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Cocreëren en cofinancieren
Lenny Vulperhorst

Het doel van dit hoofdstuk is:

• aan te geven waarom de vastgoedsector behoefte heeft aan denken in nieuwe verhoudin-

gen en nieuwe samenwerkingsverbanden;

• te beschrijven op welke manier de spelers in de bedrijfstak vastgoed aan het veranderen 

zijn;

• duidelijk te maken wat de nieuwe business is.

Het bestaande businessmodel in de vastgoedsector is uitgewerkt. Nu gaat het om nieuwe 

competenties, die nieuwe business mogelijk maken vanuit nieuwe verhoudingen die vraag-

gestuurd zullen zijn.
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Bestaand businessmodel

Alvorens nieuwe businessmodellen te beschrijven wordt in deze paragraaf 

de kern van het bestaand businessmodel beschreven. En de vraag beant-

woord waarom die vastloopt.

8.1.1 Van lineair naar de klant
Als een industrieel bedrijf vroeger een nieuw product in de markt wilde zet-

ten, was de time to market al gauw zeven jaar. Er is een simpele verklaring 

voor die lange termijn. De afzonderlijke processen werden achter elkaar 

georganiseerd. Als er een nieuwe editie van het bestaande product nodig 

was, ontwikkelde de afdeling Business development een idee, dat leidde tot 

een concept. Er kwam een prototype, dat werd uitgeprobeerd. Vervolgens 

werd de productie in gang gezet en daarna kwam marketing in beeld. Er 

kwam een productpresentatie en daarna ging de verkoopafdeling er op volle 

kracht tegenaan. Vervolgens werd het product geleverd. Zo was het proces 

vroeger. Tegenwoordig worden de verschillende processen gelijktijdig georga-

niseerd en in veel gevallen werken de afdelingen Business development en 

Marketing vanaf het prille begin samen. Dat gelijktijdig organiseren van de 

processen heeft tot een enorme versnelling geleid van de time to market. 

Bovendien wordt niet voor een anonieme klant (over zeven jaar!) geprodu-

ceerd, maar gaat het om de klant van vandaag. Op zijn behoeften moet 

liefst zo snel mogelijk worden ingespeeld. De meeste lezers weten nog wel 

dat kledingwinkels vroeger twee keer per jaar een uitverkoop hadden. Het 

businessmodel van ZARA heeft die sector echter zo revolutionair veranderd, 

dat kleding ongeveer als verse vis verkocht wordt. Op is op. En wat niet ver-

koopt, wordt snel uit de schappen gehaald. Het lineaire proces is vervangen 

door een proces dat gericht is op de klant.

8.1.2 Vastgelopen businessmodel voor bouw en vastgoed
Het businessmodel in de bouw- en vastgoedwereld werkt in grote delen van 

de markt nog steeds zoals dat van industriële bedrijven in het midden van 

de vorige eeuw. Stap voor stap, van schakel naar schakel. En om deze esta-

fette goed te organiseren, is er veel extra personeel nodig dat erop toeziet 

dat de wissels kloppen en de tussentijden correct worden genoteerd. Elke 

valse wissel leidt tot meer drukte op de baan. Doorlooptijden van projecten 

worden navenant steeds langer. De productieketen wordt dagelijks verlengd 

met nieuwe spelers en iedereen klaