden op de uiteindelijke waarde en het draagvlak. 
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4 Conceptontwikkeling 

NWe maken meer dan woningen, we maken verbindingen tussen mensen en ideeën. M_ Wienke 
Bodewes, Algemeen directeur Amvest & Voorzitter NEPROM, [NEPROM (2009)] 

In dit hoofdstuk staat het overbrengen van de gerealiseerde meerwaarde op de eindgebruiker 
centraal. Er is pas (meer)waarde gerealiseerd als dit door de eindgebruiker als zodanig wordt 
ervaren. In dit hoofdstuk worden antwoorden gezocht op vragen als 'Wat is conceptontwikkeling?', 
'Waarom is conceptontwikkeling hier het meest geschikt voor?' en 'Hoe kunnen concepten het 
efficiëntst worden ingezet bij klantgericht ontwikkelen?'. 

4.1 Co11cepten: 

Concepten worden in vrijwel alle commerciële markten te pas en te onpas gebruikt om een 
klantgerichte manier van werken te pretenderen. Concepten hebben daarom in de huidige markten 
een betekenis gekregen als zijnde een idee voor een reclamecampagne. In de NIMA Marketing 
lexicon wordt een concept beschreven als "creatief idee dat het uitgangspunt vormt voor een 
reclamecampagne'' [Waarts (2004)]. De Van Dale beschrijft het als HEen voorlopige formulering van 
een regeling, een wet, een geschrift, een ontwerp" [Van Dale (2004)]. Een reclamecampagne is geen 
manier van klantgericht ontwikkelen, maar slechts een 'communicatietool'. Het concept is ook meer 
dan slechts een voorlopig ontwerp. Hoewel het ontwerp volgt uit het concept blijft het concept de 
leidraad die door het product loopt. De nieuwste trend binnen de marketing, imagineering, geeft een 
completere invulling van het begrip concept, namelijk: "Het concept is de strategische benadering 
van een oplossing, het vormt de wijze waarop invulling wordt gegeven van inhoudelijke aspecten aan 
een klantgerichte benadering" [Nijs (2009)]. 

Bij toekomstige projecten zal waardecreatie voor de eindgebruiker door een klantgerichte manier 
van ontwikkelen centraal komen te staan. Door gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde te creëren vanuit het oogpunt van de eindgebruiker moeten eindgebruikers 
geïnspireerd raken en een identiteit aan de ontwikkeling verbinden. Dit betekent dat daadwerkelijk 
waarde voor de eindgebruiker gecreëerd moet worden om de volggroep voldoende te prikkelen. "De 
toegenomen complexiteit, groeiende aantal spelers en de schreeuw om aandacht van de 
eindgebruiker hebben ervoor gezorgd dat concepten een nadrukkelijke rol zijn gaan spelen in 
moderne stedelijke ontwikkelingen. Hoewel concepten oorspronkelijk uit de marketing en 
commerciële markten over zijn komen waaien worden concepten nu ingezet als leidraad van veel 
vastgoedprojecten. Conceptueel ontwikkelen reserveert een belangrijke rol voor de eindgebruiker. 
Zodoende is conceptueel ontwikkelen bij uitstek de manier om partijen bij elkaar te brengen en de 
leefomgeving zodanig betekenis te geven dat eindgebruikers hier een identiteit aan kunnen 
verbinden" [Verschoor (2009)]. 

Voordat deze concepten gevormd kunnen worden dient de ontwikkelaar voor het project 
verschillende klantgerichte strategieën te vormen. Om met behulp van de volggroepmethode 
invulling te kunnen geven aan de volggroep en deze te verbinden aan verschillende gebruikers- en 
locatiekenmerken is een goede analyse essentieel. Deze strategieën worden samengesteld vanuit 
een locatieonderzoek, marktonderzoek en klankwaardenonderzoek, zodat de ontwikkelaar de juiste 

Niels Langenhuizen 0575242 

57 



58 

'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 

invulling kan geven aan de gebruikswaarden, 
belevingswaarden en toekomstwaarden van het 
project en de mogelijke volggroep. Om deze keuzes op 
een overzichtelijk manier te koppelen aan strategieën 
wordt gebruikt gemaakt van een SWOT-analyse. Het 
onderzoek naar eindgebruikers, locatie en markt 
vormen de basis voor de waarden in deze SWOT, zoals 
te zien is in figuur 4.1. In deze SWOT worden de 
kernkwaliteiten van het project gedestilleerd, zodat 
een duidelijke focus naar de volggroep 
gecommuniceerd kan worden. Het gaat om de 
kwaliteit van de kernpunten, niet om de kwantiteit. 
Door gebruik te maken van deze analyses kan de 
volggroepmethode een invulling geven aan waarden 

4 november 2010 

Fig. 4.1 Uitgongspunten stedelijke ontwikkeling 

en de gewenste diversiteit en continuïteit bieden. De SWOT-analyse wordt dus gebruikt als basis voor 
het uiteindelijke concept. 

4.2 SWOT: 

Kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, locatieonderzoek en begrip van behoeften vormen de 
basis voor het creëren van klantwaarde bij stedelijke projecten. "Het kwantitatieve marktonderzoek 
geeft een goed oordeel over de regionale woningmarkt, maar zal nooit onvervulde psychologische 
wensen of behoeften aan het licht brengen. Het kwalitatief waardenonderzoek dient lokaal in beeld 
te worden gebracht door gebruik te maken van ergonomie20

, etnografie21 en trendwatchers" 
[Verveen (2008)]. Door de locatie te onderwerpen aan een analyse kunnen de unieke kwaliteiten en 
mogelijkheden in kaart worden gebracht. De uitkomsten van deze analyses vormen de randen van de 
volggroep, die dus voor ieder project en op iedere locatie anders zijn. De volggroep wordt uiteindelijk 
aangesproken door de focus op verschillende waarden die onderscheidend zijn voor het project en 
de locatie. 

De SWOT-analyse wordt 
samengesteld met behulp van 
de twee analyses, een interne 
analyse en een externe analyse. 
In dit geval brengt de 
locatieanalyse de sterktes en 
zwaktes van de 'interne' locatie 
in beeld en brengt de 
marktanalyse de kansen en 
bedreigingen van de 'externe' 
vastgoedmarkt in beeld. Uit de 
locatieanalyse komen de kritische 

• Toekomstwurden 

·Economisch 

• Soclul -Politiek 

Fig. 4.2 Schematische opzet van een SWOT-onolyse 

succesfactoren naar voren en uit de marktanalyse komen concurrentievoordelen naar voren. 
Vervolgens worden de uitkomsten van beide analysen gecombineerd in een confrontatiematrix, 
waarbij de verschillende interne sterktes en zwaktes gecombineerd worden met kansen en 
bedreigingen uit de praktijk. Dit kan vier strategieën opleveren, namelijk sterkte-kans, sterkte
bedreiging, zwakte-kans en zwakte-bedreiging. Vervolgens wordt aan de hand van onderscheidende 
kwesties de keuzes voor de strategie bepaald, zodat de potentie van de locatie volledig tot uiting 

20 
Ergonomie: Het gedrag van mensen in hun omgeving. 

21 
Etnografie: De beschrijvende studie van menselijke leefwijzen. 
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komt in het daaruit volgende gebiedsconcept. Voor de interpretatie van de confrontatiematrix is 
enige creativiteit van de ontwikkelaar geboden. Legt een ontwikkelaar het accent op de combinatie 
van 'sterkte en kans' of juist op de confrontatie van 'zwakte en bedreiging'. Bij de keuze voor de 
strategie draait het vooral om een viertal sleutelwoorden consistentie, overeenstemming, 
haalbaarheid en voordeel. Een voorbeeld van een SWOT analyse is weergegeven in figuur 4.2 en 
bijlage C. 

Een SWOT-analyse combineert dus de sterktes en zwaktes van een locatie met de kansen en 
bedreigingen in de markt. In deze methode wordt de SWOT-analyse gestuurd vanuit de 
projectoverstijgende kennis, zodat een interactieve en volggroepgerichte benadering ontstaat. De 
locatieanalyse geeft in de vorm van gebruikswaarden, belevingswaarden en toekomstwaarden een 
overzicht van sterktes en zwaktes voor de specifieke locatie. Deze waarden kunnen uit het dynamisch 
waardendocument worden vertaald naar de locatie of kunnen aanvullend op het dynamisch 
waardendocument worden geselecteerd. De marktanalyse geeft een beeld van de kansen en 
bedreigingen uit de markt. De kansen en bedreigingen uit de markt worden gevonden door DESTREP
factoren22 te analyseren en aan te vullen met marktbevindingen en trends uit het dynamisch 
waardendocument Oe confrontatiestrategieën die hieruit voortkomen zijn gericht op het focussen 
en creëren van Kansen en Sterktes, zodat de unieke kwaliteiten gecommuniceerd kunnen worden. 
Vervolgens biedt de SWOT ruimte om Zwaktes en Bedreigingen af te wentelen, zodat deze proactief 
ondervangen kunnen worden. De keuzes voor strategieën resulteren in de vorming van een 
gebiedsconcept, waar de bepalende waarden worden vastgelegd in het project. 

De SWOT-analyse vormt de basis voor de strategie van het project en waarborgt de unieke 
kwaliteiten van het project, door ze vast te leggen in het gebiedsconcept. Een goede SWOT-analyse is 
essentieel voor het slagen van het proces en het onderscheidend vermogen van het project. In de 
SWOT-analyse wordt de basis gelegd voor het creëren van klantwaarde en het afwentelen van 
afzetrisico door een juiste strategie te kiezen. Vanuit de strategie uit de SWOT-analyse wordt de 
keuze gemaakt voor het wel of niet acquireren van de locatie om deze vervolgens te vertalen naar 
het gebiedsconcept. Na het vaststellen van de strategieën en het gebiedsconcept wordt besloten of 
de investering in het project voldoende waarden en marktkansen oplevert. Een kritische en 
nauwkeurige SWOT is noodzakelijk om een juiste keuze te maken voor de acquisitie van een locatie. 
Deze SWOT-strategieën bieden een duidelijk en betrouwbaar beeld gebaseerd op de waarden van de 
volggroep, zodat op deze manier de unieke waarden van het project zijn vastgelegd. 

4.3 Klantwaarde in concepten: 

"Om deze psychologische behoeften van de eindgebruikers op een goede manier te kunnen vertalen 
naar stedelijke projecten met het oog op waardecreatie is een goed concept onmisbaar" [Leent van 
(2009)]. Het concept komt dus voort uit de visie23 van de volggroep. Bij een integrale marktgerichte 
benadering moeten eindgebruikers hun persoonlijke visies kunnen terugzien in het concept, zodat zij 
de daadwerkelijke meerwaarde kunnen ervaren. "Het concept vormt hierbij als het ware een paraplu 
waaraan alle onderdelen van het product betekenis ontlenen" [Nijs (2009)]. Het concept vormt de 
verbinding tussen de behoeften van de eindgebruiker en het product, waardoor de waarde voor de 
eindgebruiker duidelijk wordt en het beeld voor alle partijen inzichtelijk is. Hierbij is het concept geen 
product op zich of een reclametooi naar de eindgebruiker, maar juist een vertaling van de behoeften 
van de volggroep. "'Het concept is het attractieve idee, het bindmiddel tussen de partijen die bij de 
ontwikkeling betrokken zijn en ook het communicatiemiddef' [Oe Zeeuw (2007)] . Concepten zijn dus 

22 
DESTREP-factoren: Verzamelins factoren onderverdeeld in Demosrafische, Economische, Sociale, Technolosische, Ruimtelijke, 

Ecolosische en Politieke factoren. 
23 

Visie: Een persoonlijke mening, een wijze van zien of waarnemen, een bundeling ideeën. Een breed of bijzonder inzicht. 

Niels Langenhuizen 0575242 

59 



60 

'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

meer dan 'een idee voor een reclamecampagne' of 'een voorlopige formulering' . Het concept is 
tegenwoordig de drager van een marktgericht product, waaruit identiteit, betekenis en 
bestaansrecht worden ontleend. 

De verschillende waarden moeten in het concept zichtbaar worden voor de eindgebruiker en 
toepasbaar voor vastgoedproducten. Zoals bij het in kaart brengen van de waardecreatie baseert een 
eindgebruiker zijn keuze op de mate waarin de leefomgeving tegemoetkomt aan gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde. De leefomgeving is een overkoepelende term, die bestaat uit 
de woonomgeving (publiek) en de woning (privé). De klant maakt in eerste instantie een keuze voor 
een leefomgeving, in de ogen van de consument een keuze voor het project binnen de bestaande 
context. Daarna maakt hij een keuze over hoe de directe woonomgeving eruit moet zien. Vervolgens 
wil de klant op deze locatie een geschikte en passende woning. Elk van deze onderdelen moet de 
klant meer aanspreken dan andere projecten om zich op een positieve manier te onderscheiden. Om 
vanuit de volggroep de concepten zo goed mogelijk af te stemmen op het keuzeproces van de 
eindgebruiker zal een onderverdeling moeten worden gemaakt in verschillende deelconcepten, zoals 
te zien is in figuur 4.3. 

G~~ Toekomstw..-de 

Fig. 4.3 Woningwoorden vanuit het keuzeproces von de eindgebruiker (zwart) gekoppeld oon concepten (wit) [eigen bewerking] 

"Het gebiedsconcept vormt de leidraad in een stedelijke ontwikkeling, waarbij de bestaande context, 
de behoeften van de eindgebruiker en waardecreatie centraal staan" [Leent van (2009)]. Het 
gebiedsconcept vormt de productoverstijgende strategie van het gehele project, waarin 
verschillende waarden worden gewaarborgd en gecommuniceerd. Voorbeelden van 
gebiedsconcepten zijn 'Nieuw Binckhorst' in 's-Gravenhage, 'Haverleij' in 's-Hertogenbosch, 
'Roombeek' in Enschede of 'Brandevoort' in Helmond. Het nastreven van een optimaal 
gebiedsconcept voor een locatie zal de waarde en de afzetbaarheid van het project aanzienlijk 
vergroten, doordat voor het totaalproduct gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde wordt 
gerealiseerd. In eerdere hoofdstukken is gebleken dat een groot deel van de waardecreatie 
afkomstig is uit de belevingswaarde en toekomstwaarde van de leefomgeving. Deze kernwaarden 
worden gevangen en gecommuniceerd naar de volggroep door gebruik te maken van een 
gebiedsconcept. 

In het gebiedsconcept worden de strategieën en waarden uit de SWOT-analyse vastgelegd en 
beeldend vertaald in een eerste planvisie. Het doel van het gebiedsconcept is het vastleggen van 
gebruikswaarden, belevingswaarden en toekomstwaarden van de leefomgeving die voortkomen uit 
de strategieën van de SWOT-analyse. Het gebiedsconcept dient deze strategieën te bewaken en deze 
vervolgens te vertalen in de identiteit van het gebied. In een brede analyse komen echter 
verschillende en soms tegenstrijdige strategieën naar boven, waardoor verschillende concepten voor 
de locatie noodzakelijk zijn. Deze keuze van waarden in het gebiedsconcept legt de kernkwaliteiten 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

van een project voor een groot deel vast en bepaalt indirect welke mensen zich aangesproken voelen 
tot het project. De samenstelling van waarden in het gebiedsconcept bepalen de kwaliteit van het 
gebied en de samenstelling van de volggroep. 

Het vertalen van een gebiedsvisie naar beelden wordt gedaan door de strategieën en door een 
kwalitatief programma van eisen te vertalen naar beelden door gebruik te maken van moodboards24

• 

Deze verschillende moedboards met eventuele slogan moeten het gebiedsconcept eenduidig 
inzichtelijk maken voor potentiële eindgebruikers. Een moedboard is in dit geval niet alleen een 
beeldcollage van een leefomgeving, maar het laat subjectieve waarden zien die belangrijk zijn voor 
de volggroep. Het maken van gebiedsconcepten is een eerste stap in de vertaling van de 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor de volggroep in hun toekomstige 
leefomgeving. Een onderdeel van een gebiedsvisie van landelijk wonen waar rust en groen wordt 
vertaald naar de locatie is weergegeven in figuur 4.4. 
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Onze hangjeugd Onze skyline Onze wasdroger 
Fig. 4.4 Onderdeel van een beeldende vertaling van Landelijk wonen met Groen en Rust [Ballast Nedam] 

Het voorbeeld uit figuur 4.4 is gelegen in een landelijke omgeving, waarbij de unieke kwaliteiten van 
de rustige en groene omgeving duidelijk naar voren komen. In het voorbeeld van 4.5 staan de 
uitgangspunten van Le Medi, die zich juist afzetten tegen de huidige context en met, voor de 
Nederlandse samenleving, niet alledaagse elementen de beleving van mensen prikkelen. Beiden 
bieden mensen echter nog geen inzicht in de manier waarop zij op de projectlocatie willen wonen. Bij 
'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' is het dan ook de bedoeling om vanuit de SWOT-analyse te 
sturen op de eerder gekozen strategieën en deze eenduidig beeldend te presenteren. De sfeer die 
hierbij wordt neergezet moet door de architect worden vertaald in een eerste ontwerp, vergelijkbaar 
met het schetsontwerp uit het traditionele proces. 

Fig. 4.5 Een beeldende vertaling van gebiedswaarden en beelden van Le Medi [www.lemedi.nl] 

24 
Een moodboard: Een visualisatie van een concept, waarbij beelden gebruikt worden om het concept toe te lichten. 
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Een abstractieniveau lager worden deelplannen, gekoppeld aan gebiedsconcepten, uitgewerkt in 
omgevingsconcepten. Bij kleinschalige projecten worden het gebiedsconcept en het 
omgevingsconcept gecombineerd. "Bij het omgevingsconcept wordt in beperktere mate de 
omliggende context meegenomen, hierbij staan beleving en sfeer en gebruikseisen op woning en 
gebouwniveau centraal. Het omgevingsconcept geeft meer gerichte invulling aan de woonomgeving" 
[Leent van (2009)]. Het omgevingsconcept geeft invulling aan alles wat zich buiten de voordeur 
bevindt, aangezien dit effect heeft op het gehele plan. Voorbeelden van omgevingsconcepten zijn de 
verschillende kastelen in de Haverleij, deelplannen van Brandevoort, maar ook Montevideo in 
Rotterdam. 

Een omgevingsconcept bepaalt het straatbeeld, de uitstraling van het gebied, de woningtypologieën, 
de uitstraling van de woning en de conceptuele vorm van de gebouwenblokken. Dit betekent dus 
niet dat de verschillende omgevingsconcepten gescheiden van elkaar gerealiseerd moeten worden, 
want de kracht van 'Klantgericht Ontwikkelen' zit vooral in de zelfregulerende diversiteit vanuit de 
volggroepmethode. Een ontwikkelaar gaat vanuit de eindgebruikers kijken welke behoeften en 
milieus meegenomen worden in het project. In omgevingsconcepten wordt voor een groot deel de 
uiteindelijke gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde vastgelegd. In de complexiteit 
van stedelijke locaties en doolhof van waarden zijn omgevingsconcepten de verbindende schakel, 
zodat alle individuele maatproducten als project één geheel vormen. 

Fig. 4.6 Voorbeeld van het omgevingsconcept en uitvoering van Brandevaort [www.brandevoort.nl] 

Bij het woningconcept gaat het om producten die ontwikkeld zijn om een bepaalde behoefte te 
kunnen vervullen, zonder dat deze specifiek aan een locatie verbonden zijn. "Het woningconcept is 
een naar type, functie en/ of ontwerp repeteerbaar vastgoedproduct waarbij sprake is van 
repeteerbaarheid op essenties. Deze is flexibel en op meerdere locaties te realiseren, waarbij de 
specifieke context van de locatie, markt en gebruikerseisen bepalend zijn voor de verschijningsvorm in 
het gebieds- of vastgoedconcept" [Leent van (2009)]. Voorbeelden van woningconcepten zijn de 
Solids 25 van Stadgenoot, iQwoning 26 van Ballast Nedam, Wenswonen 27 van Heijmans, PCS
Waterwoning28 van Ou ra Vermeer, ING comfortwonin~9 en uiteraard een traditionele woning. Een 
woningconcept maakt dus onderdeel uit van een gebiedsconcept, waarbij het gebiedsconcept 
leidend is voor het proces en het uiteindelijke totaalproduct. Het gebiedsconcept is 
productoverstijgend, maar alle verschillende concepten kunnen aanvullend op elkaar voor een 
optimale zichtbaarheid en aanwezigheid van klantwaarde zorgen. 

25 
Solid: Een gebouw met ruimtes die flexibel zijn in indeling en functies, a city in a building lwww.soiids.nl). 

26 
iQwoning: Een fabrieksmatig vervaardigde woning van Ballast Nedam (www.igwoning.nil. 

27 
Wenswonen: Een concept van Heijmans waarin de klant optimale keuzevrijheid wordt geboden lwww.wenswonen.nu). 

28 
PCS-Waterwoning: Een woningbouwconcept voor wonen op het water van Dura Vermeer lwww.pcs-duravermeer.nl). 

29 
Comfortwoning: Een gelijkvloerse woning die gekoppeld is aan een uitgebreid dienstenpakket van ING (www.ingcomfortwoning.ni). 
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Om de optimale klantgerichte stedelijke ontwikkeling te realiseren moeten deze concepten 
gecombineerd worden, terwijl nu vaak één van deze concepten leidend is in een project. Om volledig 
tegemoet te komen aan de gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde van de volggroep moeten zijn 
behoeften op alle schaalniveaus zichtbaar zijn. De volggroep kan zodoende van begin tot eind als 
uitgangspunt worden genomen, zodat een marktgericht en flexibel eindresultaat gerealiseerd wordt. 

4.4 Projecten en concepten: 

Conceptontwikkeling voor de woningmarkt is dus een directe vertaling van de behoeften in de markt 
naar waarden in een project. Het vastgoedconcept wordt voornamelijk gezien als de basisgedachte 
achter het product, maar in de huidige vraagmarkt vertegenwoordigt een concept juist de 
basisgedachte achter de behoeften van de volggroep. Zodoende is ook het begrip vastgoedconcept 
met de veranderende tijdsgeest en manier van ontwikkelen geëvolueerd. Sentel geeft als betekenis 
"Een vastgoedconcept is de optimale vastgoedoplossing voor een locatie waarin ruimtelijke en 
functionele aspecten zijn verwerkt die naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve basis hebben" 
[Sentel (2008)) . De kwalitatieve basis wordt gevormd door een zoektocht in samenwerking met 
andere actoren, waarbij de kwantitatieve basis afkomstig is vanuit marktonderzoek. Het product 
moet vervolgens de marktvisie uit deze onderzoeken waarborgen. "Verschoor ziet een 
vastgoedconcept als een consistente toepassing van een generiek vastgoedproduct op een specifieke 
locatie waarbij rekening is gehouden met relevante trends en ontwikkelingen plus de belangen van de 
betrokken partijen" [Verschoor (2009)) . Verschoor verbindt hier een grotere mate van marktgericht 
ontwikkelen aan, maar stelt de eindgebruiker niet boven andere partijen. 

Vanuit het oogpunt van 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' krijgt een concept de volgende definitie: 
Een vastgoedconcept is de consistente vertaling van de gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde 
voor de eindgebruiker in een totaalproduct voor de leefomgeving en leidend in het gehele proces en 
de communicatie van het project, zoals te zien is in figuur 4.3. 

Een goed vastgoedconcept maakt de vertaling van de verschillende waarden zichtbaar voor de 
eindgebruiker, maar ook voor de andere actoren in het proces. "Het concept is onmisbaar als 
leidraad in de huidige complexiteit van stedelijk ontwikkelingen. Het concept versoepelt 
procesmanagement, door het grote aantal betrokken partijen op één lijn te houden. Het biedt 
eenduidigheid in de huidige complexiteit van de stad. Het waarborgt kwaliteit en toekomstwaarde 
met de huidige langere planningshorizon. Het concept kan als communicatie- en marketingtooi 
dienen naar de eindgebruiker om het project te onderscheiden van concurrerende projecten. Doordat 
de vertaling van waarden centraal komt te staan wordt de eindgebruiker het direct uitgangspunt" 
[Verschoor (2009)). 

Neonceptontwikkeling is dan ook geen eenmalige exercitie (zoals: een product uitvinden of een 
merknaam kiezen), maar het gehele proces van het vinden, vaststellen en uitdragen van een 
gedachtegoeer [Rijkenberg (2009)) . Conceptontwikkeling is niet klaar als het eerste concept is 
ontwikkeld, maar vormt juist een cyclisch proces. In dit proces dient constant geschaafd te worden 
aan het concept, zodat het gelijke tred blijft houden met de ontwikkelingen op de dynamische 
woningmarkt. "Het concept zal tijdens de ontwikkeling steeds verder aangescherpt worden totdat een 
haalbaar totaalproduct is gevonden. De uitwerking van het totaalproduct wordt bewaakt aan de 
hand van de voorwaarden in het concept en regelmatig getoetst aan de markt. Het concept speelt 
gedurende het gehele proces een centrale rof' [leent van (2009)). De waarden voor de volggroep 
worden zodoende gewaarborgd, waardoor het concept een directe vertaling van de behoeften van 
de eindgebruiker wordt. 
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Dit levert voor conceptontwikkeling de volgende definitie op: Conceptontwikkeling is het cyclisch 
proces van vorming en toetsing van het concept, waarbij het concept sevormd wordt en up-to-date 
wordt gehouden. 

4.5 Conceptontwikkeling: 

Binnen de marketing spelen concepten een belangrijke rol, waarbij vele conceptmodellen zijn 
bedacht om tot het optimale concept te komen. In het verleden draaide het bij concepten vaak om 
functionele voordelen van producten, waarbij de conceptontwikkelaar zich voornamelijk richtte op 
de gebruikswaarde voor de eindgebruiker. Tegenwoordig spelen belevingswaarde en 
toekomstwaarde een belangrijke rol binnen de concepten voor consumptiegoederen, waarbij zelfs 
de context van het product een nadrukkelijke rol vertegenwoordigt binnen het concept. Gezien de 
grote diversiteit aan waarden die een leefomgeving vertegenwoordigt, is het onmogelijk om 
voldoende waarde te creëren door slechts een productgericht concept te ontwikkelen. 
Conceptmodellen zijn pas geschikt voor 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' als daadwerkelijk de 
eindgebruiker en de kernwaarden aan de basis van de methode staan. 

HBij conceptontwikkeling volgens de filosofie van imagineering draait het om door middel van 
verbeeldingskracht ontwikkelen van concepten en producten die inspelen op de verwachte beleving 
van consumenten. Het is geen exacte wetenschap, maar juist meer een filosofie waarin de ervaringen 
van de eindgebruiker gevangen proberen te worden" (Nijs (2009)] . In deze filosofie staat 'denken met 
gevoel' centraal om tot een optimaal resultaat te komen. "Dit creatieve proces Is gebaseerd op de 
analyse van Csikszentmihalyi, waaruit het ABC van imagineering voortkomt. De Analyse vormt het 
onderdeel van de linkerhersenhelft, waarin het probleem, oorzaken, trends, ontwikkelingen en 
succesvolle oplossingen worden beoordeeld. In de Belevingsfase wordt gekeken, gebroed en 
gebrainstormd over nieuwe oplossingsmogelijkheden voor het probleem, door je gevoel en intuïtie 
aan te spreken. Uiteindelijk resulteert dit na de verdiepingsfose en reflectiefase in een Creatieve 
vertaalslag, waarbij de vertaalslag van beide processen resulteren in een visie en concept, zoals te 
zien is infiguur4.7" [Nijs (2009)]. 

Omdat imagineering ontwikkeld is voor het realiseren van belevingswerelden spelen 
belevingswaarde en toekomstwaarde een belangrijke rol in het concept. In tegenstelling tot 
modellen voor consumptiegoederen is het ABC van imagineering goed toepasbaar op de 
woningmarkt. Bij het creëren van het concept wordt, na vaststelling van de behoeften van de 
volggroep, de invulling van het concept aan de paraplu verbonden. "H~t ABC van imagineering goot 
uit van diversificatie, hierbij zijn belevingswerelden belangrijker don producten. Het regisseren van 
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Fig 4.7 Het ABC van lmagineering [Nijs {2009)] 
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deze concepten is een cyclisch en continu proces" [Leent van (2009)] . Door de lange looptijd, de grote 
diversiteit aan behoeften en de locatiegebondenheid kan dit model gebruikt worden voor de basis 
van een geschikt vastgoedmodel. Het blijkt met dit model echter lastig om daadwerkelijk de 
uitgangspunten van een vastgoedproject te verwerken in de basis van het concept. 

Door alle aandacht te richten op het geconstateerde probleem kan effectief naar de juiste oplossing 
(concept) worden gezocht. Randvoorwaarden worden later onder het concept aan de oplossing 
verbonden, waardoor de kernwaarden gewaarborgd blijven en de kwaliteit van het concept 
gehandhaafd blijft. Voor projectontwikkelaars zou deze methode erg geschikt zijn, aangezien 
randvoorwaarden, zoals de gemeente en financiën, vaak vanaf een vroeg stadium leidend zijn voor 
concepten bij stedelijke ontwikkelingen. Dit kan door middel van concepten ondervangen worden, 
waarbij deze randvoorwaarden in een later stadium alsnog in het project verwerkt kunnen worden. 

4.6 Gebieds-en omgevingsconcepten: 

Bij gebieds- en omgevingsconcepten wordt de locatie als uitgangspunt genomen, waarbij de 
kwaliteiten van de locatie worden gekoppeld aan relevante trends, ontwikkelingen en de behoeften 
van de eindgebruikers. Gebiedsconcepten en omgevingsconcepten verschillen van elkaar in 
schaalniveau en complexiteit. Het concept is het idee voor een gebied of locatie, vastgelegd in een 
uitgewerkte visie, waarvoor draagvlak is van diverse stakeholders en waarin gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde als samenhangend geheel worden meegenomen. In de huidige 
vastgoedsector maken verschillende bedrijven gebruik van gebieds- en omgevingsconcepten, waaruit 
verschillende succesvolle projecten zijn voortgekomen. 

ING Real Estate Developmene0
: 

"ING begint de vorming von de visie met als doel het realiseren van een droomproject, waarbij de 
locatie het vertrekpunt is. De kernkwaliteit van de ontwikkelaar ligt in het met een frisse blik, ervaring 
en professionele bagage naar locaties te kijken en mogelijkheden te zien. De visie vormt de leidraad 
voor het visualiseren van het concept, waarin de meest ideale oplossing voor de locatie wordt 
gezocht, zoals weergegeven in figuur 4.8. In deze 
fase wordt nog steeds niet gerekend en getekend. 
Vervolgens wordt het concept getoetst in de markt 
en wordt de realiteit van het idee getoetst. In de 
laatste fase vindt de vertaling naar concrete 
objecteigenschappen en gebruikerseisen. Het 
programma van eisen Is het uiteindelijke resultaat 
van dit traject" [Sentel (2008)]. Voorbeelden van 
recente projecten van ING Real Estate 
Development waarbij gebruik is gemaakt van een 
overkoepelend gebiedsconcept zijn Uburg in 
Amsterdam en Citadel in Heemskerk. 

2:Concept 

3 :Martttoets 

( 4: Objecteigenschappen ) 

Fig 4.8 ING Real Estate Development concept model [Sentel (2008)} 

Dit conceptmodel ziet de locatie als uitgangspunt en probeert vervolgens het meest optimale 
concept voor de locatie, vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar, te realiseren. De eindgebruiker 
wordt pas bij stap vier in het proces betrokken, waarbij het slechts gaat over een vertaling van eisen 
en wensen naar concrete objecteigenschappen. De ontwikkelaar stelt dus het concept samen en 
doet een markttoets zonder zich te consulteren bij de consument. Mocht de ontwikkelaar een 
verkeerde inschatting hebben gemaakt dan wordt dit pas laat in het proces opgemerkt. In deze opzet 
wordt het afzetrisico niet beperkt door de eindgebruiker te betrekken in het proces. Hier wordt het 

30 
ING Real Estate Development is een Pan-Europese projectontwikkelaar gefocust op gebiedsontwikkeling. 
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concept voornamelijk gebruikt als communicatie-/reclamemiddel naar de consument toe, waardoor 
waardeontwikkeling verloren gaat. 

Woonbron31
: 

"De Visie van Woonbron is dat de wensen van de klant en de ontwikkelingen in stedelijke gebieden 
moeten aansluiten bij de identiteit en potenties van een gebied. Hiertoe bieden zij helder 
geprofileerde woonmilieus die bepaalde leefstijlen verleiden, waardoor zij zich betrokken voelen bij 
het gebied. Deze woonmilieus komen tot stand aan 
de hand van de woonmilieumix uit figuur 4.9. 
Woonbron zoekt de kernwaarden van de locatie, 
zoals de ligging, historische ontwikkeling of de 
sociale gemeenschap. Vervolgens worden deze 
kernwaarden vertaald naar de unieke identiteit van 
de leefomgeving. Door het concept wordt het 
verhaal van de locatie verteld' [Leent van(2009)]. 
Een voorbeeld van een recent project van 
Woonbron dat ontwikkeld is met een 
overkoepelend gebiedsconcept is 'le Medi' in 
Rotterdam. 

Product 

W....on{type, pnJS, 
,...""~ leMc:•en 

d1ensten 

Fig 4.9 Woonbron concept model [Leent von (2009)] 

Deze manier van conceptontwikkeling heeft een starre insteek van een cyclisch proces, waarbij 
meetbare eigenschappen van de eindgebruiker, de omgeving en het woonproduct centraal staan. De 
eindgebruiker wordt hier enkel als gegeven meegenomen in het proces, waarbij een te nadrukkelijke 
focus komt te liggen op gegevens uit momentopnamen, zoals inkomen, leeftijd en leefstijl. In de 
analyse van de eindgebruiker is duidelijk geworden dat de moderne eindgebruiker niet meer te 
vangen is onder deze beperkte gegevens. In deze vorm van conceptontwikkeling wordt vrijwel 
compleet voorbijgegaan aan belevingswaarde (bijvoorbeeld diversiteit) voor de eindgebruikers. De 
cyclische opzet voor het ontwikkelen van een concept geeft daarentegen meer houvast dan het 
model van ING Real Estate. Conceptontwikkeling wordt ook in dit geval enkel en alleen als 
communicatie-/reclamemiddel gebruikt naar de eindgebruiker, waardoor klantwaarde verloren gaat. 

4. 7 Woningconcepten: 

De ontwikkeling van woningconcepten is vergelijkbaar met de concepten uit de marketing, aangezien 
hier omgevingsfactoren geen rol spelen. Woningconcepten geven de invulling van het 
gebiedsconcept op het niveau van de daadwerkelijke woning. Daarbij kunnen woningconcepten ook 
zonder locatie ontwikkeld worden zoals bij de iQwoning en Wenswonen. Het woningconcept wordt 
vervolgens vertaald naar de specifieke context waarin deze gerealiseerd wordt. Ook bij 
woningconcepten bepalen gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde de totale waarde 
van het gerealiseerde product. 

TCN-Fiow model32
: 

Het TCN-Fiow model is een productmodeL Het product wordt hierbij in de context geplaatst, waaruit 
vervolgens het concept gevormd wordt, zoals is weergegeven in figuur 4.10. "De definitie van een 
concept is volgens TCN: de vertaling van generieke producten naar een specifieke context. Generieke 
producten kunnen hier woningen zijn, maar ook complete retailparks. TCN stelt dat de focus in 
marketing op de eindgebruiker ligt. Hieruit wordt geconcludeerd dat projectontwikkeling begint bij 
conceptontwikkeling en dat conceptontwikkeling begint bij productontwikkeling" [Leent van (2009)]. 

31 
Woonbron is een corporatie aericht op projectontwikkeling in woningbouw. 

32 
TCN is een projectontwikkelaar, belegger en ontwikkelaar in commercieel vastaoed. 
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TCN komt de behoeften van de klant tegemoet in generieke producten, waardoor ze de 
klantwaarden proberen te waarborgen in de producten. 

"In dit productmodel wordt op basis van doelgroepen, speciale functies en belevingen een product 
ontwikkeld. Aan de hand van dit product wordt vervolgens de best passende locatie geselecteerd. 
Deze locatie wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk fysieke omgevingskenmerken, 
lokale marktomstandigheden en het overheidsbeleid. Het concept is vervolgens de inpassing van het 
product op deze specifieke locatie" [leent van (2009)]. 

TCN maakt gebruik van een product dat volledig 
afgestemd is op de behoeften van de eindgebruiker, 
zodat de juiste waarden daar zijn vertegenwoordigd. 
Doordat met dit product en de locatie een 
totaalconcept wordt ontwikkeld blijft deze 
klantwaarde in stand. Echter komt de eindgebruiker 
bij de locatie niet meer terug als criteria, waardoor 
er in deze methode slechts waarde wordt gecreëerd 
met het product, waardoor veel potentiële waarde 
verloren gaat. Daarbij gaat het hier om een 
aangescherpte productgerichte insteek, waardoor 
de behoefte van de eindgebruiker lastig zichtbaar 
wordt. De locatie en behoefte bepalen het optimale 
product, waarbij het product een gevolg is en niet 
het uitgangspunt. 
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Fig 4.10 TCN-Fiow model [Gianotten (2006}] 

4.8 Combinatie gebiedsconcept, omgevingsconcept en woningconcept: 

Aangezien bij stedelijke ontwikkelingen met een focus op klantwaarde altijd sprake is van een 
bestaande context moeten de abstractieniveaus gecombineerd worden in de projecten. Om een 
daadwerkelijk klantgericht concept te ontwikkelen biedt een conceptmodel, waarin deze 
abstractieniveaus gecombineerd zijn, de meeste aanknopingspunten voor 'Klantgericht Stedelijk 
Ontwikkelen'. 

AM Wonen33
: 

"AM ziet iedere gebiedsantwikkeling als een uniek project met zijn eigen verhaal. AM heeft 
geprobeerd het stappenplan visiegericht te ontwikkelen, zodat voor iedere locatie maatwerk geleverd 
kan worden. De visie wordt gebaseerd op de behoeften van consumenten, specifieke 
locatiekwaliteiten, financiën en de historie van de locatie. Mensen kiezen heel bewust voor een 
bepaalde woonomgeving, waardoor de vertaling hiervan in een concept de consumenten moet raken. 
Hierbij wordt gestuurd op leefstijlen, motieven en voorkeuren van mensen, zodat op de doelgroep 
aangepaste wijken en woningen ontstaan. De vastgestelde identiteit, die aansluit bij de woonwensen 
van de specifieke doelgroep, is het uitgangspunt om gezamenlijk middels een creatief proces tot een 
ambitieus concept te komen dat de basis vormt voor het programma van eisen op drie niveaus: de 
wijk, de buurt en de woning, zoals te zien is in figuur 4.11. Uiteindelijk is de sterke visie op een locatie 
de kracht die gedurende het gehele vastgoedontwikkeltraject moet worden vastgehouden" [leent 
van (2009)]. Voorbeelden van (toekomstige) projecten die door AM Wonen met conceptmodel zijn 
ontwikkeld zijn 'Waterlandplein' in Amsterdam en 'Chassé Park' in Breda. 

33 
AM Wonen is een zelfstandige ontwikkelaar In woningbouw. 
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Fig 4.11 AM Wonen concept model/Leent van (2009)] 

Het conceptmodel van AM Wonen probeert iedere locatie een duidelijke identiteit mee te geven, 
waarbij het concept wordt verwerkt in de wijk, buurt en woning. Hoewel de doelgroep pas na 
belanghebbenden en financiën in het traject naar voren komt, heeft de doelgroep een voorname 
plaats in het ontwikkelen van het concept. AM gaat bij het in kaart brengen van de toekomstige 
eindgebruiker uit van focusgroepen, waardoor de onderscheidende kwaliteiten van de locatie de 
focusgroep bepalen. De focusgroepen van AM zijn vergelijkbaar met de eerder genoemde 
volggroepen van Rijkenberg. Beleving en waardecreatie spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van het concept voor AM. De kwaliteiten en waarden die in het concept centraal staan worden door 
AM structureel vastgelegd na ieder deelconcept, namelijk de SWOT, de business case en de 
programmacheck. Doordat de visie bepalend is in het gehele ontwikkelproces blijven de kwaliteiten 
en gecreëerde waarde een centrale rol spelen in het gehele proces. In het conceptmodel van AM 
Wonen kan het concept daadwerkelijk als paraplu dienen waarbij alle kwaliteiten aan het concept 
kunnen worden verbonden, zodat deze ook zichtbaar zijn voor de eindgebruikers en andere actoren. 

Concire Model34
: 

"Concire vindt dat herontwikkeling van 
stedelijke gebieden een multidimensionaal 
probleem is, waarbij een traditionele lineaire 
aanpak niet meer volstaat. Zij gaan er vanuit 
dat naast de bouwopgave ook de sociale, 
economische, culturele en demografische 
factoren een rol spelen. Het conceptmodel van 
Concire is ontwikkeld om waardevaste 
gebieden te ontwikkelen middels een cyclische 
en parallelle aanpak. Hierbij worden in een 
vroeg stadium verschillende scenario's 
uitgewerkt, die in de tijd, functie en thema's 
veranderbaar zijn. Concire stelt dat de waarde 
van het gebied een optelsom is van 
economische waarde, creatieve waarde, 

• Wat? 

~------

1 Ambitie : 

L-----" 

34 
Concire is een conceptontwikkelaar en adviseur in gebiedsconcepten. 
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Fig 4.12 Concire concept modei[Leent van (2009)} 
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culturele waarde, sociale waarde, ruimtelijke waarde, bestuurlijke/ beleidswaarde en 
beleggingswaarde. Welke van toepassing zijn wordt bepaald door de opgave" [leent van (2009)]. 
Voorbeelden van gebiedsconcepten van Concire zijn 'Ik zit op Zuid' in Rotterdam en 'Haven is Vis' in 
Scheveningen. 

"De methode met Analyse, Diagnose, Idee en Interventie realiseren door twee extra stappen toe te 
voegen in vergelijking met het traditionele model, zoals weergegeven in figuur 4.12" [leent van 
(2009)]. In de fase van diagnose worden verschillende stakeholders bij het proces betrokken, 
waardoor eindgebruikers vroeg in het proces betrokken worden. Door het conceptmodel aan te 
passen op het gebiedsontwikkelingsproces heeft Concire daadwerkelijk een manier van klantgericht 
ontwikkelen gerealiseerd. Waar commerciële waarde met een sluitende exploitatiebegroting 
centraal staat bij het traditionele model, staat in het Concire model juist klantwaarde centraal. Door 
het onderscheid in verschillende waarden kijkt Concire verder dan slechts de economische waarde, 
zodat klantwaarde in een vroeg stadium aan de orde komt. Dit model is in de praktijk het meest 
gefocust op tegemoetkomen aan klantbehoeften. Daarnaast is het model dynamisch, waardoor 
flexibel kan worden ingespeeld op veranderende trends en ontwikkelingen. Het model van 
conceptontwikkelaar Concire kan zodoende als voorbeeld dienen voor 
conceptontwikkelingsmodellen voor ontwikkelaars. 

4. 9 Conceptmodel klantgericht stedelijk ontwikkelen: 

Het conceptmodel 'klantgericht stedelijk ontwikkelen' neemt waarden en behoeften van de klant als 
uitgangspunt bij het samenstellen van het concept, waarbij belevingswaarde en toekomstwaarde een 
belangrijke rol spelen. Het onderscheidend vermogen van waarden op verschillende conceptniveaus 
vormt de basis voor het creëren van unieke projecten, die daadwerkelijk tegemoetkomen aan de 
behoeften van de potentiële eindgebruikers. De concepten die in de praktijk het meest aansluiten bij 
deze uitgangspunten zijn het lmagineering-model, het AM-model en het Concire-model. Deze 
modellen hebben als voorbeeld gediend bij het ontwikkelen van het model voor een klantgericht 
stedelijk concept waarbij de eindgebruiker centraal staat. 

De essentie van het model is de koppeling tussen de waarden van de volggroep en stedelijke locaties, 
zoals weergegeven in figuur 4.13. De specifieke waarden, die centraal komen te staan in een project, 
zijn afhankelijk van de locatie waarop ontwikkeld zal worden. De unieke kwaliteiten van deze locatie 
bepalen welke waarden centraal komen te staan en welke volggroepen aangetrokken kunnen 
worden. Vervolgens moet dit totaalconcept vorm krijgen door het uit te splitsen in een 
gebiedsconcept, omgevingsconcept en woningconcept, zodat gedurende het gehele proces en in alle 
abstractieniveaus de waarden voor de eindgebruiker gewaarborgd zijn. Deze uitgangspunten zullen 
centraal moeten komen te staan in het dynamische en cyclische conceptmodeL 

Door het concept vanuit de eindgebruiker te benaderen moeten deze waarden op alle schaalniveaus 
terugkeren, zoals eerder is weergegeven in figuur 4.3. Om de waarden van de volggroep in 
langlopende projecten te kunnen waarborgen, is het essentieel om vroegtijdig en gestructureerd te 
communiceren met de volggroep. Op deze communicatiemomenten kunnen keuzes van de 
ontwikkelaar getoetst worden aan de waarden van de volggroep, waardoor een ontwikkelaar 
proactief kan sturen op klantwaarde. Door informatie en feedback van de volggroepen te verzamelen 
kan de ontwikkelaar keuzes maken voor specifieke kwaliteiten en de leefomgeving een eigen 
identiteit geven. Deze eigen identiteit versterkt de belevingswaarde van de eindgebruiker, zodat een 
ontwikkelaar door het maken van keuzes deze identiteit aan een volggroep kan koppelen. 
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Het model is afgebeeld in 
figuur 4.13. Vanaf de eerste 
fase van het model, de 
analyse (Wie is de 
volggroep?), komen de 
volggroep en waarden 
centraal te staan in het 
proces, zodat een 
klantgerichte insteek wordt 
gerealiseerd. Dit resulteert in 
een kwalitatief 
gebiedsconcept, waarbij de 
kernkwaliteiten van de locatie 
in de ogen van de 
eindgebruikers vastgelegd 
worden. Bij de diagnose (Wat 
vindt de volggroep 
belangrijk?) worden de 
verschillende waarden 

i------- --., 
1 Wonint~concept: : ·- ---- ,.... - -- - -. 

-----., 
: Omgevingsconcept: : 

·--------

4 november 2010 

-------., 
1 Gebiedsconcept: : 

·------

----., 
Volggroep: : 

getoetst in de markt, zodat er 
een koppeling gemaakt kan 
worden tussen specifieke 

Fig. 4.13 Conceptmodel eindgebruiker gericht stedelijk ontwikkelen (eigen bewerking) 

waarden en kenmerken van de volggroep. Dit resulteert in het vaststellen van de volggroep. Na het 
selecteren van de volggroepen blijft communicatie essentieel voor de vorming van het concept, het 
'Idee' (Hoe kan dit gerealiseerd worden?). Zonder de eindgebruiker kan geen klantgerichte 
leefomgeving gerealiseerd worden. Na deze fase zijn de waarden gewaarborgd in het gebiedsconcept 
en omgevingsconcept. Vervolgens krijgen de definitieve eindgebruikers de kans om binnen de 
overkoepelende concepten en met advies van de ontwikkelaar een eigen woningconcept te 
ontwikkelen, de 'Interventie' (Hoe kunnen we dit communiceren?). Hoe deze stappen worden 
ingevuld zal verder worden toegelicht in hoofdstuk vijf. 

Door waarden op verschillende conceptniveaus te verenigen biedt dit conceptmodel een fundering 
voor daadwerkelijk klantgericht ontwikkelen. De verschillende, als blauwe pijlen weergegeven, 
communicatiemomenten bieden de ontwikkelaar toegang tot een grote stroom informatie, zodat de 
ontwikkelaar de mogelijkheid krijgt projectoverstijgende waarden te waarborgen in het dynamisch 
waardendocument. Het cyclische karakter van het model dient gedurende het gehele proces 
doorlopen en geëvalueerd te worden, zodat mismatches voorkomen worden en optimale 
klantwaarde wordt gerealiseerd. ledere project biedt de ontwikkelaar de kans zijn proces en focus op 
klantwaarde te verbeteren, waardoor ieder volgend project efficiënter en effectiever kan worden 
gestart. Zodoende wordt met de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' het afzetrisico 
verlaagd, de omzet verhoogd, de continuïteit verhoogd en de doorlooptijd verkort. 
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4.10 Conclusie: 

Door gebruik te maken van een SWOT-analyse worden unieke locatiekwaliteiten, waarden en 
marktkenmerken direct vertaald in projectstrategieën. De uiteindelijke kernstrategieën van het 
project worden verwerkt in het overkoepelende gebiedsconcept. Om daadwerkelijk klantgericht 
stedelijk te ontwikkelen wordt vanaf de start van het project uitgegaan van een beeldende vertaling 
van waarden en locaties, zodat de meerwaarde zichtbaar wordt voor de volggroep. Concepten zijn 
een beeldende vertaling van strategieën en waarden in het project. Het concept vormt als het ware 
een kapstok waaraan het totale project kan worden opgehangen. Deze concepten worden steeds 
verder uitgediept en onderverdeeld naarmate het schaalniveau kleiner wordt, maar het uiteindelijke 
woningconcept past nog altijd perfect binnen het gebiedsconcept. 

De methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid om bij ieder 
project de focus op waardecreatie verder aan te scherpen, door projectoverstijgend informatie te 
toetsen en analyseren. Het conceptmodel is weergegeven in figuur 4.13, waarbij een cyclisch proces 
is gerealiseerd met de eindgebruikers, waardecreatie en stedelijke locaties als uitgangspunt. Er kan 
alleen waarde gecreëerd worden als de eindgebruiker hiervan overtuigd Is. Door dit gestructureerd 
met de methode op te bouwen en te toetsen is de ontwikkelaar in staat de markt proactief te 
benaderen en zijn projecten flexibel in te richten. Door deze manier van communiceren met de 
eindgebruiker blijft het draagvlak beheersbaar en waarde inzichtelijk, zodat het afzetrisico verlaagd 
en de omzet verhoogd kan worden. 
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5 Methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 

acruciaal is om buiten je eigen denkkaders te stappen en voorbij het eigen belang te kunnen 
kijken"- Frieso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds & praktijkhoogleraar 
Gebiedsantwikkeling Technische Universiteit Delft [de Zeeuw (2009)) 

In dit hoofdstuk wordt de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' uiteengezet. Er wordt een 
overzicht gegeven van het cyclische proces, de communicatiemomenten met de klant en de 
verplichte ijkpunten. In dit proces komen de, in eerdere hoofdstukken, onderzochte onderdelen als 
eindgebruikers, waardecreatie en concepten terug. 

5.1 De Methode: 

In het vorige hoofdstuk is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' geïntroduceerd als een methode met 
een focus op klantwaarde, stedelijke locaties en 
communicatie. Vervolgens is de methode getoetst bij 
verschillende marktpartijen met ervaring in het 
ontwikkelen van stedelijke gebieden, deze gesprekken 
zijn vastgelegd in bijlagen C en E. Voor de 
eindgebruiker betekent dit een leefomgeving die 
gebouwd is op zijn waarden en past bij zijn leven. Voor 
de ontwikkelaar betekent 'Klantgericht Ontwikkelen' 
een verlaagd afzetrisico, een verhoogd rendement en 
een verbeterde continuïteit. Om dit te kunnen 
realiseren moet de methode Klantgericht Ontwikkelen 
in staat zijn de waarden van de eindgebruikers in kaart 

.-----
1 
I 

Fig. 5.1 De methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 

te brengen voordat de eindgebruikers bekend zijn. De methode moet optimale waarde creëren in de 
ogen van de eindgebruiker, dus moeten deze gecreëerde waarden zichtbaar zijn voor de potentiële 
eindgebruikers. De veranderende tijdsgeest maakt eindgebruikers moeilijk te peilen, terwijl 
continuïteit gerealiseerd moet worden om de methode te laten slagen. Daarnaast moeten 
belangrijke beslismomenten vanuit de ontwikkelaar (verwerving locatie, aanvraag bouwvergunning, 
start verkoop en start bouw) in de methode verwerkt worden om te voldoen aan wet- en regelgeving 
en invulling te geven aan belangrijke go-noga beslissingen. De methode dient invulling te geven aan 
deze aspecten om daadwerkelijk in de praktijk te kunnen worden gebracht. 

De methode is afgebeeld in figuur 5.1. De methode kenmerkt zich door onderscheid te maken in een 
projectgebonden deel (wit ingekleurde onderdelen), een projectoverstijgend deel (oranje 
middenstuk) en de verbinding hiertussen in de vorm van communicatiemomenten (blauwe pijlen). 
Door bij ieder project gebruik te maken van de projectoverstijgende waarden, locaties en 
gebruikerskenmerken is de ontwikkelaar in staat vanaf de start van het project een goede focus op 
de eindgebruiker te vormen. De communicatiemomenten zorgen er vervolgens voor dat de focus op 
de klant verder wordt aangescherpt, maar daarnaast is dit ook een toetsing van de informatie in het 
projectoverstijgende deel. Hoe meer projecten met deze methode doorlopen worden, hoe 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

nauwkeuriger de afstemming van het projectoverstijgende deel zal zijn en uiteindelijk hoe efficiënter 
en effectiever de projecten doorlopen worden. 

Het vaststellen van de waarden is belangrijk voor de ontwikkelaar om een passend project te 
realiseren, maar het belangrijkste is dat de waarden zichtbaar worden voor de eindgebruiker. De 
concepten op de verschillende schaalniveaus zijn de verbindende schakel tussen project en 
volggroep/eindgebruiker. De methode doorloopt hetzelfde pad als het keuzeproces van de 
eindgebruikers, zodat de eindgebruiker op de gewenste niveaus de juiste informatie in de vorm van 
een beeldende vertaling krijgt. De communicatiemomenten, na het vaststellen van verschillende 
concepten, bieden de ontwikkelaar de kans om zijn project te toetsen aan de markt, zodat hij kan 
beoordelen of de juiste strategieën zijn gekozen. Daarnaast bieden deze communicatiemomenten 
een mogelijkheid om het projectoverstijgende onderzoek van informatie te voorzien, zodat dit up-ta
date wordt gehouden. Het ontwikkelen en communiceren van de concepten is de verbindende 
schakel tussen de ambitie van de ontwikkelaar en de behoeften van de eindgebruiker en uiteraard 
tussen de ontwikkelaar en eindgebruiker zelf. 

De projectoverstijgende focus wordt in het project versterkt door op verschillende schaalniveaus 
bewust te sturen op klantwaarde, namelijk gebiedsniveau, omgevingsniveau en woningniveau. Bij 
ieder project bestaat één gebiedsconcept uit verschillende omgevingsconcepten en vervolgens 
bestaat één omgevingsconcept uit verschillende woningconcepten. Deze verticale verbanden zijn 
weergegeven in figuur 5.2. Deze schaalniveaus bieden voor de eindgebruiker de waarde die de 
eindgebruiker graag terugziet in een project. Ook de afstemming tussen openbaar en privé kan op 
deze manier optimaal worden ingericht. De ontwikkelaar kan door deze methode zijn focus in het 
project steeds nauwkeuriger aanscherpen op de eindgebruiker, totdat in de woningconceptfase op 
het woningniveau deze focus is aangescherpt tot één specifieke eindgebruiker, één huishouden. 

Fig. 5.1 Verticale verbanden van gebiedsconcept tot woning 

Door de centrale rol van de eindgebruiker, met uiteindelijk de mogelijkheid tot het ontwerpen van de 
eigen woning, dient ook het proces hierop afgestemd te worden. Belangrijke beslismomenten uit de 
traditionele procesfases zijn vastgelegd in de nieuwe methode, zoals te zien is op figuur 5.3. 
Belangrijke beslismomenten en overleg met de gemeente zijn van belang voor de voortgang van het 
project, maar daar tegenover staat dat de eindgebruiker invulling geeft aan het definitieve ontwerp. 
Daarbij is een eindgebruiker niet geïnteresseerd zich in een eerder stadium dan bij traditionele 
nieuwbouw vast te leggen. Ook voor de ontwikkelaar en de gemeente bieden de verschillende 
concepten voldoende houvast voor de beslismomenten. De ontwikkelaar maakt na het 
gebiedsconcept de beslissing over de aankoop van de locatie. Het proces kan zodoende gewoon 
doorlopen worden. In het omgevingsconcept worden alle mogelijkheden voor het woningconcept 
vastgelegd, aangezien alle vrijheden voor de eindgebruiker moeten worden getoetst aan de wet- en 
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Fig. 5.3 De methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' in vergelijking met het traditionele proces en belangrijke beslismomenten 

regelgeving. Dit betekent dat de ontwikkelaar in het omgevingsconcept vastlegt welke vrijheden de 
eindgebruiker heeft. Vervolgens sluit de ontwikkelaar voor 'start verkoop' een overeenkomst met de 
gemeente met als basis het omgevingsconcept. Vervolgens resulteert dit in afspraken over de 
vrijheden van de eindgebruiker in het woningconcept. De eindgebruiker heeft zodoende de optimale 
vrijheid, zonder dat dit onnodig extra tijd en energie kost. 

Deze methode stelt de ontwikkelaar in staat om op een proactieve manier zich te onderscheiden van 
concurrerende projecten met een visie op zowel de korte als de lange termijn. De verschillende 
stappen zorgen dat de ontwikkelaar een focus kan leggen op waarden van eindgebruikers en aan de 
hand van deze concepten en feedback zijn beslismomenten en juridische zaken kan koppelen. Om 
het proces voor de eindgebruiker niet te verstoren mag de eindgebruiker geen hinder ondervinden 
van, voor hem, oninteressante zaken, zoals wet- en regelgeving of processen van de ontwikkelaar. 
leder project draagt bij aan een nauwkeurigere en bredere visie op waarden van de klant op de 
verschillende schaalniveaus, zodat de langetermijnvisie van een ontwikkelaar veiliggesteld kan 
worden. 

5.2 De uitgangspunten: 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
projecten zich kunnen onderscheiden door 
gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde te bieden op drie schaalniveaus, 
namelijk leefomgeving, woonomgeving en 
woning. Om te kunnen beoordelen welke 
waarden op de verschillende schaalniveaus 
belangrijk zijn voor eindgebruikers op 
verschillende locaties is projectoverstijgend 
onderzoek naar deze waarden belangrijk. Dit 
projectoverstijgend onderzoek, weergegeven in 
figuur 5.4, geeft informatie over de kenmerken 
van eindgebruikers gekoppeld aan de waarden 

die belangrijk zijn. Door deze waarden te 
koppelen aan specifieke locatiekenmerken kan 

Fig. 5.4 Projectoverstijgende uitgangspunten 

een ontwikkelaar inventariseren hoe de unieke locatiewaarden in de markt gewaardeerd zullen 
worden en welke kenmerken de volggroep definiëren. De projectoverstijgende informatie, afkomstig 
uit dit onderzoek in verschillende projecten, biedt de ontwikkelaar houvast bij de start van het 
project en de mogelijkheid om continuïteit te realiseren. 
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De waarden van de volggroep, de unieke kwaliteiten van de locatie en de communicatie middels 
concepten vormen de sleutel tot een klantgerichte manier van ontwikkelen. Het samenspel van deze 
factoren maakt een project succesvol of juist niet. Om bij ieder project de juiste waarden op 
specifieke locaties te realiseren is het belangrijk om deze informatie projectoverstijgend te 
waarborgen in het dynamisch waardendocument, zodat ieder project op een stabiele basis van 
waarden gebouwd kan worden. Deze informatiebron moet voor een ontwikkelaar inzichtelijk maken 
welke waarden op bepaalde locaties belangrijk zijn en aan welke kenmerken van eindgebruikers deze 
waarden gekoppeld kunnen worden. Dit onderzoek geeft een ontwikkelaar grip op subjectieve 
aspecten als klantwaarde. Vanuit deze informatiebron kan een ontwikkelaar bij het selecteren van 
een project vaststellen welke waarden belangrijk zijn voor het project en welke kenmerken zijn 
mogelijke volggroep zal hebben. 

Het waardenonderzoek, zoals beschreven in paragraaf 3.7, komt voort uit resultaten van 
communicatiemomenten uit eerder onderzoek en regionale steekproeven. Deze informatiestroom 
biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid zijn proces te optimaliseren, maar ook een voorlopig beeld te 
vormen van de belangrijkste waarden van de eindgebruikers en kenmerken van de volggroep. De 
ontwikkelaar is door dit overkoepelend waardendocument in staat vanaf de start van het project 
proactief te sturen op waardecreatie. Doordat dit document projectoverstijgend wordt gebruikt en 
ieder project wordt aangescherpt geeft dit een actueel beeld van de waarden van eindgebruikers en 
mogelijke trends. 

5.3 Analyse: 

Een project start wanneer een potentiële locatie 
beschikbaar komt en de ontwikkelaar aanvangt met 
een analyse, zoals afgebeeld in figuur 5.5. Om proactief 
om te gaan met het initiatief van nieuwe stedelijke 
locaties, moet de ontwikkelaar de potentie van de 
locatie beoordelen, door concurrentievoordelen en 
succesfactoren inzichtelijk te maken. Een 
locatieanalyse en een marktanalyse bieden de 
ontwikkelaar de benodigde informatie, waarbij gebruik 
gemaakt kan worden van de projectoverstijgende 
kennis. De uitkomsten uit deze analyse resulteren 
direct in een gebiedsconcept, waarmee de 
ontwikkelaar de strategie voor de ontwikkeling en Fig 5.5 Projectfase 1: Analyse 

communicatie naar de volggroep uitzet. Om deze directe vertaling van de analyse naar een strategie 
te maken moet de ontwikkelaar gebruik maken van een methode waarmee deze koppeling 
overzichtelijk en gestructureerd gemaakt kan worden. Bij 'Klantgericht Ontwikkelen' worden de 
locatieanalyse en marktanalyse uitgevoerd te worden als een SWOT-analyse35

, zoals toegelicht in 
paragraaf 4.2. 

De marktanalyse wordt uitgevoerd door gebruik te maken van de Destrep-methode. Hierbij worden 
externe marktfactoren, zoals demografische, economische, sociale, technologische, ruimtelijke, 
ecologische en politieke factoren, ingevuld. Dit geeft de ontwikkelaar een beeld van de externe 
factoren die van invloed zijn op het project. Vervolgens wordt op basis van het dynamisch 
waardendocument, aangevuld met nieuwe unieke locatiekwaliteiten, een beeld gevormd van de 

35 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threads): Een analysemethode om aan de hand van een 

interne analyse (Strengths-Weaknesses) en externe analyse (Opportunities-Threads) een strategie te 
ontwikkelen voor de toekomst. 
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interne factoren. Vervolgens worden deze gecombineerd in een SWOT-matrix en krijgen de 
combinaties van factoren verschillende strategieën toegewezen, zoals is gedaan in bijlage C. De 
uitkomsten van de analysefase zijn bepalend voor de kwaliteit van het project en proces. 

Deze fase heeft als doel het in kaart brengen van de concurrentiepositie van de locatie vanuit het 
dynamisch waardendocument en de externe waardenanalyse. Zodoende heeft de ontwikkelaar de 
juiste fundering om zijn keuzes op te baseren. Door de projectoverstijgende informatiebron is de 
ontwikkelaar in staat de uitkomsten van de SWOT direct te toetsen aan resultaten in het verleden. 
Zodoende kan de ontwikkelaar zich direct een beeld vormen over de waarden en grootte van de 
volggroep. Vervolgens bieden deze unieke waarden de aanknopingspunten voor het opstellen van 
het gebiedsconcept. 

5.4 Gebiedsconcept: 

Het gebiedsconcept is een eerste vertaling van de 
waarden in het project, zoals afgebeeld in figuur 5.6. 
Eindgebruikers kiezen eerst een locatie en vervolgens 
een woning, daarom moeten de waarden van de 
volggroep nadrukkelijk terugkomen in het project in de 
vorm van een gebiedsconcept. Een voorbeeld van het 
gebiedsconcept is vastgelegd in paragraaf 6.6. De 
strategieën uit de SWOT sluiten aan bij sterke aspecten 
van de context en sluiten zich af van zwakke aspecten. 
Voor stedelijke projecten zijn specifieke 
locatiekwaliteiten belangrijk aangezien veel locaties 
vaak een imago en identiteit hebben die bepalend zijn 
voor het slagen of falen van een project. Het maken Fig. 5.6 Projectfase 2: Gebiedsconcept 

van keuzes voor specifieke kwaliteiten maakt het mogelijk de waarden te versterken en dit duidelijk 
te communiceren naar de eindgebruiker. Dit voorkomt eenzijdige projecten en schept mogelijkheden 
om daadwerkelijk iets toe te voegen aan de stad. De keuze voor deze strategieën prikkelt specifieke 
volggroepen, dus bij de communicatie van het gebiedsconcept krijgt de volggroep al vorm. 

Het gebiedsconcept, verder uitgewerkt in paragraaf 1.2.1, heeft als doel de volggroep inzicht te 
geven in de inrichting van de leefomgeving. Het gebiedsconcept geeft invulling aan de klantwaarde 
op het schaalniveau van de leefomgeving, zoals weergegeven in figuur 5.7. Het gebiedsconcept geeft 
de eindgebruiker een beeldende vertaling van het plan, zonder dat er woningen zijn vastgelegd. Voor 
de ontwikkelaar betekent het gebiedsconcept een kwalitatief programma van eisen in de vorm van 
een beeldende vertaling, zoals een schetsontwerp. Het verschil met een normaal schetsontwerp is 
echter groot. Een gebiedsconcept is een eerste focus op de volggroep, doordat de locatiekwaliteiten 
direct resulteren in de randen van de volggroep. Daarbij is een gebiedsconcept een plan op basis van 
waardecreatie voor de eindgebruiker en niet budgetgericht vanuit de producten van de .. (tr:r.mfl!' ... .. . ;r; :t;;ll':.l'' 111;4-"l'.'t<t:ll(o • . 'I fir.1 tf"o iTI.'i ii'r."F.F.Tli ~ . . .. -
Leefomgeving Bereikbaarheid ~mago_ Duurzaamheid 

-
Voorzieningen Sociaal milieu Status 
(wijkoverstijgend) 

Werkgele(enheid Omgeving Diversiteit 

Ruimtel ijke structuur Identiteit Uniciteit 
Veiligheid Woonmilieu Historie 
Ugging Esthetiek 

Levendigheid/ Dynamiek 
Fig. 5. 7 Onderscheidende waarden voor de leefomgevmg m het geb1edsconcept 
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ontwikkelaar. 

De SWOT met daarin verwerkt de projectoverstijgende informatie en het gebiedsconcept bieden de 
ontwikkelaar de basis om te beslissen of de locatie aangekocht gaat worden, zoals te zien is in figuur 
5.3. De ontwikkelaar kan met het gebiedsconcept bepalen welke invulling de leefomgeving zal 
krijgen, dus welke waardecreatie en kosten dit met zich mee zal brengen. Het gebiedsconcept vertelt 
de ontwikkelaar hoe groot zijn potentiële volggroep is, dus wat zijn afzetrisico is. Daarnaast komt in 
het gebiedsconcept naar voren hoe het project een goede concurrentiepositie kan innemen en wat 
daarvoor nodig is. Door een gebiedsconcept op deze manier vast te stellen heeft de ontwikkelaar een 
bredere basis om de aankoopbeslissing te nemen. 

5.5 Diagnose: 

In de diagnose wordt het gebiedsconcept naar de 
markt gecommuniceerd en wordt de volggroep van 
het project in beeld gebracht door gebruik te maken 
van een enquête, zoals weergegeven in figuur 5.8. 
De Diagnose biedt de ontwikkelaar de kans vanuit 
het gebiedsconcept beslissingen te nemen, die 
resulteren in het in kaart brengen van de volggroep. 
Uiteraard is dit voor de ontwikkelaar de eerste kans 
om zijn project te toetsen in de huidige markt en te 
kijken of het gebiedsconcept en de strategieën uit 
de SWOT -analyse en dynamisch waardendocument 
daadwerkelijk aansluiten bij de behoeften van 
voldoende potentiële eindgebruikers. Voor de 
ontwikkelaar is deze stap essentieel om de focus op 
de volggroep aan te scherpen, aangezien tussen 

Fig. 5.8 Projectfase 3: Diagnose 

aankoop van een stedelijke locatie en het daadwerkelijk ontwikkelen soms veel tijd zit. De 
ontwikkelaar moet zijn volggroep kennen om verstandig om te gaan met risico's, draagvlak en 
waardecreatie. De enquête wordt gebruikt om hier invulling aan te geven. De feedback uit de 
enquête wordt daarnaast gebruikt om het dynamisch waardendocument up-to-date te houden en 
eventueel uit te breiden. 

Bij voldoende respons op de enquête kunnen vanuit deze reacties de kenmerken en grootte van de 
volggroep worden opgesteld. Uiteraard dient de ontwikkelaar zorgvuldig om te gaan met conclusies 
die worden verbonden aan de enquête-uitslagen en testresultaten. Het doel van de enquête in ieder 
project is het toetsen van het draagvlak van het gebiedsconcept, het rangeren van de getoetste 
waarden, het in kaart brengen van de volggroep, het up-to-date brengen van het waardendocument 
en het geven van een doorkijk naar mogelijke omgevingsconcepten. Deze vijf factoren zijn essentieel 
voor het slagen van lopende en toekomstige projecten, aangezien ervaringen van projecten worden 
verwerkt voor toekomstige projecten. De projectoverstijgende informatie moet door de 
veranderende tijdsgeest constant aangescherpt worden. 

Aangezien de enquête niet onder iedereen afgenomen kan worden moet een referentiegroep36 

gevormd worden waaronder de enquête afgenomen zal worden. De referentiegroep moet 
representatief zijn voor de volggroep, waarbij de volggroep een groep is die geprikkeld wordt door 
de waarden, die het gebiedsconcept vertegenwoordigen. De referentiegroep wordt uitgebreid met 
woningzoekenden, omdat deze representatief zijn voor potentiële eindgebruikers op de 

36 Referentiegroep: Een representatieve groep mensen die model staan voor de totale volggroep. 
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woningmarkt. De volggroep wordt gevormd door eindgebruikers van vergelijkbare locaties, 
woningzoekenden in de regio en direct omwonenden. De resultaten uit deze enquête zullen een 
representatief beeld schetsen van de waarden van de volggroep en de beoordeling van het 
gebiedsconcept, waarbij deze uitslagen vergeleken zullen worden met de vermoedens. 

De opgestelde enquête moet zowel voor als na oplevering van het project afgenomen kunnen 
worden om te achterhalen of de waarden in het concept daadwerkelijk zijn gehandhaafd in het 
project. Zo kan een ontwikkelaar inzichtelijk maken of de volggroep daadwerkelijk tegemoet is 
gekomen in zijn behoeften of dat het proces nog geoptimaliseerd dient te worden. Het kan zijn dat 
gecommuniceerde waarden in de praktijk minder belangrijk blijken te zijn dan vooraf in de enquête 
werd gesteld. Daarnaast wordt deze feedback weer gebruikt om de projectoverstijgende 
informatiebronnen aan te vullen en het proces te beoordelen. Door een enquête op te stellen 
waarbij eenduidige beelden gebruikt worden is het mogelijk de antwoorden en kenmerken van 
eindgebruikers te analyseren om het proces en de methode te optimaliseren. 

Om voldoende respons te krijgen op de enquête zal de interesse van de volggroep gewekt moeten 
worden. Er is een bewuste keuze gemaakt voor de drie groepen die onderdeel maken van de 
referentiegroep. Bij eigen projecten kan de mening van eindgebruikers op vergelijkbare locaties 
worden gehaald uit de overkoepelende informatiebron. Direct omwonenden krijgen zelf te maken 
met het nieuwe project en wonen zelf vaak op een vergelijkbare locatie, zodoende zullen ook zij 
sneller bereid zijn deel te nemen aan de enquête. Woningzoekenden zijn een directe afspiegeling van 
actieve woningzoekenden, waardoor zij grote bereidheid hebben om deel te nemen aan een 
enquête. Vervolgens moet de ontwikkelaar deelname stimuleren door, afhankelijk van het project, 
voorrang te geven bij woningkeuzes of door cadeaus te verloten onder de deelnemers. 

Als de volggroep is gevormd dient het gebiedsconcept eenduidig en beeldend gecommuniceerd te 
worden, zodat eindgebruikers een goed oordeel kunnen geven. In de enquête ligt de focus 
voornamelijk op het in beeld brengen van aspecten die invloed hebben op de leefomgeving en 
woonomgeving van de eindgebruikers. Hierbij probeert de ontwikkelaar de voorkeuren van de 
eindgebruiker met betrekking tot gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde op de 
verschillende schaalniveaus te achterhalen. Vervolgens dienen de kenmerken van de eindgebruiker 
achterhaald te worden, zodat deze aan elkaar verbonden kunnen worden. De nadruk ligt op 
subjectieve aspecten van de leefomgeving, aangezien nog geen ruimtelijke beslissingen zijn 
vastgelegd. Deze enquête wordt gebruikt om de voorkeuren voor een gebiedsconcept te verbinden 
aan de kenmerken van de eindgebruikers en de volggroep. Zo worden waarden voor eindgebruikers 
teruggebracht naar meetbare criteria in de markt, zonder onnodig onderscheid te maken in 
leefwijzen of levensfasen. 

De ontwikkelaar moet veel informatie uit deze enquête halen, waarbij gegevens elkaar niet mogen 
beïnvloeden. Het is belangrijk antwoorden over algemene waarden, de kenmerken van de 
eindgebruiker en de beoordeling van waarden in het project te scheiden, zodat ze onafhankelijk van 
elkaar geanalyseerd kunnen worden. Om deze verschillende lagen in de enquête te realiseren zal de 
enquête moeten worden opgedeeld in een viertal delen, namelijk algemeen, gebiedsconcept, 
omgevingsconcept en gebruikerskenmerken. De verdeling van de enquêteonderdelen en te 
achterhalen waarden zijn weergegeven in figuur 5.9. Door dit onderscheid te maken kan de 
ontwikkelaar de vragen koppelen aan de verschillende onderdelen van het concept en het 
marktonderzoek. Door de gegevens goed te ordenen kunnen later de juiste verbanden onderzocht 
worden, zodat het proces van 'Klantgericht Ontwikkelen' steeds verder geoptimaliseerd kan worden. 
Communicatie met de eindgebruiker en deze gegevens ook benutten voor het proces zijn de sleutel 
tot het succes. 
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Fig. 5.9 Waarden die achterhaald warden in de enqu~te 

De volggroep is voor de ontwikkelaar de groep potentiële afnemers in de markt en zodoende van 
vitaal belang bij klantgericht ontwikkelen. Om proactief klantgericht te ontwikkelen is het kennen van 
de eindgebruiker, en dus de volggroep, van essentieel belang. De volggroep van het project wordt 
vastgesteld door gebruik te maken van de volggroepmethode, beschreven in paragraaf 2.5 tot en 
met 2.7. De volggroepmethode gaat niet uit van een vaste doelgroepindeling, maar laat een 
volggroep zichzelf vormen door mensen die zich aangetrokken voelen tot de waarden en het 
gedachtegoed van het project. De volggroep onderscheidt zich op basis van de kernwaarden van het 
project, waardoor alle geïnteresseerden onderdeel uitmaken van de volggroep. De diversiteit van 
deze volggroep bepaalt de diversiteit aan woonomgevingen in het vervolg van het project, zoals 
geïllustreerd in paragraaf 1.2.2. 
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Om potentiële eindgebruikers de kans te geven toe te 
treden tot de volggroep is de juiste communicatie 
belangrijk, zoals gezegd spelen het gebiedsconcept 
en de enquête hierin een belangrijke rol. Het 
gebiedsconcept is de eerste beeldende vertaling van 
de kernwaarden van het project. Het gebiedsconcept 
moet voldoende mensen aanspreken om een grote 
volggroep te krijgen, immers hoe groter de volggroep 
hoe groter het potentieel draagvlak. De enquête is de 
eerste beoordeling van het project door de 
eindgebruiker, waarbij de eindgebruiker zijn waarden 
en kenmerken naar de ontwikkelaar communiceert. 
Vervolgens koppelt de ontwikkelaar deze waarden 
en kenmerken aan elkaar om af te leiden hoe zijn 
volggroep eruit ziet. 

Int 
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Fig. 5.10 Projectfase 4: Volggroep 

Om de volggroep proactief te kunnen aanspreken is het voor een ontwikkelaar belangrijk deze te 
definiëren, door gebruik te maken van deze verschillende kenmerken. De kenmerken van de 
volggroep van het gebiedsconcept worden afgeleid uit de resultaten van de enquête. De kenmerken 
van respondenten, die overeenkomstige waarden met het gebiedsconcept hebben, worden gebruikt 
om de kenmerken van de volggroep samen te stellen. Er is hierbij geen standaard indeling, omdat 
een volggroep een grote diversiteit aan volgers kan hebben. Bij het definiëren gaat het niet om welke 
mensen zich in de volggroep bevinden, maar juist welke kenmerken deze groep mensen definieert. 
Wat hebben ze naast de kernwaarden van het project gemeen of zijn ze juist heel verschillend. Dat 
mensen dezelfde kernwaarden hebben, betekent niet dat zij uiteindelijk in dezelfde woning of 
woonomgeving willen wonen. De diversiteit aan kenmerken van deze groep wordt vertaald naar 
verschillende omgevingsconcepten, zodat de potentie van de volggroep zo goed mogelijk wordt 
benut. 

Deze volggroepmethode zorgt dat de ontwikkelaar zich bij ieder project kan richten op de groep die 
door de kernwaarden van het project wordt aangesproken. De omgevingsconcepten worden 
gebaseerd op de diversiteit van de volggroepen, zodat iedereen een gepaste woonomgeving en 
vervolgens een gepaste woning kan vinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er voor een grote 
diversiteit aan inkomensgroepen woningen beschikbaar moeten zijn. De ontwikkelaar moet 
vervolgens kiezen voor de inrichting van één of meerdere omgevingsconcepten die inspelen op 
mensen uit de volggroep. Dit kan betekenen dat sommige mensen wegvallen uit de volggroep als het 
omgevingsconcept niet voldoet aan de waarden die zij op dit niveau nastreven. Het vaststellen van 
de volggroep en de strategieën die daaraan gekoppeld worden, geven een eerste invulling van de 
omgevingsconcepten. 

5.7 Idee: 

Na het vaststellen en in kaart brengen van de volggroep worden de daaruit volgende strategieën 
vastgelegd vertaald in verschillende omgevingsconcepten in de 'ideefase'. De omgevingsconcepten 
geven invulling aan het stedenbouwkundig plan en vrijheden van de eindgebruiker, kortom alles 
buiten de voordeur van eindgebruikers. Daarnaast moeten de verschillende omgevingsconcepten 
voldoen aan alle wet- en regelgeving, zoals bouwbesluit, welstand, bestemmingsplannen, 
structuurvisies, enzovoort. Het is dus belangrijk dat deze omgevingsconcepten weloverwogen tot 
stand komen. 
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De ontwikkelaar gaat de omgevingsconcepten 
toetsen in de markt door gebruik te maken van 
klankbordgroepen. Omdat inmiddels de 
randvoorwaarden van de volggroep bekend zijn kan 
de ontwikkelaar gericht een klankbordgroep 
samenstellen. De klankgroep wordt gebruikt om 
invulling te geven aan de woonomgeving, middels de 
verschillende omgevingsconcepten. De 
klankbordgroepbijeenkomsten worden ingezet om 
de gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde van de volggroep op het 
schaalniveau van de woonomgeving in kaart te 
brengen. Deze klankbordgroep wordt samengesteld 
door gebruik te maken van de respons en conclusies 
uit de eerste enquête. Deze kenmerken bepalen de 
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Fig. 5.11 Projectfose 5: Idee 

randvoorwaarden waarbinnen huidige inwoners van de regio worden benaderd voor de 
klankbordgroep. Daarnaast worden woningzoekenden uit de regio benaderd met vergelijkbare 
waarden en kenmerken, aangezien zij direct tot de groep potentiële afnemers behoren. Indien vooraf 
een lage opkomst wordt verwacht, kan er worden gekozen om aan de hand van de eerder 
gedestilleerde kenmerken gericht persoonlijk contact te zoeken met woningzoekenden, zodat de 
juiste groep op de klankbordgroepbijeenkomst aanwezig is. 

Dit communicatiemoment wordt door de ontwikkelaar gebruikt om de volggroep te leren kennen en 
de achterliggende drijfveren naar voren te brengen. In sommige gevallen kan er door vertraging 
aanzienlijke tijd tussen de afname van de enquête en het vormen van de klankbordgroep zitten. 
Zodoende is dit communicatiemoment voor de ontwikkelaar een geschikt moment om de 
representativiteit van de enquête en volggroep te toetsen. Met de uitkomsten van deze bijeenkomst 
kan de ontwikkelaar de drijfveren en waarden van de volggroep in kaart brengen, waarna hij 
afgewogen keuzes kan maken met betrekking tot de diversiteit aan waarden in de 
omgevingsconcepten of zelfs besluiten veranderingen in het gebiedsconcept toe te passen. 

De klankbordbijeenkomst is voor een ontwikkelaar erg vruchtbaar, maar voor klanten duurt het dan 
nog 22 maanden voordat het project is gerealiseerd. De mensen in de klankbordgroep zullen, 
afhankelijk van de volggroep, hoogstwaarschijnlijk niet de mensen zijn die de woningen uiteindelijk 
aanschaffen. Voor de ontwikkelaar is dit niet erg, omdat de ontwikkelaar de kenmerken van de 
volggroep gebruikt en niet de kenmerken van individuen. Voor de klanten zelf betekent dit een lage 
bereidheid tot meewerken. Aangezien een ontwikkelaar de klankbordgroep vormt rond de 
kernwaarden van het project, kunnen mensen die verbonden zijn aan vergelijkbare projecten 
aangetrokken worden, aangevuld met woningzoekenden en direct omwonenden die bereid zijn mee 
te denken. 

Om de klankbordgroep de gewenste vorm te geven, moet een ontwikkelaar deelnemers verleiden tot 
deelname, aangezien zij kostbare tijd en energie in een klankbordgroepbijeenkomst investeren. 
Mensen die verbonden zijn aan vergelijkbare projecten kunnen verleid worden tot deelname door 
kortingen op de eigen nieuwbouwwoning of opwaarderingen aan te bieden. Omwonenden en 
woningzoekenden worden op de hoogte gehouden van de planvorming, krijgen voorrang als zij een 
woning willen betrekken en krijgen een beloning voor deelname aan de klankbordgroepbijeenkomst. 
Omdat een klankbordgroepbijeenkomst vruchtbare informatie moet opleveren en actieve deelname 
belangrijk is, vormt de interesse van deelnemers de belangrijkste drijfveer voor deelname aan de 
klankbordgroepbijeenkomst. 

Niels Langenhuizen 0575242 

81 



82 

'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

De ontwikkelaar is bij deze bijeenkomst sturend en begeleidend betrokken, zodat de keuzes van de 
volggroep niet ten koste gaan van de algehele kwaliteit van het project. De sturende rol van de 
ontwikkelaar is gericht op het creëren van waarde voor de eindgebruikers en niet op budgetgericht 
denken vanuit de traditionele benadering. Naar aanleiding van deze sessies en de strategieën uit 
vorige communicatiemomenten wordt de volggroep van het gebiedsconcept verdeeld over 
verschillende omgevingsconcepten. De keuzes voor de verschillende omgevingsconcepten bepalen 
welke deelnemers zich aangesproken voelen tot de waarden van het omgevingsconcept, om zo tot 
die volggroep te gaan behoren. Deze keuzes bepalen dus indirect wat de eigenschappen van de 
volggroepen van de verschillende omgevingsconcepten zijn en hoe deze in beeld gebracht kunnen 
worden. De ideefase geeft de ontwikkelaar de kans om verschillende omgevingsconcepten te testen 
om in de volgende fase een definitieve keuze te maken. 

5.8 Omgevingsconcepten: 

De volggroep, met bijbehorende diversiteit aan 
kenmerken, is bekend en verbonden aan de 
vastgelegde waarden van het gebiedsconcept met 
een doorkijk naar omgevingsconcepten. De 
diversiteit, die in deze groepen naar voren komt, 
geeft een beeld van de benodigde diversiteit die 
uiteindelijk aangeboden dient te worden in de 
combinatie van omgevingsconcepten. 
Omgevingsconcepten zijn meer dan een beeldende 
vertaling van de waarden op het niveau van de 
woonomgeving. Het omgevingsconcept moet 
invulling kunnen geven aan een stedenbouwkundig 
plan en het plan uitwerken, zodat een 
bouwvergunning aangevraagd kan worden. In het 
omgevingsconcept worden de randvoorwaarden voor 

pt 

Fig. 5.12 Projectfase 6: Omgevingsconcept 

het woningconcept vastgelegd, zodat de eindgebruiker binnen deze randvoorwaarden in de laatste 
stap de eigen woning kan samenstellen. Het project wordt in de vorm van de omgevingsconcepten, 
gekoppeld aan het gebiedsconcept, in de markt gezet. 
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Fig. 5.13 Onderscheidende waarden voor de woonomgeving in het omgevingsconcept. 

Naar de eindgebruikers biedt een gebiedsconcept echter aanmerkelijk meer dan een 
stedenbouwkundig plan en bestektekeningen, doordat een beeldend concept meer zegt dan een 
stedenbouwkundige plankaart. Doordat het omgevingsconcept een beeldende vertaling is van het 
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project worden misverstanden In communicatie met gemeente en bewoners voorkomen. Omdat de 
ontwikkelaar van voldoende draagvlak wil profiteren wordt het overkoep~lende gebiedsconcept 
verder uitgewerkt in verschillende omgevingsconcepten die een eigen volggroep aanspreken, zodat 
de gewenste diversiteit gewaarborgd kan worden. Het omgevingsconcept maakt onderscheid in de 
manier waarop eindgebruikers de kwaliteiten uit het gebiedsconcept nastreven. Zo kan een project 
als Haverleij ontstaan waar ieder kasteel een eigen of juist een combinatie van doelgroepen heeft. 
Maar ook een project als 'Brandevoort' waar verschillende woonomgevingen zijn gerealiseerd die 
allen binnen het overkoepelende gebiedsconcept passen, zoals te zien is in paragraaf 1.2.3. 

In deze fase moeten alle strategieën gecombineerd worden, zodat het plan op de markt gezet kan 
worden. Daarbij moet de ontwikkelaar keuzes maken in de vrijheden voor eindgebruikers. De 
eindgebruiker moet voor zijn woning de vrijheden krijgen die hij nodig heeft om er zijn thuis van te 
maken. De ontwikkelaar zorgt dat het straatbeeld en de uitstraling van de woonomgeving is 
vastgelegd, zodat deze waarden van de eindgebruikers niet van individuele keuzes afhankelijk zijn. 
De ontwikkelaar maakt daarbij keuzes voor randvoorwaarden waar de uiteindelijke definitieve gevel 
aan moet voldoen. Woningdiepte en woningbreedte kunnen binnen het bestemmingsplan en 
redelijke maten zelf ingevuld worden in het woningconcept. Het uiteindelijke woningconcept mag 
geen invloed hebben op de kwaliteit van de omgevingsconcepten en het gebiedsconcept. Daar 
tegenover mogen de omgevingsconcepten het privégebied van de woning niet beperken. 

Het omgevingsconcept moet in de ogen van de eindgebruiker geen beperkingen opleggen maar juist 
mogelijkheden scheppen om uiteindelijk zijn eigen woning te realiseren. Het omgevingsconcept dient 
voor hem wederom verschillende waarden te vertegenwoordigen, zoals weergegeven in figuur 5.13. 
Voor de eindgebruiker dient het omgevingsconcept invulling te geven aan belangrijke waarden, zodat 
de eindgebruiker weer een stap dichter bij zijn ideale woonomgeving is. 

5. 9 De klant aan zet: 

Na het samenstellen van de omgevingsconcepten zijn 
algemene waarden van het project vastgelegd in de 
overkoepelende concepten. Bij de interventie start 
het verkoopproces, waarbij de klant aan zet is. Vanaf 
dit moment wordt de definitieve eindgebruiker 
contractueel verbonden aan het project. De 
volggroep die volledig centraal heeft gestaan 
gedurende de vorming van de overkoepelende 
concepten is bij het woningconcept uitgedund tot 
een huishouden. Deze interventie geeft de 
eindgebruiker de kans de eigen woning samen te 
stellen door gebruik te maken van verschillende 
communicatiemiddelen. Deze fase geeft invulling aan 
de uiteindelijke verzameling van woningconcepten 

Fig. 5.14 Projectfase 7: Interventie 

door één-op-één communicatie. Dit kan zowel via moderne communicatiemiddelen als face-to-face. 
Het proces van de eindgebruiker moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden en de 
ontwikkelaar dient de eindgebruiker de mogelijkheid te bieden om het eigen woningconcept te 
vormen. 

De eindgebruiker kiest zelf vanuit een aantal omgevingsconcepten voor de klantwaarde van de 
woonomgeving. Vervolgens wordt een perceel met bijbehorend woningtype geselecteerd. Dat is het 
vertrekpunt voor het samenstellen van de eigen woning. De ontwikkelaar moet zorgen dat de 
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eindgebruiker ook op dit schaalniveau in staat is gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde te kunnen realiseren. Dit betekent dat beslissingen van eindgebruikers de juiste 
waarde krijgen. Waar nu de keuzes vaak enkel de gebruikswaarde in beeld brengen, is het 
afwerkingsniveau vaak de enige bewuste keuze die invloed heeft op de belevingswaarde van de 
woning. Bij 'Klantgericht Ontwikkelen' moeten eindgebruikers de mogelijkheid krijgen ook de 
belevingswaarde en toekomstwaarde naar wens in te richten. 

Om optimale klantwaarde voor de eindgebruiker te realiseren worden communicatieprogramma's 
ontworpen, waar eindgebruikers de kans krijgen een woning met bijbehorende waarden te 
ontwerpen. Voorbeelden van communicatiesystemen die eindgebruikers de kans geven een eigen 
woning samen te stellen zijn 'Wenswonen' van Heijmans en 'DrooM3' van de Alliantie. Ook deze 
systemen hebben slechts betrekking op de gebruikswaarde en meetbare eigenschappen van de 
woning, waardoor belevingswaarde en toekomstwaarde niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker. 
Daarnaast zijn deze computersystemen niet voor iedereen toegankelijk, aangezien niet iedereen in 
staat is met een computer te werken. Zo wordt de volggroep beperkt door de 
communicatiemiddelen, waardoor de ontwikkelaar onbedoeld eindgebruikers uitsluit. 
Eindgebruikers die geen toegang hebben tot een computer moeten de beschikking hebben over een 
schriftelijk alternatief, waarbij ze een woning zelf kunnen ontwikkelen. 

fig. 5.15 De grafische kwaliteit van moderne communicatieprogramma's 

Omdat eindgebruikers verschillen in deskundigheid en niet alles willen beslissen bepaalt de 
eindgebruiker hoe ver in detail er beslist wordt, of dat hier wellicht verschillende mogelijkheden zijn. 
Een eindgebruiker kan gebruik maken van een aantal varianten en uitbreidingen die door de 
ontwikkelaar worden aangeboden, maar kan ook kiezen om deze varianten verder aan te passen. 
Afhankelijk van de volggroepen moet er een afweging worden gemaakt tussen verschillende 
communicatiemethoden. Voor zorgwoningen zal schriftelijke communicatie meer voor de hand 
liggen dan bij starterswoningen. Een computerprogramma heeft als voordeel dat het voor veel 
mensen beschikbaar is en beeldend meer mogelijkheden biedt dan een schriftelijke methode. De 
ontwikkelaar kan met behulp van moderne communicatiemethoden ook het schriftelijke ontwerp 
beeldend maken, zodat ook bij deze eindgebruikers de optimale waarde wordt gerealiseerd. 

De eindgebruiker krijgt de kans een eigen plattegrond en gevel te kiezen, waarbij de breedte, diepte 
en verdiepingshoogte binnen het bestemmingsplan gekozen worden. Vervolgens kan de 
eindgebruiker keuzes maken voor verschillende plattegronden en gevels. De gevolgen van een 
beslissing worden in beeld gebracht door gebruik te maken van met meubels ingerichte 
plattegronden, aanzichten en 3D-beelden Een eindgebruiker kan beslissingen beter baseren aan de 
hand van een met meubels ingedeelde woning dan met een bouwplattegrond met maten. Daarbij 
wordt het aanzicht van de ruimten duidelijker als deze ingericht zijn. Ook de keuzes voor 
gevelopeningen moeten met lichtinval en uitzicht in beeld worden gebracht, zodat een eindgebruiker 
hier bewust mee om kan gaan. Begeleiding van de ontwikkelaar blijft onmisbaar. 
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Vanuit de ontwikkelaar zijn er aanspreekpunten persoonlijk beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze 
adviseren de eindgebruiker in een persoonlijk consult aan de hand van de samengestelde woning. 
Met de huidige techniek kan de ontwikkelaar de ontwikkelde woningen real-life in beeld brengen, 
zodat de eindge~ruiker door zijn toekomstige woning kan lopen zoals afgebeeld in figuur 5.15. Dit 
zorgt ervoor dat de woning daadwerkelijk gaat leven in de ogen van de eindgebruikers. Zodoende 
kan de eindgebruiker beoordelen hoe de uiteindelijke woning en woonomgeving eruit gaat zien. 
Daarmee wordt in de ogen van de eindgebruiker de optimale waarde gecreëerd en zitten 
eindgebruiker en ontwikkelaar op dezelfde lijn. De eindgebruiker kan zijn nieuwbouwwoning, 
woonomgeving en leefomgeving ervaren en beleven alsof het een bestaande woning is, terwijl hij de 
vrijheid krijgt deze nieuwbouwwoning op maat te realiseren. 

5.10 Het woningconcept: 

Na de interventie van de eindgebruiker wordt het 
uiteindelijke woningconcept weer overgedragen aan 
de ontwikkelaar. De ontwikkelaar voegt vervolgens 
alle woningconcepten samen, zodat het definitieve 
ontwerp rond is en de bouw gestart kan worden. De 
uiteindelijke samenvoeging van de woningconcepten 
vraagt om een goede afstemming van de ontwikkelaar 
die de balans in het plan moet bewaken. Uiteindelijk 
is dit slechts de laatste stap naar de realisatie, zodat 
daadwerkelijk de laatste invulling aan het plan is 
gegeven. Dit kan vervolgens worden verzonden naar 
de verschillende instanties, zodat met de bouw 
gestart kan worden. Wederom levert het laatste 
communicatiemoment de ontwikkelaar weer veel 

Fig. 5.16 Projectfase 8: Woningconcept 

informatie op over de waarden van definitieve eindgebruikers op woningniveau, waardoor dit 
wederom kan worden verwerkt in de projectoverstijgende informatiebron. 

Eventuele onverkochte woningen moeten ook door de ontwikkelaar worden ingevuld, aangezien 
deze tijdens de realisatie nog steeds verkocht kunnen worden. Aangezien de keuze voor de lengte en 
breedte van belëlng zijn voor de start van de bouw, kan de ontwikkelaar er voor kiezen de keuzes uit 
het project te vertalen naar de resterende woningen. De gekozen woningconcepten in het project 
geven een directe afspiegeling van de markt, waardoor een vergelijkbare keuze het laagste 
afzetrisico oplev~rt. Vervolgens kan de indeling van de woning verder worden afgerond zodra deze 
verkocht is. Aangezien de ontwikkelaar gericht aan de slag is geweest met de volggroepmethode 
kunnen gerichte marketingacties of reclamecampagnes worden opgezet om de laatste woningen te 
verkopen. 

$.U Concluste: 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' onderscheidt zich op verschillende punten van de 
traditionele en zelfs de gemoderniseerde manier van werken, waarbij vooral de cultuuromslag van 
productgericht naar procesgericht groot zal zijn. De meerwaarde van Klantgericht Ontwikkelen zit in 
het traject voor~at de interventie van de eindgebruiker plaatsvindt, vervolgens biedt Klantgericht 
Ontwikkelen de eindgebruiker de meerwaarde van een eigen woning op maat. De ontwikkelaar zorgt 
in het voortraject voor de juiste waarden voor potentiële eindgebruikers en verbindt deze met de 
bijbehorende volggroep. De ontwikkelaar communiceert en toetst deze waarden door middel van 
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het gebiedsconcepten en omgevingsconcepten aan de volggroep, zodat een perfecte afstemming op 
waarden van de klant wordt bereikt. De eindgebruiker mag zelf invulling geven aan de woning, 
aangezien dit naadloos moet aansluiten op zijn leven. 

Deze manier van ontwikkelen, waarbij de eindgebruiker voor in het proces bij het project wordt 
betrokken, biedt de ontwikkelaar de mogelijkheid continuïteit en waarde binnen de eigen 
bedrijfsvoering te realiseren. Deze methode maakt het voor de ontwikkelaar mogelijk zelf een focus 
op eindgebruikers te creëren, aangezien waarden projectoverstijgend worden geanalyseerd. 
Zodoende worden risico's uitgesloten, de omlooptijd verkort en de omzet juist vergroot. Daarbij kan 
een nieuwe locatie snel op waarde worden ingeschat en worden alle actoren op de juiste manier in 
het proces betrokken, hierdoor wordt de voortgang van het project aanzienlijk verbeterd. De 
eindgebruiker krijgt de kans om de woning te beleven als een bestaande woning, woonomgeving en 
leefomgeving en krijgt daarnaast de mogelijkheid zijn woning op maat te rea liseren. 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 1010 

6 Casestudy 

"'Wonen gaat in de laatste plaats over architectuur. In woontijdschriften vindt je wot mensen bezig 
houdtN- Sjoerd Soeters, Supervisor project Haverleij 's-Hertogenbosch, Architect en mede-eigenaar 
Architectenbureau Soeters en van Eldonk [Neprom (2009)] 

In deze casestudie wordt Haverleij in 's-Hertogenbosch, als stedelijke ontwikkeling, onder de loep 
genomen. Haverleij is als uniek project zeer interessant om te beoordelen met de methode 
'Klantgericht Ontwikkelen'. Er wordt gekeken naar de huidige waarden die in dit project worden 
gecreëerd en wat anders was gedaan als gebruik word gemaakt van de methode klantgericht 
ontwikkelen. Uiteindelijk wordt hier gezocht naar de verschilfen tussen het origineel en de resultaten 
met de methode klantgericht ontwikkelen. 

6.1 Haverleij origineel 

Eerst wordt het originele plan van Haverleij geanalyseerd. Op de verschillende schaalniveaus worden 
de waarden beoordeeld aan de hand van de invulling in het huidige plan. Het ontwerp en de 
kasteelarchitectuur wordt als gegeven beschouwd, aangezien dit voortkomt uit de architect Soeters 
& van Eldonk en niet vanuit de ontwikkelaar. Daarnaast wordt er gekeken hoe klantgericht dit project 
in werkelijkheid is. Er wordt hierbij gekeken naar de invulling die een ontwikkelaar aan het plan geeft 
door keuzes te maken tussen waarden. De cijfers, enquêteresultaten en beoordelingen zijn afkomstig 
uit verschillende onderzoeken, namelijk: 's-Hertogenbosch (2007), 's-Hertogenbosch (2009) lörzing 
(2006) en Hamers (2007). Een luchtfoto van Haverleij is weergegeven in figuur 6.1. Er wordt 
onderscheid gemaakt op gebiedsniveau, omgevingsniveau woningniveau en doelgroep/volggroep, 
vervolgens worden deze schaalniveaus op de bijbehorende waarden beoordeeld. 

Fig. 6.1luchtfoto Haverleij [Bouwfonds (2010)) 87 
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6.1.1 Analyse leefomgeving: 

Allereerst wordt de leefomgeving besproken. Dit is het complete project en bijbehorende context en 
omgeving. Bij de beoordeling worden de waarden uit figuur 6.2 puntsgewijs doorlopen. 

Leefomgeving Bereikbaarheid +I- Imago + Duurzaamheid + 
Voorzieningen Sociaal milieu + Status ++ 
Werkgelesenheld +I- Omgeving Diversiteit + 
Ruimtelijke structuur + Identiteit ++ Uniciteit ++ 
Veiligheid + Woonmilieu + Historie + 
Ligging +I- Esthetiek ++ 

levendi held/ Dynamiek +I-

Fig. 6.2 Beoordeling van de leefomgeving van Haverleij 

Gebruikswaarde 
Het plan kan profiteren van een goede bereikbaarheid. 's-Hertogenbosch is 10 minuten rijden van 
het plan vandaan, in vijf minuten zitten de bewoners op de snelweg en binnen drie kwartier in 
Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Daarmee heeft het gebied dus een goede bereikbaarheid, maar 
ten opzichte van andere VINEX-wijken en projecten rond 's-Hertogenbosch is dat niet uitzonderlijk. 
De bereikbaarheid verschaft Haverleij geen uitzonderlijke concurrentiepositie. 

Ruimtelijk gezien zijn er zeer duidelijke keuzes om dit project goed op te laten nemen in de 
omgeving. Doordat slechts tien procent van het gebied bebouwd is, kunnen alle woningen optimaal 
profiteren van de omliggende natuur. Hoewel het door de hoge dichtheid binnen de compacte 
'kastelen' toch mogelijk is om een groot aantal woningen te realiseren, ontstaat er een integraal 
gebied, waarin geen afzonderlijke woon-, recreatie- en natuurgebieden te vinden zijn. De afstanden 
tussen de verschillende 'kastelen' onderling zijn echter erg groot, waardoor er weinig sprake is van 
sociale interactie tussen bewoners van de verschillende 'kastelen'. 

Het gebied voorziet in grote mate in veiligheid door de gesloten structuur en de hoge mate van 
sociale controle. De bewoners van het gebied ervaren dit als prettig en voelen zich zeer veilig in deze 
leefomgeving. Verder hebben alle 'kastelen' slechts één of twee ingangen, waardoor het toezicht nog 
eens extra wordt aangescherpt. Het gebied is zo opgezet dat er in het algemeen alleen mensen 
komen die er behoren te komen. De verkeersveiligheid laat echter te wensen over. Vooral het 
fietsverkeer wordt als onveilig beschouwd, omdat er vaak met hoge snelheid wordt gereden. 

De leefomgeving kent een laag aantal voorzieningen. De duizend woningen hebben geen supermarkt 
op loopafstand. De gehele wijk Engelen moet het stellen met twee rijdende winkels en een 
supermarkt. Dat zijn ongeveer 5.500 inwoners op één supermarkt. Een laag voorzieningenniveau 
weegt zwaar voor bewoners, zeker als dit betrekking heeft op dagelijkse voorzieningen. Het gebied is 
voorzien van een brede school, maar deze maakt een groei doordat die buiten de capaciteit van de 
huidige locatie ligt. Hoewel de 'kastelen' inflexibel zijn, is het voor de school niet mogelijk uit te 
breiden of aan te passen. Er zijn geen medische- of zorgvoorzieningen (tandarts, huisarts, apotheek, 
thuiszorg etc.), al zijn er wel initiatieven om de huisartsenzorg op peil te brengen. Er is zelfs gepleit 
voor een zorgkasteel, maar uiteindelijk is dit niet doorgegaan. Ook het openbaar vervoer blijkt niet 
tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Op zondag rijdt er helemaal geen bus naar het 
stadscentrum en op zaterdag 6 à 7 keer. Voor sommigen is het slechte openbare vervoer zelfs een 
reden om te verhuizen. 
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Het gebied kent geen culturele voorzieningen en enkel een golfbaan ter recreatie. Daarnaast is er de 
natuur waarvan bewoners gebruikmaken om te wandelen en te fietsen. Daarnaast zijn er weinig 
recreatieve voorzieningen, waardoor mensen uit Engelen aanmerkelijk minder tijd aan sport 
besteden dan verwacht zou mogen worden. De drempel om buiten de wijk op zoek te gaan naar 
sportvoorzieningen is blijkbaar groot en gaat ten koste van de leefbaarheid. 
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Belevingswaarde 
Het gebied heeft een positief Imago en 
geniet landelijke bekendheid. Het feit 
dat het project in 'kastelen' is verdeeld 
draagt daar voor een groot deel aan bij. 
Daarnaast wordt het wonen in Haverleij 
door bewoners als een unieke beleving 
ervaren. Het is een voorbeeldproject op 
het gebied van compact en duurzaam 
bouwen. De ogen zijn dus regelmatig op 
Haverleij gericht. Door zijn bijzondere 
opzet, kunnen de bewoners optimaal 
genieten van het natuurrijke 
woonmllieu, de rust en de ruimte. De 
natuur is in dit project de belangrijkste 
waarde. leder onderdeel van het project 
wordt dan ook daarop aangepast. 
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Fig. 6.3 Plattegrond Haverleij en dichtstbijzijnde voorzieningen in omgeving 

Fig. 6.4 Kasteel Leliënhuyze in haar omgeving [Woonjuweel (2010)] 
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Zonder de bospercelen zou Haverleij niet de groene omgeving kunnen vormen die voor de entourage 
van een kasteel noodzakelijk is. Het concept van Haverleij is 'luxe wonen in een 21e eeuws kasteel' 
met de voordelen van een onderhoudsarme, hoogwaardige buitenruimte. 

Bij Haverleij spreekt men van een geleende 
Identiteit. Aangezien kastelen een 
onderdeel zijn van het Brabantse 
landschap, is een keuze voor de 'kastelen' 
van Haverleij in een groene omgeving op 
zichzelf een verantwoorde keuze voor een 
historische verwijzing. Hoewel alle 
verschillende woonomgevingen van elkaar 
verschillen, zorgt de overkoepelende 
kasteelthematiek voor een esthetisch 
hoogwaardig geheel. De combinatie van de 
compacte stedelijke bebouwing in de vorm 
van 'kastelen' met het uitgestrekte 
landgoed van Haverleij heeft veel weg van 

Fig. 6.5 Golfbaan tussen kastelen 

het modernistisch ideaal uit de twintigste eeuw: wonen in losse woongebouwen in een parkachtige 
omgeving (CIAM). De bewoners blijken vaak een hoger verwachtingspatroon van de openbare 
omgeving te hebben dan hen op dit moment geboden kan worden. Pas over twintig tot dertig jaar 
staan de 'kastelen' in het 'groen' zoals de bewoners dat zich hebben voorgesteld. 

Haverleij geldt vooral als woon- en recreatiegebied, waarbij het gebied overdag verenigd wordt door 
rust en de golfrecreanten voor de enige levendigheid zorgen, 's avonds is er enkellevendigheid in de 
woningen zelf. De dynamiek in de kastelen is beperkt, zodat rust en stilte dan ook in de meeste 
gevallen zullen overheersen. De sociale verbinding tussen alle 'kastelen' wordt enkel gevormd door 
de golfbaan, wat niet aan alle wensen en eisen van de bewoners tegemoet komt. Voor de niet
golfers is er weinig sociale interactie, omdat de 'kastelen' solitair zijn opgezet en de afstanden 
onderling vrij groot zijn. Verder zijn er geen culturele voorzieningen die de bewoners bij elkaar 
zouden kunnen brengen. Dit is een opvallend kenmerk, omdat uit onderzoek is gebleken dat de 
bewoners van Haverleij hier juist veel behoefte aan hebben. Vooral de jeugdige bewoners van 
Haverleij zien hierin het grootste gemis. Dit betekent ook dat Haverleij voor buitenstaanders alleen 
interessant is om te genieten van de natuur en het groen in de vorm van een wandeling, fietstocht of 
een rondje golf. 

Toekomstwaarde 
Haverleij is een voorbeeldproject van het 
Ministerie van VROM op het gebied van 
compact en duurzaam bouwen. Door te 
kiezen voor verdichting en verdunning is de 
woningopgave op een alternatieve wijze 
ingevuld, waarbij de duurzaamheid van het 
landschap voorop staat. Het is echter nog 
maar de vraag of de duurzaamheid in de zin 
van continuïteit ook gewaarborgd kan 
blijven. Het hele stadsdeel Engelen is 
namelijk al vol en af. Op bijna ieder stukje 
onbebouwde ruimte is een landschappelijke 
of natuurlijke bestemming gelegd. Op deze 
manier probeert de gemeente het groen 
tussen de 'kastelen' te beschermen tegen 

Fig. 6.6 leder 'kasteel' in Haverleij heeft zijn eigen architectuurstijl 
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iedere vorm van uitbreidingen voor de 'kastelen', ook in de vorm van voorzieningen. 

Door de kasteelarchitectuur, het motto 'Vorstelijk wonen in 's-Hertogenbosch' en de perceptie dat 
eigenlijk alleen koningen in kastelen wonen, richt Haverleij zich heel specifiek op hoogwaardige 
status en aanzien. Daarnaast wordt er binnen Haverleij vooral gericht op de hogere inkomensklassen. 
De uniciteit van het project vult deze status nog verder aan. Er is immers geen enkel vergelijkbaar 
project binnen Nederland. 
De kasteelthematiek heeft in ieder 'kasteel' een andere esthetische invulling gekregen, maar de 
essentie is overeind gebleven. Zodoende zijn er zeer diverse belevingen gecreëerd, waarbij de 
kasteelthematiek de bindende factor is. Gekeken naar diversiteit in aanbod van woningen, 
woonmilieus of sociale milieus kan de werkelijke diversiteit in twijfel worden getrokken. 

6.1.2 Analyse woonomgeving: 

Als tweede wordt de woonomgeving besproken. Hiermee wordt de inrichting van de directe 
woonomgeving bedoeld, in dit geval de kastelen of het slot. Bij deze beoordeling worden de waarden 
uit figuur 6.7 puntsgewijs doorlopen. 

. . ~ . . .. 
Bereikbaarheid + Woonmilieu + Continuïteit 
Voorlieningen ,[dagelijkse) Attractiviteit ++ Flexibiliteit 
Veiligheid + Eco lo~ie + Diversiteit 
1Ruimtelijk.e dichtheid + Ontspanning Uniciteit 

-
Landschap/Milieu ++ Sociaal milieu 

- ------- + Duurzaamheid 
Park·eerge11 ege nh eidl ++ i oegankelij kheid Status 

Leefbaarheid Innovativiteit 
Imago + 

Sfeer (levendig;heid) 
Esthetiek ++ 

Vrijheid 

+I-

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

Fig. 6.7 Beoordeling van de woonomgeving van Haverleij 

Gebruikswaarde 
Haverleij kenmerkt zich door het intensieve 
gebruik van de beschikbare ruimte. Er is 
immers sprake van een zeer hoge 
woningdichtheid, zodat er meer kon worden 
gebouwd op minder ruimte en het uitzicht 
ongeschonden werd gelaten. De hoge 
dichtheden zijn vooral aan de randen van de 
'kastelen' gesitueerd, zodat ook binnenin 
een ruimtelijk geheel ontstaat. Op dit , 
binnenplein is gespeeld met de overgang van 
de openbare ruimte (buiten het kasteel) via 
semi-openbare ruimtes (de binnenplaats) 
naar privé ruimtes van mensen. Zo ontstaan 
de semi-openbare ruimten die kenmerkend Fig. 6.8 Poort met oprijlaan als harde grens 

zijn voor Haverleij en zo steeds interactie 
tussen de gebruiker en de omgeving op een andere manier invullen. Daarnaast speelt het project 
door de onbebouwde verbindingen in op het omliggende landschap, zodat de 'kastelen' kunnen 
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genieten van de natuurrijke omgeving. De duidelijke barrière wordt hierin gevormd door de muur 
van het 'kasteel', die de natuur van de bewoning scheidt. De poort vormt een harde grens, waardoor 
een buitenstaander minder snel het terrein zal betreden. Verder is de opbouw van de 'kastelen' erg 
op het binnenplein gericht, waardoor de sociale controle erg hoog is. Door de sociale controle in en 
buiten het 'kasteel' scoort de veiligheld op de meeste aspecten zeer goed, zo worden er ext reem 
weinig misdrijven gepleegd. 

De bereikbaarheld van de 'kastelen' is minder goed dan de bereikbaarheid van het gebied zelf. Zo 
hebben de 'kastelen' vaak slechts één of twee toegangswegen. Dit is vooral in geval van calamiteiten 
onhandig, waardoor de veiligheid dan weer wordt verkleind. Toch is daar bewust voor gekozen, 
omdat het de kasteelsfeer verhoogt. De gekozen parkeeroplossingen in de vorm van parkeren onder 
de woningen dan wel parkeren op de binnenplaats, zorgen in de meeste gevallen voor genoeg 
parkeercapaciteit voor zowel de bewoners als de bezoekers. 'Slot Haverleij' kampt daarentegen met 
parkeerproblemen, doordat het middenterrein hier bebouwd is en minder ruim is opgezet. 

De voorzieningen op woonomgevingniveau zijn net zo minimaal als dat zij op leefomgevingniveau 
zijn. Alleen 'Slot Haverleij' heeft een brede school, de andere 'kastelen' bestaan enkel uit woningen. 
Mede door de opzet van het plan in losse 'kastelen', is het nagenoeg onmogelijk om een verbindende 
straat met voorzieningen te realiseren. De bewoners zijn zodoende volledig van de auto afhankelijk, 
waardoor Haverleij niet wordt bewoond door zorgbehoevenden. 

Belevingswaarde 
De 'kastelen' kenmerken zich door een uniek, gesloten woonmllieu, waardoor er binnen het gehele 
project sprake is van community based living. Haverleij bestaat zodoende uit tien gescheiden sociale 
woonomgevingen, communities. Deze hoge dichtheid van de individuele 'kastelen' versterkt een 
gevoel van stedelijk wonen, terwijl bewoners uitkijken over het groene landschap. Haverleij verenigt 
het stedelijk wonen met het groen van het Brabantse landschap. De combinatie met de natuurrijke 
omgeving en de afwezigheid van stedelijke voorzieningen zorgen echter weer voor een landelijk 
gevoel. Uiteraard versterkt de keuze voor de gesloten woonomgevingen de hoogwaardige, 
kasteeJachtige uitstraling die bij Haverleij wordt nagestreefd. In iedere woonomgeving is hier door 
de architect een eigen esthetische invulling aan gegeven, zodat de bewoners tussen tien enigszins 
verschillende woonbelevingen kunnen kiezen. Het kasteelthema, het leven in kleine 
gemeenschappen en dure woningen, staat hierbij al vast. 

Door de kasteeluitstraling is de 
toegankelijkheid van de verschillende 
woonomgevingen voor buitenstaanders 
beperkt. De binnenhoven zijn officieel wel 
openbaar toegankelijk, echter draagt de 
geïsoleerde ligging van de kastelen, vaak 
aan het eind van een eigen oprijlaan, er in 
hoge mate aan bij dat het wooncomplex 
voor buitenstaanders ontoegankelijk lijkt. 
Deze afsluiting creëert echter binnen de 
woonomgeving juist meer vrijheid voor 
de bewoners. De publieke en private 
delen van het project zijn namelijk op 
deze manier hard van elkaar gescheiden. 
Die vrijheid wordt versterkt door het 
Uitzicht en· het feit dat het landschap naar Fig. 6.9 Gesloten woonmilieu met semi-openbare ruimte op het binnenplein 

binnen wordt gehaald. Dit versterkt het 
ecologische aspect van de woonomgeving met veel groene en blauwe invloeden. De 'kastelen' zijn 
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gehuld in een sfeer van rust, waar buiten schooltijden wat meer levendigheid ontstaat. Er is echter 
niet op alle binnenpleinen ruimte voor activiteit, waardoor er weinig activiteit plaats vindt. 

Toch biedt de woonomgeving de mogelijkheid om een sterke sociale binding te cret!ren. Dit komt 
doordat de woningen in sommige gevallen de buitenruimte op het binnenhof hebben liggen. Op die 
manier zitten de verschillende buren nagenoeg gezamenlijk in de tuin. De woonomgeving biedt naast 
het uitzicht en de rust weinig mogelijkheden tot ontspanning. De afwezigheid van terrassen en 
recreatieve voorzieningen zorgt ervoor dat de bewoners het puur moeten hebben van de rustige 
omgeving die Haverleij biedt. Voor andere vormen van ontspanning is men aangewezen op de 
golfbaan of locaties buiten het plangebied. Door de afwezigheid van (dagelijkse) voorzieningen komt 
de leefbaarheid sterk in het geding. Toch wordt de leefbaarheid hoog gewaardeerd door de 
bewoners van Haverleij. Vooral op tolerantie, sfeer en sociale samenhang scoort Haverleij erg goed. 

Toekomstwaarde 
Haverleij valt op door de uniciteit en de 
diversiteit. De diversiteit heeft 
voornamelijk betrekking op de 
architectuurstijl en de opbouw van de 
woningen. Wanneer gekeken wordt naar 
de woningprijzen is de diversiteit een 
heel stuk minder, omdat er alleen 
duurdere woningen zijn gerealiseerd. Dit 
zorgt er vervolgens voor dat er in het 
sociale milieu weinig diversiteit ontstaat. ' 
Toch is de sociale cohesie binnen dit 
project uniek, een maatschappelijke 
kwaliteit is die binnen VINEX-locaties niet 
vaak voorkomt. Hoewel ieder 'kasteel' 
uniek is kan er niet gesproken worden 
van een gevarieerd woningaanbod. Deze 

Fig. 6.10 Diversiteit binnen de woonomgeving 

vorm van community based living brengt ook een bepaalde status met zich mee wat voor veel 
bewoners een belangrijke kwaliteit is. Zoals eerder gezegd wonen alleen koningen in kastelen en zijn 
de woningen die binnen Haverleij worden aangeboden enkel in het hogere segment te plaatsen. 

Het compacte wonen is zeer duurzaam, waardoor de woonomgeving op dat punt in het verlengde 
ligt van de leefomgeving. Het streven van de architect en ontwikkelaar om op deze manier op een 
verantwoorde manier met de natuur en het landschap om te gaan, wordt hiermee ruimschoots 
behaald. Door het gebrek aan flexibiliteit, de 'kastelen' en daarmee de woningen zijn zeer beperkt of 
niet aanpasbaar, is het onmogelijk om de woonomgeving aan veranderende behoeften aan te 
passen. In combinatie met het gebrek aan flexibiliteit is het maar de vraag of de continuïteit van 
Haverleij gewaarborgd kan blijven. 

6.1.3 Analyse woning: 

Als derde worden de woningen besproken. Hierbij worden de woningen als privéruimte binnen de 
woonomgeving en gebiedsomgeving beoordeeld. Bij deze beoordeling worden de waarden uit figuur 
6.11 puntsgewijs doorlopen. 
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Schaalniveau Gebruikswaarde 

wonana Funttionalitett -
Keuzevrijheid --
Veltraheld + 
Openbare ruimte/Privé + 

Ualnl t 
Grootte/Openheid -

Gebruikswaarde 
Aangezien de nadruk ligt op de omgeving van 
Haverleij is er voor gekozen de woningen zo 
goed mogelijk in de overkoepelende concepten 
in te passen. De functionaliteit van het 'kasteel' 
maakte de positie van de woning ondergeschikt 
aan het geheel. Overkoepelende kwaliteiten 
werden juist benadrukt door het uitzicht in het 
woonconcept te betrekken. De functionaliteit 
van de woning zelf stond in dienst van de 
beleving van de omgeving en de verschillende 
buitenruimten. De ruimtelijke indeling van de 
woning is gebaseerd op een onderhoudsarme, 
veelal in het zicht liggende, buitenruimte 
gecombineerd met een ruim opgezette woning 
met luxe afwerking. Aangezien de woningen een 
dienende rol binnen het concept hebben 
gekregen is er weinig aandacht besteed aan de 
unieke wensen van de uiteindelijke gebruiker. 
Binnen de starre 'kastelen' is geen ruimte 
gemaakt voor keuzevrijheid, daarnaast was het 
voor eindgebruikers moeilijk om opties te 
kiezen om de woning beter aan te laten sluiten 

4 november 2010 

Belevingswaarde Toekomstwaarde 
(rmtgo + lnnovatMtèft + 
Esthetiek ++ Duurzaamheid + 

Vrflhet-1/Pttvaçy - Uni'<:itelt ++ 
leefbaarheid + Flexibiliteit -
Auth~nttt~$ + Status + 
Sfeer (geborgenheid) +I - Vrijheid +I-

Fig. 6.11 Beoordeling van de woningen in Haverleij 

-------~, ...... 
-- -1 

Fig. 6.12 Woningen passend binnen ontwerp zonder functionele indeling 

bij de woningbehoeften. Uitbreidingen zijn immers nagenoeg onmogelijk. De vrijheden bleven vaak 
beperkt tot het afwerkingniveau. De woningen zelf hebben niet de beschikking over een tuin en zijn 
vrij compact opgezet. De ligging van de woningen aan de rand van de 'kastelen' zorgt ervoor dat ze 
optimaal van het uitzicht kunnen profiteren om op die manier toch meer ruimte naar binnen te 
halen. Door de opzet van de woonomgeving zijn de woningen voldoende veilig. 

Belevingswaarde 
Doordat de woning naadloos aansluit op de woonomgeving kan de woning optimaal profiteren van 
de gekozen esthetiek binnen de verschillende 'kastelen'. Dit betekent voor de bewoners dat de luxe 
uitstraling aan de buitenkant is doorgetrokken tot in de woning. Het hoge afwerkingniveau en de 
functionele ruimten brengen een luxueuze en rustgevende sfeer bij de woning binnen. Door veel glas 
te gebruiken en diverse balkons aan te brengen is geprobeerd toch een gevoel van ruimtelijkheid te 
realiseren en het landschap in de woningen te trekken. De luxe is ook doorgevoerd in het comfort 
van een ruime keuken, luxe badkamer(s) en luxe buitenruimten. Het gemis van een tuin zal voor veel 
eindgebruikers moeilijk zijn op te vangen, maar in Haverleij is er bewust voor gekozen om dit te 
vervangen door balkons, veel uitzichten en hoogwaardige buitenruimten. De geborgenheid binnen 
de commune en de relatief kleine buitenruimtes staan haaks tegenover de vrijheid die door de 
weidse uitzichten gerealiseerd moet worden. Toch horen beide uitgangspunten bij Haverleij. Het 
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genieten binnen de eigen woning van de kwaliteiten van buiten gecombineerd met de sociale 
veiligheid van een gesloten commune. De authentieke uitstraling van de woning verhoogt het gevoel 
van sfeer en zorgt dat de woning een geheel vormt met de buitenruimte. 

Toekomstwaarde 
Haverleij onderscheidt zich door het 
hoogwaardige karakter van de woningen 
in een unieke omgeving. Er is een 
duidelijke keuze gemaakt voor innovatie, 
omdat er door middel van nieuwe 
woonconcepten een nieuwe manier van 
wonen is geïntroduceerd met ruimte 
voor landschap. De uiteindelijke 
eindgebruikers bepalen of Haverleij 
hierin is geslaagd. Daarnaast speelt 
duurzaamheid in tijd en ruimte een 
belangrijke rol bij het creëren van 
dergelijke omgevingen, waarin wonen, 
groen en water zo zijn verweven. 
Duurzaamheid heeft in Haverleij echter 
ook een keerzijde. Door een verkeerde 

Fig 6.13 Uitzicht naar buiten vanuit woonkamer 

keuze in klimaatregelsystemen is in veel van de woningen een ongezond binnenklimaat ontstaan, 
waardoor veel mensen willen verhuizen. 

Door het gebrek aan flexibiliteit en vrijheden voor de bewoners lijken veel mensen nog niet de 
toekomstwaarde te vinden die ze vooraf voor ogen hadden. Mensen blijven vaak niet lang zitten in 
woningen die niet passen bij de persoonlijke manier van leven. Aangezien in Haverleij de 
mogelijkheden tot aanpassen ontbreken, leidt dit in veel gevallen tot verhuizingen. In Haverleij staan 
momenteel113 van de 870 woningen te koop. 

6.1.4 Doelgroep: 

De gemeente en de ontwikkelaars hadden voor Haverleij één specifieke doelgroep voor ogen: 
hogere-inkomensgroepen, waaronder veel tweeverdieners. De doelgroep heeft, volgens de 
ontwikkelaars, geen tijd/zin om thuis te tuinieren, maar woont wel graag in een groene omgeving. Zij 
wensen uitzicht op een groen gebied, waarin het landschap rondom de 'kastelen' voorziet. Het gaat 
hier vaak om tweepersoonshuishoudens. De doelgroep wordt daarnaast vooral getypeerd als een 
groep die op zoek is naar een uniek plan, een veilige sociale omgeving, rust en gemak. Deze 
doelgroep krijgt verder weinig aandacht in het plan, zodat de doelgroep bijna ondergeschikt lijkt aan 
het maken van een spectaculair en uniek plan. 

Fig. 6.14 Allure en rust in Haver/eij, 's-Hertogenbasch 
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Haverleij is in een vroeg stadium verbonden aan één- en tweepersoonshuishoudens die graag in een 
groene omgeving wonen, waar toch voldoende mensen bij elkaar wonen. In Haverleij is gekozen de 
leefomgeving in te richten in de vorm van kastelen die in een groene omgeving, een golfbaan, is 
gelegen, zoals in figuur 6.14 is weergegeven. Uiteindelijk bleek Haverleij ook in trek bij gezinnen, 
aangezien wonen in het groen nabij 's-Hertogenbosch in een gesloten omgeving erg aantrekkelijk is 
voor mensen met kinderen. Bij de ontwikkeling van Haverleij was hier geen rekening mee gehouden, 
zodat achteraf nog een basisschool gerealiseerd moest worden, zoals weergegeven in onderstaande 
afbeeldingenrij. Omdat er geen rekening was gehouden met deze gezinnen is Haverleij ook niet 
toegespitst op deze doelgroep, maar zijn de woningen wel verkocht aan gezinnen. Daarnaast heeft 
een deel van de vroegere tweepersoonshuishoudens kinderen gekregen, waardoor ook zij niet meer 
tot de oorspronkelijke doelgroep behoren. Het gebrek aan flexibiliteit breekt Haverleij op, aangezien 
de leefbaarheid voor gezinnen in Haverleij onder druk staat. Wellicht dat deze situatie anders was 
geweest als de volggroep methode en de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' waren 
toegepast. 

Fig. 6.15 Lateringeplande basisschool 

6.2 Haverleij: Methode klantgericht ontwikkelen: 

In dit deel van de casestudie wordt de ontwikkeling van Haverleij beschreven zoals dit vanuit de 
klantgerichte methode zou hebben plaatsgevonden. De veranderingen zijn gemaakt vanuit de 
ontwikkeling, zoals deze in die tijd (ver voor de crisis) is opgezet, waarbij het ontwerp in de 
kasteelthematiek als gegeven wordt beschouwd. Er worden wel keuzes gemaakt met betrekking tot 
de ligging en de invulling van de 'kastelen'. Ook deze ontwikkeling wordt opgedeeld in de drie 
schaalniveaus en geeft invulling aan de waarden zoals deze eerder zijn vastgesteld. 

Het samenstellen van de leefomgeving wordt voorafgegaan door het maken van een SWOT-analyse. 
De SWOT-analyse is toegelicht in bijlage B. In de SWOT staan de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen weergegeven van Haverleij en hoe deze vier factoren zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. De confrontaties van deze punten zijn opgenomen in het schema uit bij lage D, waarbij 
wordt gezocht naar strategieën om sterke punten en kansen uit te buiten en zwakke punten en 
bedreigingen om te draaien of ze af te wentelen. Deze strategieën zijn direct opgenomen in de 
leefomgeving. 

6.2.1 Vernieuwde leefomgeving: 

De vernieuwde leefomgeving volgt dus rechtstreeks uit de SWOT-analyse, waarbij rekening is 
gehouden met het onderliggende ontwerp. In de leefomgeving heeft dit tot een aantal wezenlijke 
veranderingen geleid, zoals is aangegeven in figuur 6.16. De veranderingen die zijn toegepast zijn 
allen afkomstig vanuit waarden die uit de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' naar voren zijn 
gekomen. 
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Schaalniveau Gebruikswaarde Belevingswaarde Toekomstwaarde 
Bereikbaarheld +1- lma1o + + 
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Fig. 6.16 Beoordeling leefomgeving met aanpassingen 

De Kans-Sterkte strategieën uit de SWOT-analyse laten een aantal verschillen en overeenkomsten 
zien met de uitgangspunten van het eerder opgestelde plan. Het uitgangspunt van Haverleij als 
blanco vel waarop een uniek plan van stedelijkheld en ecologische structuur wordt gerealiseerd blijft 
behouden. Het positieve Imago van Engelen en de Bourgondische leefstijl van Bosschenaren en 
Brabanders geven het gebied een positieve impuls als dit kan worden gekoppeld aan de allure en 
ecologische groenstructuur van Haverleij. De omgeving, stedelijke regio van 's-Hertogenbosch, wordt 
als kwaliteit gezien als de nabijheid van de levendigheid van de stad in contrast met de vrijheld en 
rust van leven in Haverleij, daarnaast biedt het toekomstige bewoners de culturele, wijkoverstijgende 
en regionale voorzieningen. De werkgelegenheld en economische groei van de stedelijke regio 's
Hertogenbosch versterken de potentie van de locatie. 

De strategieën die voortkomen uit het analyseren van zwakten en bedreigingen moeten 
ondervangen worden, terwijl deze punten vaak geen invulling hebben gekregen in het originele plan. 
Het gemis aan iedere vorm van voorzieningen maakt het gebied minder interessant voor bewoners, 
waarbij is aangetoond dat de leefbaarheid van het gebied achteruit gaat. Mensen in Engelen sporten 
aanmerkelijk minder dan vergelijkbare huishoudens elders, terwijl zij op basis van hun behoeften, 
sociale omgeving en leefstijl juist bovengemiddeld zouden sporten. Het gebrek aan ontspanning en 
levendigheid kan resulteren in een overdaad aan rust. Dat moet voorkomen worden. Mensen 
moeten zelf de keuze krijgen uit rust, levendigheid en sociale interactie. Het gebrek aan diversiteit in 
woningen in de omgeving wordt versterkt door het projectmatig realiseren van woningen en geen 
invloed bij de eindgebruiker te leggen. 

De combinaties van Kansen
Zwakten en Bedreigingen-Sterkten 
bieden de mogelijkheid om 
negatieve aspecten van het plan 
te nivelleren tegen positieve 
punten. De nadruk ligt hierbij op 
het versterken van de kwaliteiten 
van de omgeving, door mensen 
deze op verschillende manieren te 
laten gebruiken. Ook de sociale 
structuur van de omgeving en de 
mentaliteit wordt gebruikt om de 
kwaliteit van het plan te 
vergroten, zodat een grote 
VOlggroep aangesproken kan Fig. 6.17 Allure van Haverleijin Brabantse groenstructuur 

worden. Wederom komt het 
gebrek aan voorzieningen en ontmoetingsplekken terug als negatief punt, terwijl hier wel de 
mogelijkheden en het draagvlak voor aanwezig zijn mits dit in de juiste omgeving wordt 
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gepositioneerd. Het karakter en de identiteit van Haverleij maakt het interessant voor veel mensen, 
maar ook een uniek plan heeft de juiste voedingsbodem van gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde nodig. 

Aangezien Haverleij bij de wijk Engelen hoort, wordt er voor voorzieningen gekeken naar dit gehele 
gebied. In Engelen wonen na de realisatie van Haverleij ruim 5.500 mensen. Zonder Haverleij telt 
Engelen 3.500 inwoners. Het voorzieningengehalte is extreem laag in de wijk. Het is zelfs zo dat de 
bewoners zelf dit punt als het slechtste punt van de wijk beoordelen. Dat er weinig voorzieningen zijn 
komt mede doordat het economisch draagvlak voor dergelijke voorzieningen te klein is op dit 
inwoneraantal. Echter na realisatie van Haverleij is naast het sociale draagvlak ook het economische 
draagvlak groot genoeg om in de wijk meer voorzieningen te realiseren. Dit aspect wordt dus ook 
zeker meegenomen in de planontwikkeling. 

Zoals eerder vermeld is de 
kasteelthematiek en het vormen van 
negen 'kastelen' en één 'slot' als 
gegeven beschouwd. De positionering 
van 'Slot Haverleij' in het plan wordt 
echter veranderd, zoals is 
weergegeven in figuur 6.19. Om 
voorzieningen te realiseren in het 'slot' 
dient voldoende draagvlak aanwezig 
te zijn. Om dit draagvlak te realiseren 
moet aansluiting worden gezocht met 
wijk Engelen, zodat het 'slot' 
voldoende bezoekers voor de 
voorzieningen kan verwachten. Om 
die reden wordt 'Slot Haverleij' tegen 
de bebouwde kom van Engelen aan 
geplaatst; centraal gelegen in de wijk 

Fig. 6 18 Sfeervol terras midden in de wijk Ginneken in Breda 

Engelen. Dit zal tot gevolg hebben dat een deel van de golfbaan wordt verplaatst, echter blijft het 
een 18-holes volwaardige baan. Het 'slot' wordt voorzien van een aantal authentieke voorzieningen, 
zoals een ambachtelijke bakker en slager, een supermarkt en een restaurant/café. Voor deze 
voorzieningen is door de bezoekers en bewoners voldoende draagvlak en deze sluiten aan bij de 
kasteelthematiek en manier van leven in het 'slot'. Er blijft een brede school in het 'slot', alleen krijgt 
deze meer ruimte door meervoudig ruimtegebruik in de vorm van schoolwoningen 37

• Het 
economische draagvlak bestaat uit de hele wijk Engelen en sluit direct aan op de vraag van de 
bewoners van de wijk om meer en betere voorzieningen. 

Het openbaar vervoer is slecht georganiseerd voor het gebied met Engelen en Haverleij, zodat 
mensen hier geen gebruik van maken. Er rijdt wel een bus, maar die rijdt met name in het weekend 
te weinig. De dienstregeling van het openbaar vervoer dient dus beter te worden afgestemd op het 
gebruik van de bewoners. Vooral ook omdat minder valide bewoners en bezoekers in staat moeten 
zijn op de plek van bestemming te geraken. Daarnaast is een goede verbinding met 's-Hertogenbosch 
noodzakelijk om de stad met zijn levendigheid, culturele voorzieningen en werkgelegenheld 
dichterbij het project te brengen. 

De 'kastelen' hebben geen voorzieningen en de bewoners daarvan gaan daarvoor naar het 'slot'. Het 
slot krijgt een centrale rol in de wijk Engelen, waardoor er een zeker mate van levendigheld in het 

37 
Schoolwoningen: Klaslokalen die nodig zijn om de grote hoeveelheid leerlingen op te vangen, maar daarna 

overbodig zijn. Deze klaslokalen worden later eenvoudig omgebouwd tot appartementen. 
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'slot' zal ontstaan. Door de voorzieningen in het slot aan Engelen te verbinden kan het gewenste 
draagvlak gecreëerd worden om voorzieningen de juiste basis te bieden. Voor rust zoeken de 
bewoners hun eigen woning in een van de 'kastelen' op. In verband met de verplaatsing van 'Slot 
Haverleij' zullen de 'kastelen' en de golfbaan iets anders in het gebied gepositioneerd worden. De 
afstand van 200 meter tussen de 'kastelen' onderling blijft gehanteerd. 

Fig 6.19 Nieuwe plattegrond Haverleij met aanpassingen voor extra draagvlak voor voorzieningen 

Het uiteindelijke beeld, dat gecommuniceerd wordt, is wonen in een zeer groene omsevins, in hoge 
dichtheden met een hoge sociale cohesie. De 'kastelen' voorzien in rust, maar de bewoners kunnen 
wanneer zij dat wensen de stedelijke levendisheld van het 'slot' opzoeken. De groene omgeving 
zorgt naast het weidse uitzicht ook voor recreatie- en ontspanninssmogelijkheden, zoals 
weergegeven in figuur 6.19. De groene omgeving van de 'kastelen' dient benut te worden door 
bewoners en bezoekers en voor verschillende volggroepen invulling te geven. Zo zal er op het 
centrale punt een speelveld worden gerealiseerd met speelvoorzieningen voor verschillende 
leeftijdsgroepen, van speeltoestellen tot voetbalveldjes. Naast de golfbaan zal de gymzaal van de 
brede school in diverse andere sportieve mogelijkheden voorzien, zoals fitness en andere 
groepslessen. Het hoogwaardige wonen in Haverleij wordt gerealiseerd in het middeldure tot dure 
segment, aangezien dit een politieke wens is in verband met het tekort in dit segment in de rest van 
's-Hertogenbosch. 
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De ruimtelijke consequenties die deze maatregelen met zich meebrengen zorgen voor een betere 
ruimtelijke indeling. Het 'slot' is verplaatst zonder verlies van kwaliteit, zodat het dichterbij Engelen 
is gelegen voor de toestroom van bezoekers. De directe verbinding van het 'slot' en de 
ontmoetingsplaats met Engelen zorgt ervoor dat het gebied kan profiteren van een bezoekersstroom 
zonder dat dit effect heeft op de eigen woonomgeving. De levendigheid die zodoende gerealiseerd 
wordt krijgt een sterk positief karakter, omdat bewoners kunnen kiezen tussen rust en levendigheid. 

6.2.2 Volggroep: 

Gezien de grootte van het plan, ruim 1.000 woningen, moet geprofiteerd worden van de 
verscheidenheid in volggroepen die het plan aanspreekt. De focus op tweeverdieners met een hoog 
inkomen is te beperkt voor een plan van deze omvang, daarbij zal het karakter van het plan mensen 
aanspreken die niet aan deze voorwaarden voldoen. Met de huidige inrichting van de leefomgeving 
en woonomgeving zullen deze mensen niet optimaal bevredigd worden in hun behoeften. Met de 
volggroepmethode wordt het verschil gemaakt door unieke waarden die de locatie kan bieden te 
versterken. 

In het 'slot', met voorzieningen, wordt een stedelijk 
woonmilieu gerealiseerd met voldoende levendigheid om 
stedelijke volggroepen met een Bourgondische leefstijl aan 
te trekken. Hier wordt invulling aan gegeven door een 
variëteit aan dagelijkse voorzieningen en 
ontmoetingsplekken. In het 'slot' zal voornamelijk na 
werktijden en in het weekend een levendige omgeving 
worden gecreëerd, doordat middeldure en dure woningen 
vaak afhankelijk zijn van huishoudens met een bovenmodaal 
inkomen (vaak tweeverdieners). In het 'slot' komt ruimte 
voor mensen met behoefte aan zorg, aangezien hier ook 
zorgvoorzieningen gerealiseerd zullen worden. Deze 
volggroep kan zodoende profiteren van voorzieningen, 
levendigheid en karakteristiek wonen met een groen 
uitzicht. 

De verschillende 'kastelen' bieden de mogelijkheid om een grote diversiteit aan volggroepen aan te 
spreken. Deze 'kastelen' worden verdeeld in verschillende woonmilieus met een variëteit in semi
openbare ruimtes en privéruimtes. Deze woonomgevingen worden ingericht met verschillende 
woningtypen. De groenvoorzieningen die de 'kastelen' en het 'slot' verbinden komen tegemoet in de 
wensen voor ontspanning en ontmoeten voor de verschillende bewoners. Deze groenstructuur biedt 
daarnaast een schitterend uitzicht vanuit de woningen over het Brabantse landschap. Zo kan 
bijvoorbeeld gekozen worden om 'kastelen' met privétuinen af te wisselen met stedelijke 'kastelen' 
met semiopenbaar groen of 'kastelen' met seniorenwoningen. Op deze manier wordt een grote 
diversiteit aan eindgebruikers aangetrokken, waardoor de diversiteit zal toenemen en gebruikers 
natuurlijk tussen mensen met dezelfde waarden komen te wonen. 

Door sterke keuzes te maken in het gebiedsconcept is het plan voor alle levensfasen interessant, 
doordat nu ook gezinnen, senioren en bejaarden aan de volggroep kunnen worden toegevoegd. De 
woonomgeving en woning vormen geen beperkingen, aangezien de mening van de volggroep 
belangrijk is voor de ontwikkelaar gedurende het proces. De voorzieningen zorgen ervoor dat de 
bewoners kunnen voorzien in de dagelijkse voorzieningen. Tweeverdieners hebben geen tijd om ver 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 1010 

te rijden voor dagelijkse boodschappen. Door deze keuzes kunnen de verschillende woonomgevingen 
de kwaliteiten bieden die door de eindgebruikers gevraagd worden. 

6.2.3 Woonomgeving: 

Voor de hierboven aangegeven volggroep wordt er in deze fase een passende woonomgeving 
gemaakt. De veranderingen ten opzichte van het origineel zijn weergegeven in figuur 6.21. 

: .. .. 

Bereikbaarheid + Woonmilieu + Continuïteit 
++ 

Veiligheid + Ecologie + Diversiteit 

Ruimtelijke dichtheld ++ Ontspannins + Uniciteit 
landschap/Milieu ++ Sociaal milieu ++ Duurzaamheid 
Parkeergelegenheld ++ Toegankelijkheid +/- Status 

Leefbaarheid + Innovativiteit 
Imago + 
Sfeer (levend 
Esthetiek ++ 
Vrijheld +I-

+I· 
+ 
+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

Fig 6.21Beoordeling woonomgeving met aanpassingen 

Allereerst 'Slot Haverleij'. Deze woonomgeving wordt het centrale punt in de wijk Engelen en zorgt 
voor levendigheid en voorzieningen voor de gehele wijk. Dat houdt in dat er een klein stukje stad in 
dit 'slot' wordt gerealiseerd. Deze woonomgeving wordt dus een afspiegeling op schaal van het 
centrum van 's-Hertogenbosch. Er wordt een centrumstedelijk woonmilieu gerealiseerd, waar het 
deel van de volggroep op af zal komen dat dit woonmilieu en deze levendigheld zoekt in zijn 
woonomgeving. Verder is 'Slot Haverleij' het hart van de wijk, waardoor er dus ook veel mensen van 
buiten het 'slot' op deze woonomgeving rekenen voor de dagelijkse voorzieningen. De 
woonomgeving moet dus gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners van de wijk. 'Slot Haverleij' 
zal ook het podium vormen voor eventuele evenementen en markten die in de wijk Engelen zullen 
plaatsvinden. 

De 'kastelen' krijgen ieder een eigen 
woonprogramma dat volledig 
afgestemd is op het deel van de 
volggroep, dat er komt te wonen. Door 
deze ruimtelijke keuzes af te stemmen 
op de wensen van de eindgebruikers 
voldoet het project aan de behoeften 
van de eindgebruikers. Dat wil zeggen 
dat er in sommige 'kastelen' woningen 
met een tuin worden gerealiseerd en in 
andere juist woningen met 
buitenruimte in de vorm van een 
balkon. Het kan zelfs zo zijn dat er geen 
eigen buitenruimte wordt gerealiseerd, 
maar meer semi-openbare 
verblijfsruimten die de bewoners van 
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het 'kasteel' samen delen. De keuzes voor ruimtelijke indelingen hebben grote gevolgen voor de 
sociale interactie tussen de bewoners. Door verschillende woonomgevingen te realiseren ordent de 
volggroep zichzelf op basis van de behoeften waaraan tegemoetgekomen kan worden. Mensen die 
privacy en een eigen tuin belangrijk vinden gaan naar het 'kasteel', mensen die juist behoefte hebben 
aan sociale contacten kiezen voor het kasteel met de open structuur en volgers die levendigheid en 
sociale interactie belangrijk vinden kiezen het 'slot'. 

Deze verschillende keuzemogelijkheden en de uitbreidingen van het keuzeaanbod bieden mensen de 
mogelijkheid keuzes te maken in behoeften. Sociale aspecten, leefbaarheid, sfeer en vrijheld krijgen 
zodoende een hogere waardering dan in het eerste plan, waar vrijwel alleen esthetisch onderscheid 
werd gemaakt. In deze situatie maakt de volggroep uit waar ze gaan wonen. 

6.2.4 Woning: 

Aangezien bij het project Haverleij weinig aandacht is besteed aan woningen worden hier de grootste 
aanpassingen gerealiseerd, zoals weergegeven in figuur 6.23. Een aantal waarden lagen al vast in het 
omgevingsconcept van Haverleij, waardoor hier geen veranderingen op zijn doorgevoerd. 

Fig. 6.23 Beoordeling van het woningnvieau met aanpassingen 

Ook binnen de kasteelthematiek is het mogelijk eindgebruikers zelf keuzes te laten maken. De 
inflexibiliteit van woningen, die binnen het kasteelthema het huidige plan heeft belemmerd in 
keuzevrijheid, wordt bij 'Klantgericht Ontwikkelen' opgeheven. De gevarieerde gevels die de 
ontwerpen nu hebben, lenen zich juist voor een grote diversiteit in woningkeuzes. De indeling van de 
woningen hebben verder geen invloed op het esthetische karakter van het ontwerp en dus wordt de 
indeling volledig aan de koper overgelaten. Achter de voordeur is privé en bij 'Klantgericht 
Ontwikkelen' mag de eindgebruiker zijn privédomein volledig zelf inrichten. ledere eindgebruiker 
krijgt een advies op maat en kan op basis daarvan zijn keuzes maken. De eindgebruiker kan op die 
manier zijn eigen comfort en sfeer bepalen om daarmee tot zijn ideale woning te komen. 

Deze keuzevrijheid komt mede tegemoet aan een functienelere inrichting van de woning, zodat 
deze perfect op de behoeften en wensen van de eindgebruiker aansluit. Ook de sfeer van de woning 
krijgt zodoende een positiever karakter, aangezien de eindgebruiker nu in een woning woont die hij 
zelf heeft ontworpen. De vrijheld die dit voor de eindgebruiker met zich meebrengt zorgt ervoor dat 
hij de woning en omgeving optimaal kan benutten. Zodoende krijgt de eindgebruiker daadwerkelijk 
een woning op maat. 
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6.3 Conclusie: 

Door uit te gaan van waarden en de eindgebruiker als uitgangspunt te nemen bij de start van het 
project krijgt de ontwikkeling van Haverleij een andere invulling dan bij het origineel. Zonder het 
ontwerp te veranderen kan de ontwikkelaar door middel van deze methode de mindere kanten van 
de eerdere ontwikkeling ondervangen. Indien waarden van potentiële eindgebruikers vanaf het begin 
een belangrijke rol spelen in het plan wordt een hogere waarde gecreëerd, zonder dat dit extra 
kosten met zich meebrengt. Door bewust om te gaan met waarden van bewoners en bezoekers 
wordt Haverleij een plan waar de leefbaarheid hoog is, bewoners zich thuis voelen en bezoekers de 
kans krijgen de omgeving te beleven. De sociale binding en levendigheid zijn verbeterd, zodat 
bewoners bewust kunnen kiezen tussen rust en levendigheid en de mogelijkheid hebben hun eigen 
woning hierop in te richten. 

Het gevaar van werken met klantwaarde is dat ieder puntje wordt ingevuld met een algemene visie 
op eindgebruikers. Vanuit de unieke kwaliteiten van de locatie wordt de volggroep gevormd en 
vervolgens worden de aanvullende waarden van het project hierop afgestemd. Dit biedt juist meer 
mogelijkheden voor het vormen van unieke plannen, met een hoge diversiteit en uniciteit aan 
woonomgevingen en woningen. Het gaat om het invullen van de waarden, zodat je weet waar je 
positieve en negatieve punten zitten ten opzichte van de visie van de eindgebruiker. Zo zou de 
verkeerde invulling van de waarden kunnen lijden tot een verkleining van de volggroep. De 
ontwikkelaar moet deze invulling bewaken en zo de kwaliteit waarborgen, zonder de creativiteit van 
de architect te beïnvloeden. 

In deze casestudie is aangetoond dat een focus op waarden van eindgebruikers daadwerkelijk tot een 
betere afstemming van het plan kan leiden zonder hogere kosten in de uitvoering of concessies aan 
het ontwerp. De klant kan dus in ieder project een grotere rol gaan spelen, zolang de ontwikkelaar 
bewust hiermee omgaat en duidelijke keuzes maakt. Zoals aangetoond in deze casestudie worden de 
angsten van de verschillende partijen voor eenheidsworst, meer werk, hogere bouwkosten en vooral 
veel gedoe met eindgebruikers ondervangen. Zelfs in een uniek project als Haverleij moet ruimte 
worden gemaakt voor de eindgebruikers, zij bepalen uiteindelijk het succes. 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 

"De huidige methodieken schieten tekort om vooruit te zien. Bedrijven moeten als een radarstation 
fungeren om te zien wat er gaat gebeuren•- Roland van Kralingen, Directeur lnnoa [www.innoa.nl} 

In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag uit hoofdstuk 1 en gekeken of de 
doelstelling is gehaald. Eerst wordt vanuit de casestudie en verschillende disciplines uit het bouw- en 
ontwikkelproces een visie gegeven over de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen'. Uiteindelijk 
geeft dit een beeld van de toepasbaarheid van 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen'. 

7.1 Reflectie vanuit casestudie: 

In de casestudie wordt de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' getoetst aan een uniek project, 
namelijk Haverleij in 's-Hertogenbosch. De casestudie heeft enkel betrekking op de keuzes van de 
ontwikkelaar, aangezien deze methode daarop het meest van toepassing is. De casestudie is 
vervolgens gebruikt om te kijken of ontwikkelen met waarden van potentiële klanten andere 
resultaten oplevert dan de traditionele manier van ontwikkelen. Er is objectief gekeken naar de 
invulling van het plan en de geboden waarden bij Haverleij in verhouding tot de huidige bewoners. 
Hetzelfde is gedaan door gebruik te maken van 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen', om deze 
vervolgens te koppelen aan het huidige ontwerp van Sjoerd Soeters. Opvallend aan Haverleij is de 
ondergeschoven positie van de eindgebruiker ten opzichte van het ontwerp. Het doel een uniek plan 
te realiseren, is hier niet altijd gepaard gegaan met het bieden van een fijne leefomgeving, zoals 
toegelicht in de casestudie. Daardoor vielen beloften (Voorzieningen) en verwachtingen (kwaliteit 
van Vorstelijk wonen) achteraf tegen en staat momenteel een groot gedeelte van de bestaande 
bebouwing te koop. 

Door waarden op de drie schaalniveaus te wijzigen, heeft het plan in de ogen van de eindgebruiker 
een betere invulling gekregen, zonder dat dit ten koste gaat van het architectonische ontwerp. Het 
gebiedsconcept Haverleij liet namelijk voldoende ruimte voor de ontwikkelaar om in een vroeg 
stadium de volggroep bij de ontwikkeling te betrekken. Communicatie is hierbij essentieel, zeker als 
beslissingen in het nadeel van de consument uitvallen. De waarden konden vervolgens door de 
architect worden ingevuld in het esthetisch geheel, waarbij het ook belangrijk is een goede leef- en 
woonomgeving te creëren. Enkele kleine wijzigingen leiden ertoe dat de kritiek van vandaag de dag 
weerlegd had kunnen worden met enkele eenvoudige aanpassingen, die voor zowel de ontwikkelaar 
als de architect zonder gevolgen hadden kunnen blijven. Indien vooraf meer aandacht was besteed 
aan interactie met de potentiële eindgebruikers, hadden ze deze problemen tijdig kunnen 
ondervangen. 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' biedt de ontwikkelaar nog altijd alle aanknopingspunten om 
een uniek plan met grensverleggende architectuur te realiseren. Met als grote verschil dat de 
behoeften en waarden van de eindgebruiker in dit project verwerkt zijn. Het één sluit het ander niet 
uit. De volggroep is bij een dergelijke ontwikkeling erg groot, maar biedt een ontwikkelaar nog 
voldoende kansen om woonomgevingen op basis van specifieke waarden te creëren. Wonen in een 
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'kasteel' is uniek, maar onderling is alleen de gevel anders. Door keuzes te maken zoeken potentiële 
eindgebruikers zelf naar de meest passende oplossing. Met de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' 
was de leegloop van het gebied kleiner geweest, omdat er meer variatie in het woonmilieu was 
geweest. De ruimtelijke indeling biedt mensen de mogelijkheid bewust keuzes te maken tussen 
levendigheid en rust, zodat hier geen conflict ontstaat. 'Klantgericht Ontwikkelen' is ook voor unieke 
projecten als Haverleij onmisbaar voor het succes van het project. 

7.2 Reflectie vanuit praktijkdisc:iplines: 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich meebrengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Met al deze disciplines is gesproken om de methode 
'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' te beoordelen, deze gesprekken zijn weergegeven in Bijlage E. 
Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste 
vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode toepassen in de praktijk? 

Projectontwikkeling: 
De methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' komt voort uit de afdeling projectontwikkeling, 
waardoor de steun voor deze methode hier logischerwijs hoog ligt. De bereidheid en de 
mogelijkheden om de methode tot uitvoering te brengen is hier groot. De methode heeft echter voor 
projectontwikkeling de grootste gevolgen, aangezien hier een andere focus moet worden 
gerealiseerd. Hoewel iedereen de waarde hiervan erkent zal de omslag niet eenvoudig verlopen. 

De ontwikkelaar moet vaker communiceren met eindgebruikers en andere actoren, waarbij de 
ontwikkelaar deze informatiestromen moet managen en gebruiken. Daarnaast zullen andere 
werkzaamheden juist bij hem wegvallen. Met deze informatiestromen moet de volggroep worden 
achterhaald om vervolgens het project op de volggroep af te stemmen. Door informatie 
projectoverstijgend vast te leggen kan de ontwikkelaar zijn focus bij ieder project scherper afstellen. 
De inzet van de ontwikkelaar, als aanjager en stuurman van het project, bepaalt het slagen van het 
project. 

Bouw/Uitvoering: 
In het bouwbedrijf werd grote tegenstand verwacht, omdat projectmedewerkers het vermoeden 
hadden dat deze manier van ontwikkelen tot meer werk en meer fouten per woning zou leiden. Het 
blijft in de praktijk toch vaak een spel van tijd, geld, organisatie en informatie, waar iedere afdeling 
zijn eigen budget moet bewaken. Extra werk voor het bouwbedrijf gaat dan vaak onterecht ten koste 
van hun budget. Er wordt nu gedacht vanuit een standaardwoning en vervolgens kunnen bewoners 
hier varianten en uitbreidingen op kopen, waarvoor vaak grof betaald moet worden om het budget 
weer aan te vullen. Daarnaast bepaalt de gemeente, door middel van het bestemmingsplan en 
welstand, voor het grootste deel de vrijheid bij een project. 

De afdeling Bouw en Uitvoering is bereid om juist van deze standaard af te stappen en aan de slag te 
gaan met de flexibele manier van bouwen door de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' toe te 
passen. Men moet van de standaard afstappen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een 
flexibele houding en waardecreatie. Juist een integrale opzet van projecten zou de mentaliteit in het 
bouwbedrijf sterken, alles kan immers gebouwd worden. De enige beperkingen die vroeg in het 
project moeten worden vastgelegd zijn constructief en bouwfysisch van aard, de esthetische invulling 
staat daar los van. Het bouwbesluit faciliteert zelfs een denkwijze vanuit ruimtes, waarbij flexibel met 
de ruimtes kan worden omgegaan. 
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In de afdeling Bouw en Uitvoering is nog een hele cultuuromslag nodig voordat daadwerkelijk de 
methode 'Klantgericht Ontwikkelen' wordt omarmd. Door vanaf het begin de keuzemogelijkheden 
van de eindgebruiker goed af te bakenen, waarbinnen constructief en bouwfysisch alles vastligt, zou 
dit voor de uitvoering geen onoverkomelijke problemen moeten geven. De rol van 
werkvoorbereiding zal bij het opstellen van de omgevingsconcepten een belangrijke schakel vormen 
om de continuïteit op de bouwplaats te waarborgen. Communicatie tussen de verschillende 
afdelingen blijkt ook voor bouw de deuren te openen naar een klantgerichte manier van bouwen. 

Bouwtechniek: 
De afdeling Bouwtechniek geeft, in samenwerking met de afdeling projectontwikkeling, het meeste 
vorm aan het omgevingsconcept en legt de fundering voor de vrijheden van de consument. 
Bouwtechniek legt de mogelijkheden voor ieder woonomgevingconcept vast, zodat de consument 
hier zijn eigen woning in kan samenstellen. Aangezien bouwtechniek op de hoogte is van de 
constructieve eisen, bouwfysische eisen en regelgeving speelt deze afdeling een belangrijke rol bij 
het afkaderen van het woningconcept. Een open insteek van bouwtechniek is noodzakelijk om te 
profiteren van de mogelijkheden die 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' met zich meebrengt. 

De afdeling Bouwtechniek is bereid deze extra stappen te zetten om zodoende de vrijheden van de 
eindgebruiker volledig tot zijn recht te laten komen. De uitwerking van de verschillende varianten en 
mogelijkheden kosten echter aanzienlijk meer werk dan bij traditionele projecten, wat meer kosten 
betekent. Aangezien ook deze uitwerkingen projectoverstijgend opgeslagen worden kunnen deze 
voor meerdere projecten worden ingezet. Door de uitwerkingen, met variaties, in te zetten op 
verschillende projecten kunnen de kosten per project gedrukt worden. Daarbij kan de feedback van 
verschillende actoren op deze uitwerkingen worden meegenomen in volgende projecten, zodat deze 
steeds verder aangescherpt kunnen worden. De afdeling Bouwtechniek ziet de meerwaarde van deze 
manier van ontwikkelen in en denkt hier een aanzienlijke bijdrage in te kunnen leveren, zonder dat 
de kosten te ver oplopen. 

Kopersbegeleiding: 
De afdeling Kopersbegeleiding is altijd voorstander geweest van een belangrijkere rol voor de 
eindgebruiker met een focus op belevingswaarde. De beleving en emoties van mensen zijn vaak 
doorslaggevend bij het nemen van beslissingen. Daarbij laat het huidige afwerkingsniveau, waarbij de 
basis vaak erg karig is, nogal te wensen over en blijkt dit vaak een bron van irritatie bij kopers. 
Kopersbegeleiding is echter sceptisch over de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen 
om daadwerkelijk alles inzichtelijk te maken. Het kiezen van een badkamer of keuken blijft toch iets 
waar mensen in moeten kunnen staan, wat mensen willen beleven. 

De Kopersbegeleiders zijn van mening dat 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' veel eerder ingevoerd 
had moeten worden. Echter moet de methode direct een upgrade in aanbod met zich meebrengen, 
aangezien de huidige standaard achterblijft bij de wensen van de consument. logischerwijs is de 
afdeling Kopersbegeleiding bereid volledige medewerking te geven. Dit is belangrijk aangezien de 
kopersbegeleider direct toegang heeft tot de feedback van eindgebruikers tijdens en na realisatie van 
het project. Deze informatie is belangrijk voor het up-to-date houden van het projectoverstijgend 
waarden document. 

Architect: 
Voor de architect zijn de gevolgen van 'Klantgericht Ontwikkelen' minimaal. Doordat de ontwikkelaar 
vroegtijdig stuurt op waardecreatie kan de architect hier in het ontwerp rekening mee houden. De 
keuzes van de eindgebruiker kunnen dus eenvoudig worden geïntegreerd in het project of bevinden 
zich in het privédomein. Ontwikkelen op basis van waardecreatie maakt de communicatie tussen 
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architect en ontwikkelaar intensiever, waardoor een goede communicatie doorslaggevend is voor het 
succes. 

De architect ziet een integrale werkwijze, waarbij de eindgebruiker vroegtijdig betrokken wordt in 
het proces, noodzakelijk voor toekomstige ontwikkelingen. Veel stedelijke ontwikkelingen kunnen 
enkel en alleen gerealiseerd worden als afzetrisico's naar beneden worden gebracht. Voor een 
architect zijn er geen bezwaren op de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen'. De architect is 
voorstander van de directe communicatielijnen tussen de verschillende actoren, waaronder 
consument en ontwikkelaar. 

Calculatie: 
De eerste kennismaking tussen de afdeling Calculatie en de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' 
verloopt moeizaam, de flexibele houding gaat in tegen de huidige werkwijze van de calculatoren. 
Calculatoren zijn gewend de woningen stapsgewijs op te stellen en vervolgens kosten hieraan te 
koppelen, waarbij weinig onevenredigheden voor komen. De bezwaren van de calculatoren berusten 
dan ook voornamelijk op variabele kosten die de vrije indeling met zich meebrengt. Het verplaatsen 
van trappen blijkt een belangrijke kostenpost. Daarnaast is het onmogelijk om het woonoppervlak 
van de woning vrij te geven, omdat dit gevolgen heeft voor de materiaalkeuze en hoeveelheid 
materiaal in de wanden. Daarnaast zijn er installatietechnische bezwaren die, bij verkeerde 
toepassingen, hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Doordat deze bezwaren, voor de 
interventie van de klant, zijn uitgesloten door bouwbesluit en het omgevingsconcept kunnen deze 
problemen in een vroeg stadium ondervangen worden. 

De woning zal worden opgeknipt in verschillende segmenten, te weten casco, inbouwpakket, gevel, 
installaties (o.a. elektra). De grootste prijsverschillen zitten in de keuze bij het casco en de gevel, 
aangezien veranderingen hier direct gevolgen hebben voor het materiaalgebruik in de woning. Door 
deze opsplitsing kan calculatie efficiënt en flexibel omgaan met de wensen en behoeften van 
eindgebruikers, zonder dat dit aanmerkelijk meerkosten met zich mee zal brengen. Door kosten van 
het ontwerp los te koppelen, kan een woning nagenoeg ieder mogelijke invulling krijgen, zonder dat 
dit grote gevolgen heeft voor het calculeren van de kostprijs. 

Het schematisch opstellen van deze berekening heeft zelfs als voordeel dat de afdeling calculatie in 
de toekomst enkel rekening hoeft te houden met kostenfluctuaties en variaties in het ontwerp. Door 
de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' te adopteren kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren in 
het gehele proces. Standaardisaties zorgen dat kostenexploitaties efficiënt opgezet kunnen worden, 
waardoor de extra kosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. 

Aanknopingspunten: 
Binnen iedere afdeling is de bereidheid groot en zijn er weinig bezwaren. Bij ieder gesprek is vanuit 
de afdeling gecommuniceerd dat de methode een geweldige stap is naar daadwerkelijk klantgericht 
ontwikkelen. Door vroegtijdig integraal samen te werken worden de meeste valkuilen vermeden en 
kan de eindgebruiker de vrijheid worden geboden die hij wenst. ledere afdeling krijgt in dit proces de 
mogelijkheid input te geven voordat het project uit handen wordt gegeven aan de eindgebruiker. 
Doordat veel bezwaren kunnen worden ondervangen door vroegtijdig met elkaar te communiceren 
en uit te gaan van waardecreatie ligt de weg open om de methode in de praktijk toe te gaan passen. 

7.3 Conclusies: 

Dit onderzoek is opgezet vanuit het doel om een methode te ontwikkelen die de eindgebruiker 
centraal stelt bij de ontwikkeling van stedelijke locaties, voortkomend uit een kritische analyse 
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waarbij waardecreatie voor de eindgebruiker, kortere doorlooptijd, hogere omzet, tevreden klanten, 
hogere continuïteit en een lager afzetrisico centraal komen te staan. Deze doelstelling wordt behaald 
door antwoord te geven op de onderzoeksvraag: Hoe kunnen ontwikkelaars bij projecten op 
stedelijke woonlocaties waarde voor de eindgebruiker creëren, zodat de eindgebruiker centraal komt 
te staan en de ontwikkelaar zijn afzetrisico kan verlagen en zijn opbrengsten kan verhogen? 

In de praktijk bleek van klantgericht werken vaak geen sprake, aangezien veel ontwikkelaars nog 
altijd werkten op basis van een aanbodgestuurde markt en budgetgericht denken. In de huidige 
vraaggestuurde markt biedt deze manier van ontwikkelen te weinig aanknopingspunten. Om 
daadwerkelijk klantgericht te ontwikkelen zal deze mentaliteit moeten omslaan naar een proactieve 
manier van ontwikkelen op basis van waardecreatie. Door een combinatie van literatuuronderzoek 
en veldonderzoek is gestart met het zoeken naar antwoord op de deelvragen om stap voor stap de 
hoofdvraag te ontleden. 

Deelvraag H2: Wie is de eindgebruiker en hoe krijgt de ontwikkelaar grip op de eindgebruikers? 
De eindgebruiker werd altijd ingedeeld in doelgroepen die een bepaalde productgroep 
vertegenwoordigden, maar niets vertelden over de eindgebruiker zelf. De echte eindgebruiker 
hebben ontwikkelaars, tot het moment dat vraag en aanbod te ver uit elkaar waren gegroeid, nooit 
gekend. Om daadwerkelijk klantgericht te kunnen werken is het belangrijk om de drijfveer achter de 
consument te achterhalen en daar onderscheid in te maken, voordat de eindgebruiker wederom in 
een productgroep belandt. De interne drijfveer bestaat uit een verzameling behoeften en waarden 
van de eindgebruiker die bepalen wie hij is. Deze interne drijfveer bepaalt wat een klant belangrijk 
vindt en waar hij naar op zoek is. Om eindgebruikers te kunnen onderscheiden op basis van 
behoeften en waarden is de volggroepmethode ontwikkeld. De volggroepmethode gaat niet uit van 
een vaste indeling, maar maakt onderscheid op basis van waarden die belangrijk zijn voor de 
volggroep. 

Er wordt invulling gegeven aan de volggroep door onderzoek te doen naar klantwaarden, 
locatiekenmerken en gebruikerskenmerken. Om een beeld te vormen van de volggroep wordt 
gebruik gemaakt van directe informatie van consumenten, zodat een bruikbare verwachting kan 
worden opgesteld. Er wordt gezocht naar projecten die vergelijkbare waarden nastreven, zodat een 
verwachting gevormd kan worden van de waarden en kenmerken van eindgebruikers. Vervolgens 
wordt er voor het toekomstige project een regionale vertaling van deze volggroep opgesteld door 
onderzoek te doen naar de regionale woningmarkt. Een steekproef wordt gehouden onder de 
regionale woningzoekenden om te bepalen welke waarden regionaal belangrijk zijn en hoe deze 
gewaardeerd kunnen worden. Door de eerste verwachting van de volggroep te corrigeren met de 
regionale invloeden kunnen de belangrijke waarden en de diversiteit aan kenmerken van de 
volggroep worden vastgesteld. Op deze manier is de ontwikkelaar in staat een realistisch en objectief 
beeld te vormen van het draagvlak, afzetrisico en diversiteit van het toekomstige project. 

Deelvraag H3: Hoe kan de optimale klantwaarde bij projecten worden gerealiseerd? 
Voor een ontwikkelaar is het belangrijk om te weten wat de eindgebruiker in de vorm van waarden 
nastreeft, zodat de ontwikkelaar deze waarden uiteindelijk kan realiseren. In iedere commerciële 
markt wordt de eindgebruiker meer geboden dan slechts het fysieke en functionele product. De 
optimale klantwaarde bestaat uit gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde, waarbij 
emotionele en psychologische behoeften vaak de doorslag geven. Ook op de woningmarkt kijkt de 
eindgebruiker verder dan de woning. Op de woningmarkt wil de eindgebruiker deze waarden 
namelijk terugzien op de drie schaalniveaus, te weten de leefomgeving, de woonomgeving en de 
woning. 

Voor de ontwikkelaar is het belangrijk dat het vinden van de juiste waarden geen toevalstreffer is. De 
ontwikkelaar moet de informatie over de waarden verbinden aan de kenmerken van de 
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eindgebruikers en stedelijke locaties. Door deze informatie vast te leggen in een projectoverstijgend 
waardendocument is de ontwikkelaar in staat in een vroeg stadium op waarden te sturen. Zodoende 
kan de ontwikkelaar proactief op zoek naar de juiste afstemming van waarden op de volggroep. 
Vervolgens dient de ontwikkelaar deze klantwaarde te communiceren naar de eindgebruiker, zodat 
ook deze de waarde inziet. 

Deelvraag H4: Hoe kan deze waarde worden overgebracht op de potentiële eindgebruiker? 
De in de analyse onderscheiden waarden moeten direct worden omgezet in een strategie voor het 
project door gebruik te maken van een SWOT-analyse. Vervolgens kunnen deze strategieën en 
waarden beeldend worden vertaald, zodat deze waarden zichtbaar worden voor de eindgebruikers. 
Door gebruik te maken van concepten kunnen de waarden op verschillende schaalniveaus worden 
gecommuniceerd naar de eindgebruiker. De eerste stap is het vertalen van de unieke 
locatiekwaliteiten en strategieën in een overkoepelend gebiedsconcept. Dit gebiedsconcept is zowel 
een eerste vertaling van de waarden aan de volggroep als een leidraad gedurende de rest van het 
project. Vervolgens wordt het gebiedsconcept onderverdeeld in verschillende omgevingsconcepten. 
Deze omgevingsconcepten geven invulling aan de directe woonomgeving, oftewel alles buiten de 
voordeur. Als laatste worden de woningconcepten ingevuld, zodat ook het privédomein van de 
eindgebruikers is ingevuld. 

Door uit te gaan van verschillende schaalniveaus en gedurende het gehele project bezig te zijn met 
waardecreatie in de ogen van de volggroep kunnen deze waarden worden overgebracht op de 
eindgebruiker. Communicatie van deze concepten is echter onmisbaar. De volggroep krijgt de kans 
op verschillende communicatiemomenten invloed uit te oefenen op het project, waarbij de 
uiteindelijke eindgebruiker zelfs de vrijheid krijgt om de eigen woning te ontwikkelen. De 
ontwikkelaar gebruikt deze communicatiemomenten om zijn focus op de volggroep aan te scherpen 
en te sturen op klantwaarde. Deze afstemming zorgt voor een optimale vertaling van waarden in de 
ogen van de eindgebruiker. 

''Hoe kan een klantgerichte methode gevormd worden die in projecten op stedelijke 
woonlocaties waarde voor de eindgebruiker kan creëren, zodat de eindgebruiker centraal komt te 
staan en de ontwikkelaar tegelijkertijd zijn afzetrisico kan verlagen, doorlooptijd kan verkorten en 
opbrengsten en continuïteit kan verhogen? u 

Door alle eerdere antwoorden op de deelvragen samen te voegen en op elkaar af te stemmen 
ontstaat de methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen'. De methode bestaat uit een 
projectoverstijgend en een projectgebonden deel, met elkaar verbonden door 
communicatiemomenten met de eindgebru iker. Bij 'Klantgericht Ontwikkelen' worden ervaringen uit 
het verleden meegenomen naar de toekomstige projecten, zodat de focus op eindgebruikers, 
waardecreatie en stedelijke locaties steeds beter afgestemd kan worden. Deze projectoverstijgende 
informatiebron helpt de ontwikkelaar vanaf de start van het project proactief te sturen op 
klantwaarde en een volggroep in kaart te brengen. Door projectoverstijgend waarden te analyseren 
en te toetsen kan de ontwikkelaar de gewenste continuïteit waarborgen en verhogen. Daarnaast 
leidt deze processturing ieder project tot een scherpere focus en een kortere doorlooptijd. 

De volggroepmethode neemt een belangrijke positie in binnen de methode klantgericht ontwikkelen. 
Een volggroep van een toekomstig project bestaat uit potentiële eindgebruikers die geprikkeld zijn 
door de waarden van het toekomstige project. Het project voldoet aan de manier van wonen die de 
volggroep nastreeft. Deze volggroep onderscheidt zich van andere mensen op basis van waarden, 
aangezien dit de interne drijfveer van de eindgebruiker bepaald. Door onderscheidt te maken op 
basis van de interne drijfveer van potentiële eindgebruikers kan een ontwikkelaar proactief sturen op 
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deze waarden. Door directe communicatie met de volggroep kan de ontwikkelaar achterhalen hoe 
groot zijn draagvlak is en hoe het project gewaardeerd wordt. Projectoverstijgend onderzoek naar 
waarden en kenmerken van eindgebruikers in verhouding tot locatiekenmerken zal deze focus met 
ieder project verder aanscherpen, zodat een ontwikkelaar de gewenste kwaliteit en continuïteit kan 
waarborgen. 

Om vervolgens de waarden van de volggroep op een effectieve manier terug te brengen in het plan 
wordt onderscheid gemaakt tussen drie waarden, namelijk gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde, op drie schaalniveaus, te weten leefomgeving, woonomgeving en woning. Door 
deze onderverdeling wordt daadwerkelijk klantwaarde gerealiseerd op de punten die voor 
eindgebruikers belangrijk zijn. Vervolgens wordt op basis van waarden uit de eerste volggroep, die 
zich aangesproken voelt tot de unieke kwaliteiten van locatie en gebiedsconcept, verdere invulling 
gegeven aan de verschillende schaalniveaus. De diversiteit aan waarden en kenmerken van de 
volggroep bepaalt de benodigde diversiteit aan waarden in de concepten. 

Daarnaast is de communicatie met de eindgebruiker uniek voor deze manier van ontwikkelen. De 
potentiële eindgebruiker wordt vanaf de start van het project serieus genomen en de belangrijkste 
taak van de ontwikkelaar is het afstemmen van de waarden op de volggroep. Doordat de klant vroeg 
als uitgangspunt wordt genomen, kan de ontwikkelaar de uiteindelijke invulling van de woning 
overdragen aan de consument. Zolang de woning binnen het omgevingsconcept wordt gerealiseerd, 
maakt het voor de ontwikkelaar niet uit welke woning er gerealiseerd zal worden. De ontwikkelaar 
durft dit dan ook uit handen te geven, hoewel hij sturend en begeleidend betrokken blijft bij het 
project en de consument. 

Het verschil tussen het nieuwe en het de traditionele methode zit voornamelijk in de 
uitgangspunten, namelijk het procesdenken, waardecreatie, proactief ontwikkelen en psychologische 
behoeften. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn en bewust om te gaan met de 
volggroep en waarden, is de ontwikkelaar in staat waarde te creëren op woonlocaties. Doordat de 
ontwikkelaar constant meebeweegt met de eindgebruiker en stuurt op de waarden van de 
eindgebruiker is er een aanmerkelijk lager afzetrisico, want dit zou de ontwikkelaar vroegtijdig 
merken. Eindgebruikers krijgen de mogelijkheid een eigen privédomein samen te stellen in een 
passende leefomgeving, zonder de irritatie van meerwerklijsten. In de praktijk is gebleken dat 
eindgebruikers op deze manier eerder geneigd zijn te investeren in de optimale woning, waardoor de 
ontwikkelaar zijn omzet zal zien stijgen. 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' brengt voordelen voor alle partijen, zodat deze manier van 
ontwikkelen geadopteerd moet worden door ontwikkelaars op stedelijke woningbouwlocaties. De 
eindgebruiker heeft een leefomgeving op maat, waarin De eindgebruiker een eigen woning heeft 
kunnen ontwikkelen. De eindgebruiker heeft lang genoeg aan de zijlijn gestaan. De ontwikkelaar 
vergroot zijn omzet, verlaagt zijn afzetrisico, verkort de doorlooptijd, verhoogt de continuïteit, 
verhoogt de tevredenheid en verhoogt continuïteit. De methode Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen 
is dan ook geen idealistisch streven, maar een proactief antwoord op de huidige patstelling in de 
woningmarkt. 

7.4 De toepasbaarheid van 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen': 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' is erg goed toepasbaar, het is zelfs belangrijk om de methode 
toe te passen bij toekomstige ontwikkelingen. De methode heeft namelijk geen grote gevolgen voor 
de manier van bouwen, materiaalgebruik, materieelgebruik of wet- en regelgeving. De methode 
staat voor het grootste deel in het teken van informatieverwerving en de informatie die je hebt 
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gebruikt in projecten. De bouwwereld probeert steeds meer risico's in te perken en uit te sluiten, 
waarvan het afzetrisico één van de belangrijkste is. Door de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' toe 
te passen is de ontwikkelaar constant op de hoogte van de waarden van potentiële eindgebruikers in 
de vorm van de volggroep. De ontwikkelaar verlaagt zijn afzetrisico en verkort de doorlooptijd door 
zijn focus op de eindgebruiker aan te scherpen. 

De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' biedt de ontwikkelaar de kans om te focussen op de lange 
termijn, doordat informatie wordt meegenomen naar toekomstige projecten. Analyses en 
investeringen kunnen gerichter worden opgezet, omdat bekend is hoe locaties waarde creëren voor 
potentiële eindgebruikers. De ontwikkelaar scherpt deze informatiebron voor ieder project verder 
aan, waardoor iedere analyse minder tijd kost en een grotere nauwkeurigheid herbergt. Daarbij biedt 
deze manier van werken ook kansen aan andere afdelingen om actief deel te nemen in 
ontwikkelingen. Waarden van de klant worden ook voor deze afdelingen inzichtelijk, zodat zij ook 
bewust omgaan met de waarden en behoeften van eindgebruikers. Ook deze integrale manier van 
werken heeft grote voordelen voor het gezamenlijke proces. 

Het meerwerk dat de focus op eindgebruikers en de woningen op maat met zich meebrengt kan 
worden weggestreept tegen het verlaagde afzetrisico en de verhoogde omzet. De methode 
'Klantgericht Ontwikkelen' is de manier om in de moderne kenniseconomie projecten succesvol in de 
markt te plaatsen. De huidige samenleving waarbij alle informatie voorhanden is, alles gebouwd kan 
worden en de klant steeds mondiger is geworden, vraagt om een klantgerichte ontwikkelmethode. 
Profiteren van de huidige veranderingen onderscheidt een flexibel en toekomstbestendig bedrijf van 
een traditioneel bedrijf in crisis. 

7.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

Vrijheden in een woningconcept: 
- Een belangrijk aspect van de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' is de vrijheid die eindgebruikers 
krijgen bij het samenstellen van een woningconcept. Er bestaat een standaard voor de 
zoneverdelingen van woningen in de vorm van SAR 65 en SAR 73. Hier zullen in 40 jaar zowel 
maatschappelijke als technologische veranderingen in te constateren zijn. Het zou interessant zijn 
om te kijken wanneer het vergroten van plattegronden en ruimtes leidt tot compleet andere 
indelingen en belevingen voor eindgebruikers. Daarbij is het In hokjes indelen van vroeger ook in de 
woning zelf verandert in een meer open structuur. 

- Vrijheden van een woningconcept kunnen ook worden bekeken als de manier waarop moet worden 
omgegaan met restruimte. Heijmans en Wenswonen hebben dit op kunnen lossen door de gemeente 
losse woningen in het plan af te laten nemen, maar ook dit zal de gemeente niet blijven doen. Er 
moet een verband zijn tussen beukmaten en restruimten, waarbij vrijheid voor de eindgebruiker en 
een passend plan voor de ontwikkelaar hand in hand gaan. Daarbij moet de ontwikkelaar toch 
voordeel halen uit repetitie, dus loont dit nog als er een complete vrijheid bestaat voor de 
woningplattegrond. 

Waardencreatie door omgevingsconcepten: 
- De methode 'Klantgericht Ontwikkelen' steunt voor een groot deel op het creëren van waarden in 
de omgevingsconcepten. Landelijk bekende plannen van nu, Haverleij, IJburg en Brandevoort, blijken 
vaak juist uit te blinken door de woonomgeving een identiteit te geven. Mensen worden 
aangesproken door de plannen op basis van de woonomgeving, dus vertegenwoordigt deze 
woonomgeving waarde voor de eindgebruikers. Hoe deze omgevingswaarden ingeschaald moeten 
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worden ten opzichte van woningwaarden is echter nog nooit onderzocht. Het is interessant om te 
kijken in welke mate het omgevingsconcept doorslaggevend is bij het nemen van beslissingen en of 
wat voor een specifieke volggroep hieruit naar voren komt. 

Definiëren van volggroepen: 
- Het bepalen van de volggroep en communiceren met de volggroep is een bepalende factor om 
daadwerkelijk klantgericht te kunnen ontwikkelen. Er moet onderzocht worden welke kenmerken 
volggroepen bepalen en hoe de ontwikkelaar hier op kan sturen in de toekomst. In veel projecten 
blijkt het te kunnen, maar er moet nog veel ervaring worden opgedaan met het werken met 
volggroepen. 
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Nawoord 

Hem en Haw zijn nog in 'Cheese Station C' op zoek naar oplossingen voor hun problemen. Ze lijden 
onder het niet hebben van 'Cheese '. Snif! en Scurry zijn ondertussen al ver in 'The Ma ze~ ze vliegen 

door 'The Maze' en vinden lange tijd niets. Totdat ze in het verre 'Cheese Station N' een grote 
voorraad heerlijke nieuwe 'Cheese' vinden. 

Haw dacht aan zijn vrienden Snif! en Scurry en stelde zich voor dat ze 'Cheese' vonden. Het werd 
steeds duidelijker, hij moest handelen! "Kom we gaan" riep Haw. "Nee" zei Hem. "We hebben vaker 
door 'The Maze' gelopen en we kunnen het opnieuw" counterde Haw. "Ik word hier te oud voor en ik 

heb geen zin te verdwalen en mezelf voor schut te zetten, zonder resultaat" eindigde Hem. 

Dag na dag veranderde de situatie niet. Tot het moment dat Haw zei: "Hem, soms veranderen dingen 
en worden ze nooit meer de oude. That's /ife! Het leven gaat door en dat moeten wij ook". Haw deed 

zijn joggingschaenen aan en stapte in 'The Maze' op zoek naar 'Cheese'. 

Hem vroeg zich nog steeds af "Who moved my Cheese ?", terwijl Haw bezig was met de vraag: 
"Waarom veranderde ik niet eerder?" Hem zoekt problemen bij anderen, terwijl Haw ze bij zichzelf 
zoekt. Hij zou voortaan eerder uit zijn comfortzone stappen, maar voor nu: beter laat dan nooit! 

Haw werd steeds banger naarmate hij verder in 'The Maze' moest zoeken naar 'Cheese~ maar hield 
zich steeds voor: "Het is veiliger om in 'The Maze' te zoeken dan in een 'Cheeseless station' te blijven". 

Haw bleef zoeken in de donkere 'maze' en bleef zichzelf motiveren door te gaan: "Jezelf nieuwe 
'Cheese' voorstellen zorgt datje nieuwe 'Cheese' zult vinden". Haw voelde zich als herboren en 

stormde verder 'The Maze' in. Haw vond zelfs kleine stukjes nieuwe 'Cheese' en gebruikte ze om Hem 
over te halen mee te gaan zoeken. Hem weigerde "Het was niet wat hij gewend was, zijn 'Cheese' was 

het niet". De angst vertroebelde zijn denkvermogen. Haw hield hem voor "Oude gewoonten leiden 
niet naar nieuwe 'Cheese'." Hij vroeg zich af: "waarom Hem altijd denkt dat verandering tot iets 

negatiefs za/leiden". Vervolgens vertrok Haw in 'The Maze' op zoek naar nieuwe 'Cheese'. 

Na lang zoeken volgde Haw wéér een nieuwe gang een hoek om en vond daar tot zijn grote 
verbazing: 'Cheese Station N'. Enorme bergen nieuwe 'Cheese~ heerlijke 'Cheese' die hij nog nooit had 

gezien en middenin 'Cheese Station N' zaten zijn oude vrienden Snif! en Scurry. 

Vanaf dat moment realiseerde Haw zich dat zijn fouten uit het verleden hem moesten helpen in de 
toekomst. Haw startte iedere ochtend vroeg, rook of de 'Cheese' nog vers was, merkte iedere 

verandering, ging op verkenning in 'The Maze' en at pas daarna van de 'Cheese'. Hij gebruikt vanaf nu 
dat wat minimensen beter doen dan muizen, hij gebruikt zijn hersens om sneller aan te passen. 

Een beweging in een nieuwe richting helpt bij het vinden van nieuwe 'Cheese'! Ben klaar om snel te 
veranderen en geniet telkens weer van nieuwe 'Cheese'l 

Dit verhaal is op de woningmarkt realistischer dan het lijkt en niemand wil daar toch zijn zoals 
Hem! 

Het antwoord: Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen! 
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A Waardenoverzicht 

Authenticiteit 

Bereikbaarheid 

Continuïteit 

Diversiteit 

Duurzaamheld 

Ecologie/landschap 

Esthetlek 

Flexibiliteit 

Functionaliteit 

Historie 

Identiteit 

Innovatie 

De echtheid van het project door trouw te blijven aan de eigen weg, zonder in te 
leveren op geloofwaardigheid of toe te geven aan Invloeden van buitenaf. 

De bereikbaarheid betekent de mogelijkheden die eindgebruikers hebben om 
andere steden, snelwegen en ov-knooppunten te bereiken, maar ook de Interne 
infrastructuur en ontsluitingen. De infrastructuur dient voldoende tegemoet te 
komen aan de mobiliteitseisen van de bewoners. 

De ontwikkeling moet niet van trends afhankelijk zijn, maar juist het 
toekomstperspectief van bewoners tegemoet komen. 

De verscheidenheid die in de leefomgeving, woonomgeving en woning is vastgelegd 
wordt aangeduid met de diversiteit. Er kan gekozen worden voor een bepaalde 
gradatie van variatie aan verschillende behoeften tegemoet te komen. 

De betrouwbaarheid van het project in tijd en milieu. Het project dient 
toekomstwaarde te bieden door lange tijd gebruikt te kunnen worden zonder dat dit 
af doet aan de kwaliteit van het project. Het project dient voldoende rekening te 
houden met ecologie en milieu. 

------------------------------De belevingswaarde die groene en blauwe elementen binnen het project met zich 
meebrengen. De natuur en het landschap van het project worden hier gewaardeerd 
als zijnde beleving. 

De verschijningsvorm en beleving van de ruimte die bepaald hoe een gebied beleefd 
wordt. De keuzes op het gebied van uiterlijke schoonheid van het project, zoals 
architectuur van woningen, openbare ruimte, overgangen en samenhang. 

De mogelijkheid om woonruimten relatief eenvoudig te veranderen als daartoe de 
behoefte ontstaat. Dit kan door in vroegtijdig stadium tegemoet te komen aan de 
woonwensen van eindgebruikers, maar ook door te anticiperen op veranderingen. 

De werkzaamheid en doelmatigheid van het project in het alledaagse leven op 
verschillende niveaus en de verbindingen tussen deze niveaus. 

De waarde die het project heeft binnen de stad als historische basis waar het 
project op gebouwd wordt. 

-

Waarden en overtuigingen die bepalen wat de persoon belangrijk vindt en waar de 
persoon voor staat in zijn leven. Oe identiteit is het beeld van herkenning dat een 
project bij mensen zelf oproept 

Imago heeft raakvlakken met Identiteit, met het verschil dat imago een universeel 
Ë_eel~ van de locatie is. Dit beeld roept het p roject op in de maatschappij . 

Een vernieuwing realiseren die klantwaarde creëert door tegemoet te komen aan 
de behoeften van de eindgebruikers. 

[Koster (2009), Mantel (20091, Verveen (20091 en Visser & van Dam (20051) 
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Keuzevrijheid 

Milieu/ Landschap 

Leefbaarheid 

Ugging 

- -----:-----:-----, 
De mogelijkheid voor bewoners om vrijblijvend keuzes door te voeren in de 
woning, zodat deze beter aansluit bij de persoonlijke woonbehoeften en 
woonwensen. Het vrijblijvende aspect is belangrijk, omdat veranderingen onder 
grove bijbetaling geen vrijheid is. 

In tegenstelling tot ecologie gaat het bij milieu/ landschap veel meer om de 
gebruikswaarde van het landschap en het milieu. De belasting van het project op het 
milieu en de voor- en nadelen van het landschap. 

De mate waarin het project voorziet in de beleving van de verschillende 
projectniveaus tijdens de dagelijkse gang van zaken. 

De ligging en functie van de plek waar het project/ de woning zich bevind ten 
opzichte van de omgeving en omliggende woningen. 

-

1----------~~-~---------~----- -
Maatschappelijk 

Parkeren 

I----
Ruimtelijk 

Sfeer (levendigheid/ 
Dynamiek) 

Sociaal Milieu 

Status 

De waarde van het project voor de gebruikers van het project en de rest van de 
directe omgeving. De toevoeging van het project op de locatie en omgeving. 

~ 

De manier waarop het parkeren van voertuigen van zowel bezoekers als bewoners 
is geregeld. 

De dichtheid en variatie in ruimtegebruik en de manier waarop deze op de 
verschillende niveaus terugkomt als inrichting van gebieden, straten en woningen. 

Intensiteit van menselijke interactie en de spreiding van deze intensiteit door de 
tijd. Indien een gebied alleen leeft tijdens de spits of in de avonduren is hier geen 
blijvende positieve sfeer. 

Het sociale woonmilieu, kenmerken en omgang van de bewoners en bezoekers 
onder elkaar die van de verschillende omgevingen gebruik maken. De sociale 
diversiteit in leefstijlen, leeffasen, behoeften, interesse, enz. 

De waardering die mensen toekennen aan het project op verschillende manieren. 
De status of kenmerken van een project kunnen voor verschillende mensen een 
ander gevoel van status met zich meebrengen. 

-

r-- -----------------:--:---- -- -
Toegankelijkheid Het gevoel dat mensen hebben bij overgangen tussen verschillende gebieden/ 

,_ 
Uitstraling/ attractie 

Uniciteit 

f-----
Velligheid 

Voorzieningen 

plekken, zoals uitnodigend of juist afgesloten. Mensen moeten het gevoel krijgen 
dat ze er mogen zijn of juist niet. 

Het gevoel dat een project bepaalde mensen aanspreekt en uitnodigt. De prikkels 
die een omgeving uitzendt naar gebruikers. 

Het gevoel dat mensen zich in een uniek project bevinden. Dit gevoel van uniciteit 
kan op verschillende invullingen worden bereikt. 

Het gevoel van veiligheid, mede door sociale controle en overzicht, en het feitelijk 
veilig zijn op basis van criminaliteitscijfers. 

De aanwezigheid van voorzieningen om in de dagelijkse gang van leven te voorzien, 
zoals eten en drinken, gecombineerd met wijkoverstijgende voorzieningen die ook 
door bezoekers gebruikt zullen worden. 

[Koster (2009), Mantel (2009), Verveen (2009) en Visser & van Dam (2005)] 
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Vrijheid 

Vrijheid/ Privacy 

Werqelegenheid 

Woonmilieu 

Het gevoel van vrijheid in zowel gedrag als ruimte. Biedt de omgeving mensen de 
mogelijkheid zich vrij te voelen en de mogelijkheid om te ontsnappen in de 
omgeving. 

De verhouding tussen vrijheid/ openheid en privacy in zowel openbareruimtes, 
semi-openbareruimtes als privéruimtes gecombineerd met het gevoel van vrijheid 
als ruimte om de woning uit te breiden. 

Biedt de omgeving voldoende banen en werkgelegenheid om als een goede 
sociaaleconomische basis te dienen voor het project. 

De combinatie van woning, directe woonomgeving, ruimere woonomgeving en de 
sociaal- culturele kenmerken. 

[Koster (2009), Mantel (2009), Verveen (2009) en Visser & van Dam (2005)] 
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B SWOT-analyse 

11-6. De SWOT-analyse 

6.1 Het instrument 

De SWOT-analyse is een bekend model om de aansluiting van omgeving en bedrijf c.q. 
gebied in beeki te brengen. Ze wordt door de geestelijke vaders ervan (Ansoff en Andrews) 
gezien als hét uitgangspunt bij strategische beleidsvorming. Een interne analyse van sterke 
en zwakke punten (Sirengths, Weaknesses) geeft inzicht in de concurrentievoordelen. Een 
externe analyse ( Opportunities and Threats) geeft inzicht in de kemsuccesfactoren. In een 
SNOT-analyse worden de interne en externe kritisct1e succestactoren met elkaar gecon
fronteerd. Oe confrontatie van externe 'SuccesfacfDrerr en interne •coocurrenlïemogelijlme
den' ligt ten grondslag aan het formuleren van een strategie. De SWOT-analyse beperkt zich 
dus niet alleen tot de analyse fase, maar ook 1Dt de fase van strategiebepaling. Oe diverse 
interne en externe analyses liggen ten grondslag aan het formuleren van strategische opties 
en keuzes. 

Ex Isme 
waardering 

Ontwikkelen 

tguur 6 1 ~ SWOT-anatys~ (MiniZtxM'g ~.a. 1998" 
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Bij de interpretatie van een SWOT-matric is overigens enige creativiteit geboden. Leqt men 
het accent op de combinatie van 'sterke PLinten' en 'kansen in de omgeving' of krijgt juist de 
confrontatie htssen '7:Makke punten' en 'bedreigingen' IMt die omgeving de nadruk bij het 
formuleren van een strategie (zie o.a v.d. lee, 1993 en van Aken, 1994}. 
Bovendien spelen in het oorspmnkeli~e model naast de confrontatie tussen externe 
succesfactoren en interne concurrentiemogelijkheden ook de 'maatschappetijke 
verantwoordelijkheid' van de besluitvormer(s) en de "waarden en normen· van het 
management een rol bij de keuze van mogelijke strategieën en van de uiteindetijke strategie. 
Dit wordt in de vele populaire versies van dit model wel eens over het hoofd gezien. 
Bij de keuze van de meest geschlde stnrtegie m de mogeljke strategie&\ spelen bovendien 
de volgende criteria een rol (Mintzberg, e.a. 1998}: 
- Consistentie: de doelstellingen en voorstellen op basis van de gekozen strategie mogen 

efkaar niet tegenspreken. 
- Overeenstemming: de s1rategie moet een adequaat antwoord geven op de externe 

omgeving en op de kritische veranderingen die zich erin voordoen. 
- Haalbaarheid: de strategie moet de beschikbare bronnen niet te veel belasten, noch 

onoplosbare nieuwe problemen creëren. 
- Voortleef: de strategie moet een ooncurrentievoordee! 1ot gevolg hebben of in stand 

houden. 
Tevens wordt bj de imptementatie door Mntzberg e.a uildrukkelijk gewezen op de noodzaak 
van een breed draagvtak in de hele organisatie. 

6..2 Vastgoedbeheer 

Toegepast op va.stgoecl>eheer geeft een analyse van Interne kenmerken van een complex of 
portefeuile inzicht in de stedte en zwakke punten van het complex of de portefeuille. Oe 
rubricering van deze punten is mede afhankelijk van het gehanteerde analysemodel. Bij de 
analyse kunnen de diverse bronnen eventueel gecombineerd worden. Oe analyse kan zowel 
~down' aJs ~up· plaatsvinden. In de geest van het moderne strategische 
management is een meer iteratieve benadering wenseljk. Tevens kan de sterlde-ZWákte
analyse vanoo een doefgroepgerichle benadering plaalsvinden. Wat zwak is voor de ene 
doelgroep kan juist s1erk zijn VOOf een andere. Ervaren bijtoorbeeld starters een betaaiJare 
woonruimte nabij het centrum als een sterk punten en nemen ze daarbij de overlast van 
allerlei centrumactiviteiten voor lief. voor gezinnen met kinderen zullen ciezelfde kenmerken 
als zwak gelden en tot een afwijzing van deze locatie leiden. 

De kansen en bedreigingen komen 'van buitenaf. Een mogelijke rubricering kan volgens de 
z.g. DESTEP..factonm plaats vinden: Demografisch, Economische. Sociale, Technologische, 
Ecologische en Politieke factoren. Deze vertalen zich in de huidige en toekomstige 
marktsituatie (zie figuur 6.2}. 
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Factoran DESTEP 

4 tidilalogisch 

• Trends illaeft:ijdsopl)o 
• In comtinatie mot 

migratklpfocBSSCifl 

• DlUzaamhaid 
• Milieu 

• V"'tJijzing, ontgroQning. 
• Selocli9vG migratie 

• 
• 

Mllhlriullauza' alvals1rornen 
Enorgiagebruiklsloolcgedrag stank, 
lawaai. CMHSironingsgavaar 

V~ in~ 
1aWoolhBur grwolg • 

Mondi"widbludar 
RadJiifail41n nGI.Ihlihit 
l.aefstjJattriUm 
Woongedrag 

van individuaisGring ao • 
e~tie. • 

• Divanitgit in laGfstijJoo 

• Miriaturisering 
• Njeuwe productan 

• Rant9- an Dlalia
ontwikkeling, inkomens-

. acanariD's 

Watan~ 
• 'Potitiek klimaar 

• Vf'IIIIO naar wn warq cm 
woooomgwing 
Ffaàtlle ingRiplln 
V~idliaft 

• V&IQliMirvan 
• Subsidias 
• W811Rtan on nom'IGI1 

FIIQWf'6.2: Kans«! en bodrDigingan in h9t kadervan 9QI1 SWOT-analyse 

Kansen zulen vooral benut menen te worden om de sterke punten sterk te houden en 
zwakke ~n sterk te maken. Bedreigingen dienen afgewenteld te wonlen, zo luidt de 
filosofie. 
De confrontatie russen de externe 'succesfactoren' en interne 'concurrentiemogelijkheden'. in 
combinatie met door de beslissers gepercipieerde maatschappeliJte verantNoordeljkheid en 
hun waanfen en normen, leiden uiteindetijk tot een aantal mogelijke keuzes. Al naar gelang 
de beslissingstruclwr zal het een en ander meer of minder geixpiciteerd worden. Een 
m:piiciet hanteren en rapporteren van de keuzecriteria (consistentie, overeenstemnmg, 
voordeel en haalbaarheid) zullen de kwaliteitvan de besluiiVorming bij een 9NOT analyse 
wellicht ten goede komen. 
Zo Zt6tn de deelstelingen van alle betrokken ins1anties in1em consistent cienen te zijn. 
Tevens zal de gekozen strategie een adequaat antwoord dienen te geven op de belang~te 
DESTEP-factoren. Tevens elient ze haalbaar te zijn en zowel in als builen gebied geen 
meuwe problemen creêren. last but nat least zal ze tot een dwrzaam verbetering van de 
relatieve positie van het gebied dienen te leiden. 

De SNOT-matrix átent als tUpmiddel bij het formuleren van~ opties. 
In deze rnatri( worden sterke en zwakke punten geconfronteerd met kansen en bedreigingen. 
Voor de vier celen (sterk/kans, sterklbedreigilg, zwak/kans. zwak/bedreiging) worden 
mogelijke strategieën bedacht (zie ook Alsem. 1997). 
De algemene filosofie is dat sterke punten sterk gehouden dienen te worden, door met 'SK
stndegieën• in te spelen op kansen en door met 'SB-strategieën' bedreigingen af te wentelen. 
De combinatie zwak/kans biedt mogeliJdleden indien de beheerder met ZK- strategieën in 
slaat is om de zwakke punten sterk te maken. De combinatie zwaklbedreiging is het meest 
problematisch. Bij ZB- strategieën is afstoten (bfJV. door sloop) vaak de enige optie. Soms kan 
echter een andere strategie gevolgd worden (bijv. samenwerking). 
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Sle~e p!Sitr.l Zwakke pooten 
S1 madtt Z1 markt 
S2 workan inkomQn Z2 ww11. an nomen 
S3 l89blartloid Z3!eelbaartleid 
S4 vooczilming9fl Z4 VOCII'Ziri'lg« 

Kansen SI<- straiQgÏGOI'I ZK-stratsgieên 

K1 Oornografilch SK1 (S1K1K5) ZK1 (Z1K1K5) 
K2 Ecalogildl SK2 (S2K2K4} ZK2 (Z2K3) 
K3Sociul SK3 (S3K3K6} ZK3 (Z31(2K4) 
K4 T 8CMologisc:h SI<4(S4K4) ZK4 (Z4K6) 
K5 Eoonorrisch 
KS Poli!H* 
B9Cireiginggn SB stralogiOOn ZB- s1ral9Qie9n 

B 1 Domagralisch SB1 (S1B1B5) ZB1 (Z1B1B4) 
B2 Ecoklgi8ch SB2 (828186) ZB2 (Z2BSB6) 
B3Sociaal SB3 (S3B3B6) ZB3 (Z3B6) 
B4 TecMologïsch SB4 (S4B1) ZB4 (Z4B3) 
BS Ecooornisch 
BS Politiek 

.-
FIQUUr 6.3: Een SWOT-matnx schemabSch voort>9old 

Zo kan uit de analyse bijken dat er problemen ZÏ1l in galerijflats (Z1). In het kadervan een ZK 
strategie (Z1 K 1 1<5) kan de beheerder besluiten dit probleem aan te paleken door met 
verbetering in te spelen op de koopkrachtige vraag naar appartementen onder senioren. lD 
kan ten aanzien van portiek-etage--flats als gevolg van een ZB-strategie besloten worden om 
tot sloop over te gaan. aangezien een ingreep hier financieel net haalbaar bliJ<.l Het kan 
echter ook bliJten dat in samenwerlöng met de overheid een renovatie ten gunste van 
senioren wel haalbaar is (met subsiáte bijvoolbeeld). 

6.3 Utsratuur 

Aken van J .E, 1994, Strategievoff1Wng en organisatiestnJctllering. Otgarlsalelcunde vantit 
ontwerperspgspectief. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. 

Alsem. K. 1998, Strategische maJketing planning. EPN. Houten 

Van der lee H. 1993, Stra1.8{jsch management, Samson 

Mintzberg H, Ahlstrand B & J Lampet. 1998, S/Tategy Salari. A Guided Tow Tlrough the 
Wiktsof sllategc Management. Prenlice Halllondon e.L 

Niels Langenhuizen 0575242 



124 

'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

C Interviews 

C.1 BallastNedamBouw Ontwikkeling: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Datum: 
Locatie: 

Opzet: 

Klantgericht ontwikkelen/Marktonderzoek 
Roei Cornelisse, Regio Directeur, Ballast Nedam Bouw Zuid 
Armand van Ommen, Planontwikkelaar, BNBZ 
Nick Verstappen, Manager projectontwikkeling, BNBZ 
Boudewijn van Gorp, Manager projectontwikkeling, BNBZ 
Martien Verdonschot, Senior Manager projectontwikkeling, BNBZ 
Mathilda Meek, Kopersbegelelder, BNBZ 
Bram Wijnen, Hoofd Financiën, BNBZ 
Neil Saffrie, Student, Fontys Hogeschool Eindhoven 
Niels Langenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
15-Q6-2010 15:00 uur- 16:30 uur 
Ballast Nedam Bouw Zuid, Eindhoven 

Tijdens het overleg van de afdeling Projectontwikkeling kreeg ik de kans mijn visie op klantgericht 
ontwikkelen toe te lichten, zodat ik mijn idee kon toetsen. Door gedurende het gesprek verschillende 
stellingen te lanceren kon ik peilen hoe ze tegen 'Klantgericht Ontwikkelen' aankijken en hoe groot 
de rol van klantgericht ontwikkelen nu is. Oe deelnemers aan deze vergadering zijn ieder betrokken 
bij verschillende fasen van projectontwikkeling en kijken op een andere manier aan tegen 
klantgericht ontwikkelen. 

Deelnemers: 
Roei Cornelisse is regiodirecteur en niet direct betrokken bij projectontwikkeling, maar uiteraard wel 
bij de besluitvorming en bepalend bij go/no go beslissingen. 'Klantgericht Ontwikkelen' betekent voor 
hem een investering, maar ook een lager afzetrisico. 

Armand van Ommen is, als mijn begeleider, nauw betrokken bij mijn project en daarnaast 
planontwikkelaar. Hij is, net als Nick Verstappen, Martien Verdonschot, Boudewijn van Gorp, 
betrokken bij het initiatief en de uitontwikkeling van het project, waarbij het tegemoetkomen aan de 
behoeften van eindgebruikers een steeds nadrukkelijkere rol begint te spelen. 'Klantgericht 
Ontwikkelen' betekent voor hen een andere manier van ontwikkelen, vanuit een aanbodgerichte 
visie naar een klantgerichte visie. 

Mathilda Meek is als kopersbegeleider verantwoordelijk voor de begeleiding van de uiteindelijke 
eindgebruiker. Voor haar betekent 'Klantgericht Ontwikkelen' dat ze eerder in het proces 
geraadpleegd zal worden en dat de terugkoppelingen van de uiteindelijke kopers worden 
meegenomen als basis voor nieuwe projecten. 

Bram Wijnen is hoofd financiën en vanuit deze achtergrond betrokken bij beslissingen voor Ballast 
Nedam Bouw Zuid. Uiteindelijk moet voor de ontwikkelaar vanuit financiën bekend worden of het 
verlaagde afzetrisico en de gerealiseerde meerwaarde uiteindelijk ook een beter projectresultaat 
opleveren. 
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lnhoudeliik: 
Deze bijeenkomst van projectontwikkeling had als insteek een discussie met als onderwerp 
'Klantgericht Ontwikkelen' los te maken onder de verschillende onderdelen van de afdeling. Op deze 
manier kon in kaart worden gebracht waar Ballast Nedam op dit moment staat en waar 
ontwikkelaars wel en niet in vertrouwen. Het is makkelijk om te stellen dat je voor 'Klantgericht 
Ontwikkelen' bent, maar tijdens deze bijeenkomst moest invulling worden gegeven aan deze nieuwe 
manier van werken. 

Om de discussie op gang te brengen en te voeden vanuit het onderzoek 'Klantgericht Stedelijk 
Ontwikkelen' werd de aftrap gevoed met een aantal stellingen en uitgangspunten. De stellingen die 
gedurende de discussie werden gelanceerd zijn: 

- Eerdere woningbouwprojecten waren nauwelijks met de eindgebruiker bezig, maar vooral met het 
financiële resultaat en de eisen van de gemeente. 
- De aanbodgerichte markt is veranderd in een klantgerichte markt waarin de consument centraal 
staat. 
- Ontwikkelaars denken vooral productgericht en meten de waarde voornamelijk aan de hand van 
concurrerende projecten. 
- Huidige woningbouwprojecten richten zich voornamelijk op de gebruikswaarde, maar klanten 
verwachten meer dan slechts gebruikswaarde. Klanten zijn ook op zoek naar subjectieve invloeden, 
vertaald in belevingswaarde en toekomstwaarde. 
- Wat kunnen wij als ontwikkelaar doen om meerwaarde te realiseren voor de eindgebruikers? 

Conclusies die aan het einde van het gesprek getrokken konden worden aan de hand van deze 
stellingen zijn: 

- De ontwikkelaars zijn het er allemaal over eens dat klanten vroeger geen rol van betekenis speelden 
en dat ontwikkelaars slechts een passende woning probeerden te leveren voor de levensfase van de 
eindgebruiker. Financieel resultaat en richtlijnen van de gemeenten waren de uitgangspunten. 
Specifieke eisen en wensen van klanten waren absoluut mogelijk in de vorm van meerwerk, 
waarvoor klanten extra moesten betalen. Los van de crisis kan dit niet langer zo, maar de 
verandering is nu pas nodig omdat in de huidige markt de ontwikkelaar er niet meer mee wegkomt. 
Daarom is nu de tijd interessant om een definitieve verandering naar 'Klantgericht Ontwikkelen' door 
te voeren. 

- De woningmarkt is nog altijd geen volwaardige vraagmarkt en niet te vergelijken met commerciële 
markten met consumptiegoederen. Hoewel de eindgebruiker steeds meer inspraak wil en steeds 
mondiger wordt, is dit nog altijd geen volwaardige partij aan tafel. Er is nog geen duidelijke manier 
om de eindgebruiker intensiever bij het project te betrekken, naast de gebruikelijke 
marktonderzoeken met conclusies als vergriJZing en individualisering. De afdeling 
projectontwikkeling onderkent de waarde van klantinformatie en de positie van klanten, maar 
betrekt de klant nog weinig bij lopende projecten. De eindgebruiker komt vaak pas centraal te staan 
als er problemen zijn met de verkoop. Er is vroeger ervaring opgedaan met CPO en vaak waren 
ontwikkelaars tevreden over de resultaten. 

Klantinformatie wordt per project verzameld en geanalyseerd, maar niet projectoverstijgend 
gecombineerd met eerdere feedback. De projectmatige uitgangspunten van de ontwikkelaar staan in 
de weg van de continuïteit die nodig is om de eindgebruiker centraal in de markt en het proces te 
plaatsen. De eindgebruiker moet projectoverstijgend betrokken worden bij ontwikkelingen, zoals nu 
productontwikkeling projectoverstijgend werd toegepast. 
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- Door de eindgebruiker projectoverstijgend als uitgangspunt voor ontwikkelingen te nemen kan de 
ontwikkelaar innovaties realiseren, die daadwerkelijk waarde creëren voor de eindgebruiker. Huidige 
technologische ontwikkelingen floppen te vaak in een vroeg stadium omdat ze niet tot de 
verbeelding van de eindgebruiker spreken. De eindgebruiker ziet de voordelen niet en is daarom niet 
bereid hiervoor te betalen. Dit wordt onderschreven door de kopersbegeleider die vaak klachten van 
kopers tegenkomt door verkeerde investeringen en verkeerde besparingen. Zij predikt een woning 
naar de verwachting van de eindgebruiker te realiseren en geen zogenaamde 'boerenslimmigheden' 
toe te passen die moeten leiden tot meerwerk. Ontwikkelaars onderschrijven dit en de 
regiodirecteur geeft zelfs aan dat hier inderdaad het roer omgegooid moet worden: We kunnen deze 
woning compleet naar wens maken, dus waarom zouden we dit niet doen. 

- De groep kan zich niet direct een beeld vormen van belevingswaarde, maar na een aantal 
voorbeelden is duidelijk geworden dat dit om subjectieve aspecten uit de belevingswereld van de 
eindgebruiker gaat. Mensen zelf een woning op maat laten maken, inzichtelijk maken waar de 
voordelen zitten voor de eindgebruiker, een goede service bieden, voldoen aan de verwachtingen en 
het volgen van de huidige nieuwste trends, zodat iemand trots kan zijn op zijn woning. Vooral de 
locatie en omgeving komen hierin naar voren, maar belevingswaarde blijkt een moeilijk te vangen 
begrip. Dit is iets wat in het verslag duidelijk naar voren moet komen om de huidige groep mee te 
krijgen. Imago en identiteit zijn toch vooral populaire termen die nog altijd weinig inhoud bevatten. 

Conclusie: 
Om het onderzoek daadwerkelijk te laten slagen is het belangrijk de meerwaarde van 
belevingswaarde en toekomstwaarde goed in beeld te brengen. Deze belevingswaarde en 
toekomstwaarde hangen nauw samen met de kenmerken van de volggroepen. De positie van de 
eindgebruiker moet niet projectafhankelijk zijn, maar de projecten moeten afhankelijk zijn van de 
eindgebruiker. De eindgebruiker moet deel uitmaken van een dynamisch proces waar alle 
onderliggende projecten aan opgehangen worden. Met een projectfocus kan een ontwikkelaar nooit 
een afgewogen visie op de eindgebruiker realiseren. De ontwikkelaar kan de eindgebruiker niet 
langer als noodoplossing zien, maar zal hem permanent in het centrum van de markt moeten 
plaatsen. 

De switch van productgericht naar klantgericht vraagt om een grote omslag binnen de bouwwereld. 
De ontwikkelaar moet meer naar buiten treden en luisteren naar de eindgebruiker, dat heeft grote 
gevolgen voor het traditionele ontwikkelproces. Ook de gemeente zal mee moeten gaan met deze 
ontwikkelingen en de eisen insteken op de wensen van de eindgebruikers en niet op de wensen van 
de bestuurders. Door ontwikkelaars met 'Klantgericht Ontwikkelen' meer ruimte te verschaffen kan 
deze vorm van ontwikkelen gestimuleerd worden. 

In het onderzoek naar 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' zullen ontwikkelaars daadwerkelijk 
overtuigd moeten worden van de waarde van klantgericht ontwikkelen om ze te verleiden het op te 
nemen in de werkwijze. Het onderzoek zal niet alleen een omslag van aanbodgericht naar 
klantgericht moeten bewerkstelligen, maar ook van projectgericht naar procesgericht met een lange 
termijn visie. Er moet een omgeving worden geboden waarbinnen een harde lijn voor 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voor de ontwikkelaars wordt geboden, zodat er een standaard kwaliteit in het proces 
gewaarborgd zal worden. 'Klantgericht Ontwikkelen' dient de standaard te worden. 
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C.2 Heijmans Wenswonen: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Datum: 
Locatie: 

Q.ml;, 

Wenswonen, Klantgericht ontwikkelen 
Gonny Spooren, Manager Business Development, Heijmans 
Willem van den Bei'J, projectcoördinator, Heljmans 
Nell Saffrle, Student, Fontys Hogeschool Eindhoven 
Niels langenhulzen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
16-06·2010 15:00 uur-17:45 uur 
Hoofdkantoor Heijmans, Rosmalen 

Wenswonen is een van de productgerichte concepten van Klantgericht ontwikkelen, waarmee 
verschillende projecten van alle prijsklassen zijn gerealiseerd. Wenswonen brengt klantgericht 
ontwikkelen voor het eerst onder het grote publiek. Het gesprek met Gonny Spooren en Willem van 
den Berg kan de communicatie binnen het bedrijf en met de eindgebruiker duidelijk maken. Hoe 
kunnen problemen in de uitvoering ondervangen worden en hoe lang dient de eindgebruiker 
betrokken te zijn bij het project? 

Deelnemers: 
Gonny Spooren: 
Zij is de vrouw achter Wenswonen binnen Heijmans. Zowel Mevr. Spooren als Wenswonen vinden 
hun herkomst bij het voormalige lBC, waar Wenswonen startte als antwoord op de beperkingen voor 
klanten in de woningmarkt. Onder andere in combinatie met de Stuurgroep Experimenten 
Woningbouw, kortweg SEV, zijn onder deze noemer de Reflexwoningen gerealiseerd in Zaltbommel. 
Deze Reflexwoningen maken onderdeel uit van het Wenswonen-concept. Wenswonen biedt, in de 
ogen van Mevr. Spooren, de consument de maximale vrijheid die een klant kan overzien binnen zijn 
referentiekader. De koper wil namelijk niet alles zelf kiezen, er moet voorkomen worden dat 
keuzestress optreedt door bepaalde kwalitatieve standaarden in te bouwen. Op de punten waar de 
eindgebruiker wel mee wil beslissen, heeft hij dan ook alle vrijheid. 

Wil/em van den Berg: 
Dhr. van den Berg is vanuit de bouwtechniek en processturing betrokken geraakt bij Wenswonen. 
Dhr. van den Berg vindt zijn oorsprong van klantgericht ontwikkelen bij Nijhuis Bouw, waarbij hij aan 
de basis van Trentowonen heeft gestaan. Trentowonen is erop gericht om consumentgericht bouwen 
toe te staan en het toch beheersbaar te houden in het proces, zonder dat de consument hier iets van 
merkt. Het beheersbaar maken van de informatie is de sleutel voor een goed klantgericht proces. 

Inhoudelijk: 
Door middel van dit gesprek wilde ik meer inzicht krijgen in de mate van vrijheid van de 
eindgebruikers bij het ontwerp, de tijdsduur van het proces en hoe een doelgroep binnen een project 
tot stand komt. Hieronder is het gesprek weergegeven volgens een indeling in interviewvorm, 
uiteraard werd het gesprek zelf niet volledig geregeerd door de volgorde van vragen. 

• Het uitgangspunt is 'leder mens een woning naar wens', vervolgens is dit vertaald naar een 
methode die 'maatwerk binnen confectie' mogelijk maakt. Dit is geen totale vrijheid. Waarom 
toch die kaders stellen? Hoe worden de kaders gesteld en waarom? 
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o Kaders worden per project voornamelijk ingevuld door de randvoorwaarden die worden 
opgelegd vanuit het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan biedt uiteraard al 
een inzicht in de woningen die gerealiseerd gaan worden, maar ook de gemeente legt met 
het bestemmingsplan, welstandseisen en structuurvisies de randvoorwaarden vast. 

o Doordat Wenswonen bij sommige projecten eindgebruikers ook de breedte van de woning 
laat bepalen, speelt beschikbare ruimte in het stedenbouwkundig plan ook een nadrukkelijke 
rol. Bij rijwoningen dient bijvoorbeeld een bepaalde buffer ingebouwd te worden, om het 
voor iedere klant mogelijk te maken zijn eigen woning in te vullen. 

o Het succes van Wenswonen komt mede doordat de voorwaarden en wetgeving waaraan de 
ontwikkelaar moet voldoen niet als beperkingen voor de klant worden gezien. Dit betekent 
dus dat we soms met buffers moeten werken, maar ook dat we soms zaken vast moeten 
leggen voor eindgebruikers. 

o De woonplanner vormt hierbij de basis van de vrijheid. Aan de hand van bovengenoemde 
beperkingen kan een ontwikkelaar de randvoorwaarden aangeven. Vervolgens gaat een 
consument met de woonplanner op internet aan de slag, waarbij de klant met een 
meelopende kostenmeter zijn eigen woning op maat ontwerpt. Daarbij legt een klant zichzelf 
bij iedere keuze ook beperkingen op voor de volgende keuze, hier is in de woonplanner 
rekening mee gehouden. 

o De ontwikkelaar heeft ook als taak de verscheidenheid niet te laten resulteren in een 
onsamenhangende brij van woningen. Door voor een bepaalde eenheid te kiezen, 
bijvoorbeeld dakvorm en baksteensoort, kun je een eenheid creëren waarbinnen iedere 
consument nog steeds zijn eigen woning kan realiseren. Het is zaak beheerst keuzes aan te 
bieden, aangezien een klant niet overal over wil beslissen en hij niet per definitie meer 
tevreden is als hij alles mag beslissen. Er moeten wel duidelijke verschillen naar voren komen 
in de mogelijkheden die aan de eindgebruiker voorgelegd worden. 

• Hoe lang en intensief is een eindgebruiker betrokken bij een proces? 
o Bij Wenswonen als productconcept is de eindgebruiker niet langer betrokken dan bij een 

normale nieuwbouwwoning. De consument zet een handtekening zodra het ontwerp van de 
woning definitief is, maar hier hangt dezelfde termijn aan als bij een traditionele 
nieuwbouwwoning. 

o Het klantgerichte proces achter Wenswonen, vergelijkbaar met Trento, maakt het zelfs 
mogelijk om tot laat in het proces de niet verkochte woningen ook daadwerkelijk open te 
laten. Pas als de aannemer aangeeft dat hij de beukmaat moet weten, liggen er extra 
randvoorwaarden vast. In dit geval kiest Heijmans voor een cascowoning waarbij de 
afwerking door de eindgebruiker zelf kan worden ingepland. 

o De interactie tussen de ontwikkelaar en de consument vindt voor het eerst plaats als de 
consument de woonplanner in gaat vullen. Hier is vooralsnog geen directe interactie 
mogelijk. Dit is nog een tekortkoming van het systeem. 

o Bij lBC, de start van Wenswonen, hadden ze de beschikking over een woonwinkel waar 
mensen binnen konden lopen als ze vragen hadden of behoefte hadden aan advies. Ook 
konden ze daar de geboden alternatieven nog verder aan laten passen. Mevr. Spooren ziet 
deze manier van werken ook als een toekomstalternatief voor Wenswonen bij Heijmans. 

• Richt je op een bepaalde doelgroep en hoe houd je rekening met het budget van de doelgroep? 
o Wenswonen is een woningconcept en is onderdeel van een gebiedsconcept. Zodoende 

maken we puur onderscheid in financiële doelgroepen, aangezien wij denken dat inkomen de 
keuzes van mensen bepaalt. 

o In dat opzicht houden we ook rekening met de doelgroepen in de maatvoering van de 
woningen. Niet alleen ten opzichte van de eigen portemonnee, maar ook vanuit de 
woonomgeving. Uit ervaring blijkt namelijk dat iemand die kiest voor een rijwoning met een 
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breedte die uiteindelijk € 400.000 kost, niet naast iemand wil wonen die zijn woning voor € 
200.000 heeft gekocht. 

• Jullie zien Wenswonen voornamelijk als woningconcept en koppelen dit aan het zelf ontwerpen 
van een woning, maar welke belevlngswaarde en toekomstwaarde creêer je op deze manier 
voor iemand? 
o De belevingswaarde zit uiteraard in het gevoel dat mensen bij een woning op maat ervaren. 

Daarnaast hebben zij de keuze om ook de uitstraling van de woning te ontwerpen en 
zodoende het statussymbool te creëren, waar ze naar op zoek zijn. 

o De belevingswaarde reikt met Wenswonen niet verder dan puur productbeleving, aangezien 
we mensen niet de mogelijkheid geven om de complete omgeving in te richten. Deze 
belevingswaarde zit voor eindgebruikers puur in de ontworpen omgeving. 

o Mensen hebben uiteraard ook de beleving en het plezier van het samenstellen van de 
woning op internet. Mensen kunnen kijken wat ze binnen hun budget kunnen krijgen, zodat 
ze keuzes kunnen maken, dit wil ik wel en dat wil ik niet. Dit creëert betrokkenheid bij de 
eindgebruikers. 

• Is Wenswonen als woningconcept juist niet Interessant om een bredere doelgroep aan te 
spreken? Met Wenswonen kun je juist de keuze van de eindgebruiker voor een locatle 
benutten, doordat je altijd een passende woning kunt bieden en de kwaliteiten van de locatle 
en de beleving dus juist de doorslag geven. Zodoende kun je een brede volggroep aanspreken 
die zich juist onderscheidt op andere zaken dan Inkomensgroepen, aangezien je ledere 
Inkomensgroep tegemoet kunt komen. Deze volggroep onderscheidt zich In mijn visie juist In 
het streven naar waarden en kwaliteiten die de leefomgeving kan bieden. Wordt Wenswonen al 
benut binnen overkoepelende gebledsconcepten 1 Kunnen de keuzes binnen Wenswonen al op 
deze manier gekoppeld worden aan de behoeften van eindgebruikers? Hoe kljken jullie tegen 
volggroepen aan? 
o Wenswonen komt als product altijd tegemoet aan de behoeften van de eindgebruiker. Er is 

echter nog geen situatie waarin wij kunnen zeggen welke behoeften het zwaarst wegen bij 
klanten, dus welk type woningen op welke plek de meeste afzet heeft. Mede omdat wij geen 
onderscheid willen maken in plattegronden, hebben we ook nooit gekeken naar 
mogelijkheden die we hiermee in ons voordeel kunnen gebruiken. Uiteraard valt ons wel op 
welke plattegronden het vaakst gekozen worden. 

o Wenswonen is onder een overkoepelend concept ooit ingezet bij een project voor senioren, 
genaamd Second Bioom. Dit gebiedsconcept kon op verschillende locaties worden ingezet 
ten behoeve van Senioren. Door de geringe belangstelling is hier geen gevolg aan gegeven. 
Wij zagen het ook niet zo zitten in een focus op senioren {levensfase), zelf hebben wij 
onlangs een discussie gevoerd over leefstijlen. 

o Het kiezen van volggroepen op basis van andere aspecten dan inkomen of levensfase speelt 
steeds meer binnen Heijmans. Zoals gezegd hebben wij onlangs een discussie gehad over het 
nut van leefstijlen en wij zien daar duidelijke verschillen. Hierbij is het natuurlijk van vitaal 
belang wat je onder een leefstijl verstaat en hoe je het toepast. Wij zien absoluut 
meerwaarde als je een volggroep juist niet in hokjes indeelt. Binnen Wenswonen proberen 
wij onze volggroep voornamelijk te bereiken door moderne communicatiemiddelen te 
benutten en ook te optimaliseren. 

• Welke problemen komen naar voren in het proces? Worden er fouten gemaakt door problemen 
op de bouwplaats? 
o Door de combinatie van Mevr. Spooren en Dhr. van den Berg zijn zowel de voorkant 

{commercieel) als de achterkant {bouwtechnisch) vertegenwoordigd in de staf Wenswonen, 
zodoende is dit een gelijkopgaand proces. In de praktijk blijken projecten met Wenswonen 
goed te verlopen doordat de uitvoerder en bouwers juist scherp op deze wijzigingen zijn. 
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• Welke verbeterpunten en plannen voor de toekomst liggen bij Heljmans voor Wenswonen? 
o De directe interactie en de vertaling naar volggroepen zijn absoluut interessant om mee te 

nemen naar de toekomst. 
o Ook de belevingswaarde en toekomstwaarde moeten verbeterd kunnen worden door 

voordelen van alternatieven in de woonplanner duidelijk en zichtbaar te maken voor 
eindgebruikers. Dit zou in combinatie met de euroteller moeten gebeuren, aangezien 
mensen zich wel bewust moeten zijn van kosten. Dit is noodzakelijk om een teleurstelling in 
het eindscherm te voorkomen. 

o Corporaties worden een steeds nadrukkelijkere partner voor Wenswonen, aangezien ook 
steeds meer corporaties de voordelen van de diversiteit in gaan zien en dit willen bieden aan 
huurders. Zeker bij stedelijke projecten is het belangrijk om samen te werken met 
corporaties, aangezien zij vaak toegang hebben tot interessante locaties. 

o In de toekomst gaat Wenswonen de standaard voor Heijmans worden, zodat het geen 
woningconcept maar juist een manier van werken gaat worden. 

Conclusie: 

Door jarenlang te sleutelen aan het proces en de techniek hier nadrukkelijk bij te betrekken heeft 
Wenswonen een balans gevonden tussen vrijheid van keuzes en structuur. Wenswonen in de huidige 
opzet blijft echter een woningconcept, terwijl de woonwens van mensen zich voornamelijk richt op 
de locatie. Daar tegenover maakt Wenswonen het mogelijk om een breed scala aan eindgebruikers 
te benaderen, doordat je daadwerkelijk voor iedereen een passende woning kunt realiseren terwijl je 
voor de leefomgeving toch een eenheid kunt realiseren. Wenswonen is een manier van ontwikkelen 
en locatie onafhankelijk, daardoor moet een gebiedsconcept de kwaliteiten van de woonomgeving 
benutten. 

Belevingswaarde en toekomstwaarde spelen momenteel nog een kleinere rol dan de gebruikswaarde 
in combinatie met een kostenplaatje. De verleiding is nu groter om een keuze met een financiële 
afweging te maken, doordat de voordelen van een keuze niet altijd duidelijk zijn. Door meer beleving 
toe te voegen aan Wenswonen zullen mensen zich meer richten op waardecreatie dan de kosten. 
Ook de toekomstwaarde met betrekking tot duurzaamheid en imago van de locatie speelt bij 
Wenswonen nog een geringe rol. 'Second Bioom' is hier een goed voorbeeld van, wat wederom een 
locatieonafhankelijk concept is van Wenswonen, toegepast op senioren. De belevingswaarde en 
toekomstwaarde van een leefomgeving is voor een groot deel afkomstig uit de woonomgeving en die 
wordt op deze manier nog onvoldoende benut. Een combinatie van Wenswonen met een 
gebiedsconcept en omgevingsconcept voor een specifieke locatie zou de meerwaarde voor de 
eindgebruiker optimaal benutten. Dit kan als Wenswonen daadwerkelijk de standaard is geworden 
binnen Heijmans. 

De balans die Heijmans met Wenswonen heeft gevonden voor de keuzevrijheid is belangrijk voor het 
succes van het concept. Mensen kunnen beslissen wat ze willen beslissen en houden zich niet bezig 
met de technische aspecten. Wenswonen biedt eindgebruikers de mogelijkheid de voordelen van 
CPO (beslissingsvrijheid en een woning op maat) te combineren met de voordelen van projectmatig 
bouwen. Toch zou de interactie met eindgebruiker beter kunnen, aangezien er voor de eindgebruiker 
een te hoge drempel is als er persoonlijke hulp of advies nodig is. Ook dit gaat ten koste van de 
belevingswaarde. Wenswonen is als klantgericht woningconcept ideaal, maar moet versterkt worden 
om de volledige potentie van het concept te benutten. 

Voor het onderzoek 'Klantgericht Ontwikkelen' betekent Wenswonen een ideale testcase, waarop 
voortgeborduurd kan worden. Wenswonen heeft als woningconcept de gebruikswaarde voor 
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eindgebruikers inzichtelijk gemaakt. Echter dienen juist belevingswaarde, toekomstwaarde en de 
totale leefomgeving ook deel uit te maken van de projecten. Nu worden de randvoorwaarden 
voornamelijk samengesteld vanuit de wetgeving, terwijl ook hier de eindgebruiker het uitgangspunt 
zou moeten zijn. Wenswonen heeft een goed interactiemoment met de eindgebruiker door middel 
van de 'woonplanner', maar benut deze informatie nog altijd niet. Als mensen bewust kiezen voor 
een locatie, zou de locatie ook op die mensen moeten worden afgestemd. Informatie is een 
succesfactor voor klantgericht ontwikkelen, zoals in veel commerciële markten reeds is aangetoond. 
'Klantgericht Ontwikkelen' zal op een procesoverstijgende manier invulling moeten geven aan 
klantwaarde. 
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C.3 PRC Zuid: 

Onderwerp: Klantgericht ontwikkelen 
Deelnemers: Brenda Coenen, Adviseur, PRC Zuid 

Nell Saffrie, Student, Fontys Hogeschool Eindhoven 
Niels Langenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 

Datum: 25-06-2010 13:30 uur- 15:00 uur 
Locatie: Kantoor PRC Zuid, Maastricht 

Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek 'Op weg naar een consumentgerichte aanpak' van mevr. 
Coenen is deze afspraak gemaakt, aangezien zo het proces vanuit de eindgebruiker bekeken kon 
worden. Mevr. Coenen kan naar aanleiding van haar onderzoek en praktijkervaring het onderzoek 
'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' op waarde inschatten. Dit gaf de mogelijkheid om een dergelijk 
onderzoek te koppelen aan de praktijk. Het waardeoordeel is belangrijk om daadwerkelijk dit 
onderzoek als de manier van 'Klantgericht Ontwikkelen' te beschrijven. Het verslag 'Op weg naar een 
consumentgerichte aanpak' van mevr. Coenen was de aanleiding voor dit gesprek en als 
uitgangspunt genomen bij de start van dit gesprek. Zodoende kan snel inhoudelijk op de 
achtergronden en resultaten in de praktijk in worden gegaan. 

Deelnemers: 

Brenda Coenen: 
Voormalig student aan de Technische Universiteit Eindhoven en nu werkzaam als adviseur bij PRC 
Zuid. Mevr. Coenen heeft in 2002 onderzoek gedaan naar de rol van de eindgebruiker binnen 
projectontwikkeling. Haar drijfveer lag in het bieden van een alternatief voor de heersende 
aanbodmarkt en de hokjescultuur op de woningmarkt. Deze noodzaak wordt steeds groter aangezien 
het kwantitatieve woningtekort nagenoeg is opgelost en de kwalitatieve mismatch nu juist probleem 
wordt. 

/nhoudeliik: 

• Uw onderzoek Is gebaseerd op een open benadering, zonder het vormen van hokjes, maar is 
dat met de leefstijl methode ook daadwerkelijk gelukt? 

o Voor mevr. Coenen is het duidelijk dat tegenwoordig de traditionele indelingen naar 
levensfase of leeftijd niet meer volstaan, aangezien mensen hier zelf steeds minder waarde 
aan hechten. Subjectieve aspecten geven de doorslag en bieden meer aanknopingspunten bij 
het indelen van de doelgroepen. Leefstijlen zijn hierbij belangrijk en bepalen voor een groot 
deel wie iemand is. 

o In haar onderzoek heeft mevr. Coenen dit gekoppeld aan de functies van wonen om de 
woonwensen te achterhalen. Zij onderkent de waarde van leefstijlen nog altijd, maar ook zij 
heeft haar twijfels bij de directe toepasbaarheid op woningen. Zij ziet dat mensen dan ook 
beter in staat zijn zelf het product in te delen, als dit op basis van een referentiewoning 
gebeurd. Dit maakt keuzes tastbaar voor eindgebruikers. De leefstijl bepaalt voor een groot 
deel de manier van wonen, vervolgens kan een eindgebruiker zelf zijn woning indelen. 
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o In de praktijk blijkt ze dit nog altijd weinig tegen te komen, maar zij is nog steeds overtuigd van 
het feit dat consumenten in staat zijn zelf keuzes te maken voor een woning. In de praktijk 
blijkt dat de overheid ook steeds vaker de randvoorwaarden schept voor klantgericht 
ontwikkelen, door bijvoorbeeld vaker uit te gaan van globale bestemmingsplannen en 
vrijheden in welstand. 

• Uw onderzoek richt zich met name op het product, de woning, zonder standaard percelen, maar 
hoe ziet u 'Klantgericht Ontwikkelen' op gebiedsnlveau? Hoe gaan belevlngswaarde en 
toekomstwaarde hier een rol spelen? 

o Gebiedsconcepten ziet mevr. Coenen voornamelijk in vorm van 'branding', waarbij 
eindgebruikers zich verbonden voelen met de locatie en hier een keuze op kunnen baseren. 
Duurzaam bouwen zou in haar ogen de toekomstwaarde uit het onderzoek 'stedelijk 
klantgericht ontwikkelen' kunnen vervangen. Mevr. Coenen geeft aan dat er op het gebied van 
belevingswaarden en toekomstwaarde nog nauwelijks iets wordt gedaan in de markt. Ook in 
haar visie is belevingswaarde en toekomstwaarde nog ondergewaardeerd ten opzichte van 
haar huidige visie op subjectieve aspecten. Het onderscheiden op basis van beleving biedt veel 
kansen. 

• Wat is de rol van de ontwikkelaar bij de totstandkoming van het concept? 
o De ontwikkelaar moet intensief communiceren met zijn consumenten en voldoende 

keuzevrijheid bieden. Het bovenliggende ontwerp moet niet door de ontwikkelaar ontworpen 
worden alleen dient hij wel de keuzevrijheid te waarborgen. Mevr. Coenen ziet dit ideaal terug 
bij 'la Form, Ceramique' in Maastricht. 

o Daarnaast is het belangrijk eerlijk om te gaan met de eindgebruikers, zowel in het ontwerp als 
met de kosten. Vooral het imago van de ontwikkelaars kan aanzienlijk verbeterd worden. 

• Hoe ver reikt de keuzevrijheid van de consument en hoe lang is hij betrokken bij het product? 
o In het ontwerp uit het verslag is de eindgebruiker vanaf acht maanden voor 'start bouw' 

contractueel verbonden aan het project. Mevr. Coenen had hierbij niet als doel het in kaart 
brengen van de tijd voor de eindgebruiker. Mevr. Coenen is niet vaak betrokken bij het 
realiseren van woningen, dus ze weet geen daadwerkelijke tijd aan een klantgericht project te 
verbinden. Ze kan zich voorstellen dat het proces hierop aangepast dient te worden. Aangezien 
we alles kunnen bouwen moet ook dit mogelijk zijn. 

o De klant moet niet over alles een keuze hoeven te maken. Mevr. Coenen ziet dit vooral in de 
vorm van variaties op een referentiewoning. Hoewel zij onderkent dat Wenswonen meer 
keuzevrijheid biedt, aangezien de consument hier meer alternatieven en dus meer 
mogelijkheden krijgt voorgeschoteld. De keuzevrijheid dient goed begeleid te worden en zij 
ziet weinig waarde in enkel ontwerpen van een computerscherm. Dat is misschien weggelegd 
voor kenners, maar voor leken is het vaak niet weggelegd een bouwtekening goed te lezen en 
een beeld bij te vormen. Dit beperkt de keuzevrijheid nadrukkelijk. 

• Hoe kijkt u aan tegen uw onderzoek in vergelijking met de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' 
uit dit onderzoek met gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde vertaalt naar de 
verschillende conceptschalen gebiedsconcept, omgevingsconcept en woningconcept? 

o Het is altijd goed als methoden gemoderniseerd worden. Mevr. Coenen hoopt dat de focus op 
de verschillende concepten niet ten koste gaat van de begeleiding van de kopers. Mevr. 
Coenen vindt deze insteek, met een botturn up benadering vanuit de eindgebruiker om 
vervolgens het gebied top down te ontwikkelen, onderscheidend van haar methode. Uiteraard 
ziet zij raakvlakken en hoopt dat 'Klantgericht Ontwikkelen' eindelijk op de kaart komt 
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Conclusie: 

Afleidend uit het gesprek met mevr. Coenen kan worden geconcludeerd dat de methode goed is, 
maar dat het staat of valt met de achtergronden. Het gehele proces moet worden ingericht op de 
eindgebruiker, maar de bereidheid van de ontwikkelaar bepaalt het succes van deze methode. De 
ontwikkelaar kan zich ook verliezen in de open benadering, waardoor de informatievoorzieningen 
doorslaggevend zijn voor de juiste keuzes. De ontwikkelaar moet vooral in de sturende rol blijven en 
zich alleen bemoeien met de kwalitatieve basis van de concepten, niet met de inrichting. Dit 
betekent juist dat de ontwikkelaar intensiever betrokken raakt bij het sturingsproces. 

In de methode dient ook ruimte te worden gemaakt voor eindgebruikers die zich niet laten verleiden 
door de locatie, maar juist puur voor de woning komen. Uiteraard is dit wederom een groep die het 
draagvlak vergroot, maar de concurrentie voor deze groep is groot. Toch is het belangrijk om alle 
verschillende eindgebruikers in kaart te brengen, zodat een compleet overzicht van de markt 
gemaakt kan worden. Belevingswaarde en toekomstwaarde in de verschillende concepten bieden 
grote mogelijkheden, maar het moet toegankelijk blijven voor de eindgebruikers. Het is niet de 
bedoeling dat deze concepten te veel wind uit de zeilen van de keuzevrijheid van de eindgebruikers 
bij het woningconcept halen. 
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C.4 Stichting Trudo: 

Onderwerp: Klantgericht ontwikkelen; Loftwoning 
Deelnemers: Marcel van Dooremalen, Senior Adviseur Vastgoed, Trudo 

Niels Langenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Datum: 29-()6-2010 14:00 uur- 14:30 uur 
Locatie: Conference Call 

Trudo onderscheidt zich door middel van de loftwoning ten opzichte van andere ontwikkelaars met 
een vernieuwende manier van stedelijk wonen. Daaraan gekoppeld is Trudo tegemoet gekomen aan 
de groepen die een stedelijke leefstijl nastreven. De manier waarop de loftwoning op de markt is 
gezet impliceert een belangrijke rol voor de eindgebruiker en een grote mate van keuzevrijheid, 
waarbij Trudo gebruik heeft gemaakt van klankbordgroepen en optimale keuzevrijheid binnen een 
beperkte ruimte (lichttoren, Eindhoven). Bij deze stedelijke ontwikkeling met keuzevrijheid dient 
achterhaald te worden hoe met eindgebruikers is samengewerkt en welke problemen zich 
voordeden tijden dit proces. 

Deelnemers: 

Marcel van Dooremalen: 
Dhr. van Doormalen is als senior adviseur vastgoed betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming 
van de loftwonen. Hij is verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van de eindgebruikers en 
betrokken geweest in het proces waarbij de keuze voor de loftwoning tot stand kwam. 

Inhoudelijk: 

• Hoe is de Loft-woning tot stand gekomen en wat waren de overwegingen? 
o De loftwoning is naar voren gekomen vanuit het specifieke project 'De lichttoren', waarbij 

vanuit verschillende invalshoeken dit type woning naar voren is gekomen. Uiteraard is de 
Lichttoren een monument, dus de gevel mocht niet veranderd worden. Zodoende bevond 
onze vrijheid zich binnen de gevels op verdiepingen met een verdiepingshoogte van vier 
meter. Vanuit onze ontwerpmogelijkheden en ambitie om meerdere vormen van stedelijk 
wonen is 'de Loftwoning' geïntroduceerd. 

o Voor de loft-woning zijn wij op zoek gegaan naar 'pioniers' die graag grootstedelijk wonen en 
bereid zijn om risico's te nemen met een alternatieve en nieuwe manier van wonen. Een 
bepaalde visie om een loft in te delen is ook niet onbelangrijk. De opkomst van kleinere 
huishoudens met specifieke wensen is ideaal voor een stedelijk woningtype als de loft. 

• Hoe bieden jullie de Ioft-woning aan eindgebruikers aan? 
o Zoals gezegd bieden wij de loft aan als een nieuwe vorm van stedelijk wonen voor pioniers. 

Hierbij proberen we de allure van het project zichtbaar te maken voor de klanten, zodat ze de 
mogelijkheid krijgen zich te onderscheiden in een woning op maat. De loft zelf bieden we aan 
als een kale variabele ruimte, waarbij de gebruikers alle vrijheid krijgen . Ze mogen dus zelfs 
een keuze maken voor de breedte van de woning, zolang dit in veelvouden van 50m2 gebeurd. 

o De keuzevrijheid die de bewoners hierin hebben blijft niet beperkt tot de functionele 
indelingen. Ze krijgen een aantal uren met een binnenhuisarchitect die ze helpt de woning 
naar smaak en beleving in te richten. Daarnaast kunnen ze de keuze maken om zelf de indeling 
te realiseren of gebruik te maken van een standaardpakket dat wordt aangeboden door Trudo. 
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• Hoe lang zijn bewoners betrokken bij het proces, bijvoorbeeld in vergelijking met traditionele 
processen? 

o Bewoners maken een bewuste keuze voor een industrieel monument, waarbij de looptijd vaak 
iets langer is dan bij een traditionele woning. Klanten zijn ongeveer één a anderhalf jaar voor 
oplevering verbonden aan het project. 

o Het gaat er ons niet om dat we vanaf het begin met de koper om tafel zitten, we willen 
mensen spreken die dezelfde leefstijl hebben als de uiteindelijke koper. Daar stemmen wij 
onze plannen op af. 

• U heeft dit nadrukkelijk verbonden aan stedelijk wonen in een industrieel pand, hoe bent u 
hiermee omgegaan in de markt? 

o We hebben in eerste instantie het pand aangekocht omdat het gewoon een unieke kans was 
voor gedifferentieerd stedelijk wonen in een industrieel gebouw. Vervolgens zijn we gaan 
kijken waar de belangstelling zat. Zo hebben we een informatieavond gehouden waarbij meer 
verteld word over het plan en de huidige visie. Daarna zijn we met een klankbordgroep aan de 
slag gegaan om de plannen meer vorm te geven. We konden hier extreem goed gebruik van 
maken doordat het project een icoon voor de stad is. Toch is deze werkwijze ons dermate 
goed bevallen dat we dit regelmatig terug willen laten komen in processen van andere 
projecten. 

• Wat is de keuzevrijheid voor de eindgebruiker en welke problemen zijn hierbij naar voren 
gekomen? 

o Mensen kregen de kans bij inschrijving aan te geven hoeveel m2 ze wilden huren, waarna wij 
aan de slag zijn gegaan met deze puzzel. Hierbij is eerst met grootste oppervlakken aan de slag 
gegaan, waarna deze zijn opgevuld met een aantal appartementen van 50m2 en de 
huurappartementen. Deze mensen kregen vervolgens bericht dat ze de woning hadden. 

o Vervolgens konden deze mensen een keuze maken voor de indeling en invulling van het 
appartement, aangezien dit nog niet bij de prijs zat inbegrepen. Ze kozen waar de keuken en 
badkamer geplaatst moesten worden om daaromheen de overige ruimtes te realiseren. Er kon 
gekozen worden tussen een inbouwpakket van Trudo waarbij gebruik mocht worden gemaakt 
van een binnenhuisarchitect of ze konden het zelf doen. Voor huurappartementen werd 
gekozen voor een standaardindeling, waarbij nauwelijks keuzemogelijkheden waren. De 
meeste koopappartementen zijn voor het standaard inbouwpakket gegaan, aangezien dit een 
duidelijke reductie van kosten met zich mee bracht. 

o Voornamelijk deze volledige keuzevrijheid binnen de woningen en het hoge afwerkingniveau 
van de gemeenschappelijke ruimte hebben voor de nodige problemen gezorgd. Door de 
vrijheid die mensen kregen en de beperkte sturing werd er fanatiek gebruik gemaakt van de 
binnenhuisarchitect, waardoor deze kosten aanmerkelijk hoger uitvielen dan gepland. 

o In een project als de lichttoren is het onmogelijk om onderscheid te maken tussen de duurdere 
en goedkopere appartementen, aangezien ze allen in hetzelfde gebouw zijn gelokaliseerd. 

• Voor welke communicatiemomenten met de eindgebruikers is er gekozen? 
o De eindgebruikers werden snel betrokken door middel van informatieavonden en vervolgens 

konden zij zich aanmelden voor de klankbordgroep. Vanaf dat moment zijn ze verschillende 
keren gepeild, zodat wij de zo vroeg mogelijk met potentiële eindgebruikers en 
belanghebbenden aan tafel hadden zitten. 

Conclusie: 

Dhr. Deoremalen van Trudo geeft concrete aanknopingspunten voor een nieuwe manier van stedelijk 
ontwikkelen. Weliswaar op een andere manier dan in het onderzoek 'klantgericht ontwikkelen' 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

maakt hij gebruik van feedback uit de volggroep. Er wordt namelijk niet alleen gestreefd naar 
feedback uit de markt, maar er wordt nadrukkelijk geprobeerd de juiste groep aan tafel te krijgen. Dit 
betekent dat de volggroepmethode geschikt is voor woningbouw, waarbij enige optimalisatie vanuit 
'Klantgericht Ontwikkelen' alleen maar ten goede komt aan het proces. Trudo onderkent ook 
nadrukkelijk de waarde van informatie van de eindgebruiker, maar ziet deze rol nog altijd niet 
projectoverstijgend. 

In dit proces heeft een focus op diversiteit van het stedelijk aanbod geleid tot een nieuwe manier van 
stedelijk wonen. Hoewel deze vorm niet geheel vanuit de eindgebruiker naar voren is gekomen heeft 
Trudo deze Loftwoning omarmd voor andere projecten. Vanuit de eindgebruiker heeft Trudo de 
aanknopingspunten gekregen voor toekomstige projecten. Zodoende zijn zij in staat om op Strijp-s 
deze vorm van wonen opnieuw toe te passen en huidige problemen te voorkomen. 

Niels Langenhuizen 0575242 



'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' 4 november 2010 

D Swot-analyse Haverlelt 
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E Reflectiegesprekken 

E.1 Ballast Nedam Projectontwikkeling: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Locatie: 

~ 

Ontwikkelen met waarden 
Armand van Ommen, Planontwikkelaar, Ballast Nedam 
Niels Lansenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Kantoor Ballast Nedam Bouw Zuid 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich meebrengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode 
toepassen in de praktijk? 

Inhoudelijk: 
De methode 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' komt voort uit de afdeling projectontwikkeling, 
waardoor de steun voor deze methode hier logischerwijs hoog ligt. De bereidheid en de 
mogelijkheden om de methode tot uitvoering te brengen is hier groot. De methode heeft echter voor 
projectontwikkeling de grootste gevolgen, aangezien hier een andere focus moet worden 
gerealiseerd. Hoewel iedereen de waarde hiervan erkend zal de omslag niet eenvoudig verlopen. 

De ontwikkelaar moet vaker communiceren met eindgebruikers en andere actoren, waarbij de 
ontwikkelaar deze informatiestromen moet managen en gebruiken. Daarnaast zullen andere 
werkzaamheden juist bij hem weg vallen. Met deze informatiestromen moet de volggroep worden 
achterhaald om vervolgens het project op de volggroep af te stemmen. Door informatie 
projectoverstijgend vast te leggen kan de ontwikkelaar zijn focus bij ieder project scherper afstellen. 
De inzet van de ontwikkelaar, als aanjager en stuurman van het project, bepaalt het slagen van het 
project. 

E.2 Ballast Nedam Bouw: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Locatie: 

Q.Qm.;. 

Ontwikkelen met waarden 
Niets Beurskens, Werkvoorbereider, Ballast Nedam 
Niets Laneenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Kantoor Ballast Nedam Bouw Zuid 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich meebrengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode 
toepassen In de praktijk? 
Inhoudelijk: 
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In het bouwbedrijf werd grote tegenstand verwacht, omdat projectmedewerkers het vermoeden 
hadden dat deze manier van ontwikkelen tot meer werk en meer fouten per woning zou leiden. Het 
blijft in de praktijk toch vaak een spel van tijd, geld, kwaliteit en informatie, waar iedere afdeling zijn 
eigen budget moet bewaken. Extra werk voor het bouwbedrijf gaat dan vaak onterecht ten koste van 
hun budget. Er wordt nu gedacht vanuit een standaardwoning en vervolgens kunnen bewoners hier 
varianten en uitbreidingen op kopen, waar vaak grof voor betaald moet worden om het budget weer 
aan te vullen. Daarnaast bepaalt de gemeente, door middel van het bestemmingsplan en welstand, 
voor het grootste deel de vrijheid bij een project. 

'De bouw' is bereid om juist van deze standaard afte stappen en aan de slag te gaan met de flexibele 
manier van bouwen door de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' toe te passen. Men moet van de 
standaard afstappen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met een flexibele houding en 
waardecreatie. Juist een integrale opzet van projecten zou de mentaliteit in het bouwbedrijf sterken, 
alles kan immers gebouwd worden. De enige beperkingen die vroeg in het project moeten worden 
vastgelegd zijn constructief en bouwfysisch van aard, de esthetische invulling staat daar los van. Het 
bouwbesluit faciliteert zelfs een denkwijze vanuit ruimtes, waarbij flexibel met de ruimtes kan 
worden omgegaan. 

In de uitvoering is nog een hele cultuuromslag nodig voordat daadwerkelijk de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' wordt omarmd. Door vanaf het begin de vrijheden van de eindgebruiker goed af te 
bakenen, waarbinnen constructief en bouwfysisch alles vast ligt, zou dit voor de uitvoering geen 
onoverkomelijke problemen moeten geven. De rol van werkvoorbereiding zal bij het opstellen van de 
omgevingsconcepten een belangrijke rol moeten spelen om de continuïteit op de bouwplaats te 
waarborgen. Communicatie tussen de verschillende afdelingen blijkt ook voor bouw de deuren te 
openen naar een klantgerichte manier van bouwen. 

E.3 Ballast Nedam Bouwtechniek: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Locatie: 

Oozet: 

Ontwikkelen met waarden 
Rudger van Halder, Hoofd Bouwtechniek, Ballast Nedam 
Niels Langenhulzen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Kantoor Ballast Nedam Bouw Zuid 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich meebrengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode 
toepassen in de praktijk? 

Inhoudelijk: 
Bouwtechniek is de afdeling die, in samenwerking met ontwikkeling, het omgevingsconcept het 
meeste vorm geeft en hierin de vrijheden van de consument vast legt. Bouwtechniek legt de 
mogelijkheden voor ieder woonomgevingconcept vast, zodat de consument hier zijn eigen woning in 
kan samen stellen. Aangezien bouwtechniek op de hoogte is van de constructieve eisen, 
bouwfysische eisen en regelgeving speelt deze afdeling een belangrijke rol bij het afkaderen van het 
woningconcept. Een open insteek van bouwtechniek is noodzakelijk om te profiteren van de 
mogelijkheden die 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' met zich meebrengt. 
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Bouwtechniek is bereid deze extra stappen te zetten om zodoende de vrijheden van de 
eindgebruiker volledig tot zijn recht te laten komen. De uitwerking van de verschillende varianten en 
mogelijkheden kosten echter aanzienlijk meer werk dan bij traditionele projecten, wat meer kosten 
betekent. Aangezien ook deze uitwerkingen projectoverstijgend opgeslagen worden kunnen deze 
voor meerdere projecten worden ingezet. Door de uitwerkingen, met variaties, in te zetten op 
verschillende projecten kunnen de kosten per project gedrukt worden. Daarbij kan de feedback van 
verschillende actoren op deze uitwerkingen worden meegenomen in volgende projecten, zodat deze 
steeds verder aangescherpt kunnen worden. Bouwtechniek ziet de meerwaarde van deze manier van 
ontwikkelen in en denkt hier zelf een aanzienlijke bijdrage in te kunnen leveren, zonder dat de kosten 
te ver oplopen. 

E.4 Ballast Nedam Kopersbegeleiding: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

locatie: 

rlRm;. 

Ontwikkelen met waarden 
Mathilda Meek, Kopersbegeleider, Ballast Nedam 
Niels Langenhulzen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Kantoor Ballast Nedam Bouw Zuid 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich meebrengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode 
toepassen in de praktijk? 

lnhqudelijk: 
Kopersbegeleiding is altijd voorstander geweest van een belangrijkere rol voor de eindgebruiker met 
een focus op belevingswaarde. De beleving en emoties van mensen zijn vaak doorslaggevend bij het 
nemend van beslissingen. Daarbij laat het huidige afwerkingsniveau, waarbij de basis vaak erg karig 
is, nogal te wensen over en blijkt dit vaak een bron van irritatie bij kopers. Kopersbegeleiding is 
echter sceptisch over de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen om daadwerkelijk alles 
inzichtelijk te maken. Het kiezen van een badkamer of keuken blijft toch iets waar mensen in moeten 
kunnen staan, wat mensen willen beleven. 

Kopersbegeleiding is van mening dat 'Klantgericht Stedelijk Ontwikkelen' veel eerder ingevoerd had 
moeten worden. Echter moet de methode direct een upgrade in aanbod met zich meebrengen, 
aangezien de huidige standaard achter blijft bij de wensen van de consument. logischerwijs is 
kopersbegeleiding bereid volledige medewerking te geven. Dit is belangrijk aangezien de 
kopersbegeleider direct toegang heeft tot de feedback van eindgebruikers tijdens en na realisatie van 
het project. Deze informatie is belangrijk voor het up to date houden van het projectoverstijgend 
waardendocument. 
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E.S KOVOS Architecten: 

Onderwerp: Ontwikkelen met waarden 
Deelnemers: Frans Maas, Directeur- Architect, KOVOS Architecten 

Niels Langenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Datum: 29-06-2010 14:00 uur- 14:30 uur 
Locatie: Kantoor KOVOS Architecten 

Ontwikkelen met waarden is één van de belangrijkste pijlers van klantgericht ontwikkelen. KOVOS 
Architecten onderscheidt zich met ontwerpen die de waarde van de locatie voor de eindgebruikers 
centraal stellen, zoals is weergegeven in deze passage van de website van KOVOS. "Wij bouwen aan 
de stad, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking tussen historische en nieuwe structuren. 
Onze deskundigheid op het gebied van renovatie, restauratie en nieuwbouw biedt daarvoor het 
gereedschap. Van wezenlijk belang is het leren kennen en werken met de bijzondere waarden ter 
plaatse. Zo kan de stad haar eauleur locale behouden en zich tegelijkertijd vernieuwen en 
onderscheiden. Als de uiteindelijke gebruikers zich in deze eigenheid herkennen, is onze missie 
geslaagd. Frans Maas en Jos Verheijden, KOVOS Architecten". Dit gesprek is opgezet om te kijken 
hoe KOVOS deze waarden onderscheidt, koppelt aan eindgebruikers en uiteindelijk verwerkt in het 
plan. 

lnhoudeliik: 
Voor de architect zijn de gevolgen van 'Klantgericht Ontwikkelen' minimaal. Doordat de ontwikkelaar 
vroegtijdig stuurt op waardecreatie kan de architect hier in het ontwerp rekening mee houden. De 
keuzes van de eindgebruiker kunnen dus eenvoudig worden geïntegreerd in het project of bevinden 
zich in het privédomein. Ontwikkelen op basis van klantwaarde maakt de communicatie tussen 
architect en ontwikkelaar intensiever, waardoor een goede communicatie doorslaggevend is voor het 
succes. 

De architect ziet een integrale werkwijze, waarbij de eindgebruiker vroegtijdig betrokken wordt in 
het proces, noodzakelijk voor toekomstige ontwikkelingen. Veel stedelijke ontwikkelingen kunnen 
enkel en alleen gerealiseerd worden als risico's naar beneden worden gebracht. Voor een architect 
zijn er geen bezwaren op de methode klantgericht stedelijk ontwikkelen. De architect is voorstander 
van de directe communicatielijnen tussen de verschillende actoren, waaronder consument en 
ontwikkelaar. 

E.6 Ballast Nedam Calculatie: 

Onderwerp: 
Deelnemers: 

Locatie: 

Oozet: 

Ontwikkelen met waarden 
Jos Legius, Calculator, Ballast Nedam 
Niels Langenhuizen, Student, Technische Universiteit Eindhoven 
Kantoor Ballast Nedam Bouw Zuid 

In de casestudie is naar voren gekomen dat de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' grote voordelen 
met zich mee brengt voor het uiteindelijke concept. Er zijn echter verschillende disciplines waar een 
dergelijke werkwijze gevolgen voor heeft. Aan deze disciplines is de methode 'Klantgericht 
Ontwikkelen' voorgelegd met als belangrijkste vraag: Hoe kan de bouwsector deze methode 
toepassen in de praktijk? 

Niels Langenhuizen 0575242 
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lnhoudeliik: 
De eerste kennismaking tussen de afdeling calculatie en de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' 
verloopt moeizaam, de flexibele houding gaat in tegen de huidige werkwijze van de calculatoren. 
Calculatoren zijn gewend de woningen stapsgewijs op te stellen en vervolgens af te prijzen, waarbij 
weinig onevenredigheden voor komen. De bezwaren van de calculatoren berusten dan ook 
voornamelijk op variabele kosten die de vrije indeling met zich mee brengt. Het verplaatsen van 
trappen blijkt een belangrijke kostenpost. Daarnaast is het onmogelijk om het woonoppervlak van de 
woning vrij te geven, omdat dit gevolgen heeft voor het materiaalkeuze en hoeveelheid materiaal in 
de wanden. Daarnaast zijn er installatietechnische bezwaren die, bij verkeerde toepassingen, hoge 
kosten met zich mee kunnen brengen. Doordat deze bezwaren, voor de interventie van de klant, zijn 
uitgesloten door bouwbesluit en het omgevingsconcept kunnen deze problemen in een vroeg 
stadium ondervangen worden. 

De woning zal worden opgeknipt in verschillende segmenten, te weten casco, inbouwpakket, gevel, 
installaties (o.a. electra). De grootste prijsverschillen zitten in de keuze bij het casco en de gevel, 
aangezien veranderingen hier direct gevolgen hebben voor het materiaalgebruik in de woning. Door 
deze opsplitsing kan calculatie efficiënt en flexibel omgaan met de wensen en behoeften van 
eindgebruikers, zonder dat dit aanmerkelijk meerkosten met zich mee zal brengen. Door kosten van 
het ontwerp los te koppelen, kan een woning nagenoeg ieder mogelijke invulling krijgen, zonder dat 
dit grote gevolgen heeft voor het calculeren van de kostprijs. 

Het schematisch opstellen van deze berekening heeft zelfs als voordeel dat de afdeling calculatie in 
de toekomst enkel rekening hoeft te houden van kostenfluctuaties en variaties in het ontwerp. Door 
de methode 'Klantgericht Ontwikkelen' te adopteren kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren in 
het gehele proces. Standaardisaties zorgen dat kostenexploitaties efficiënt opgezet kunnen worden, 
waardoor de extra kosten tot een minimum beperkt kunnen blijven. 
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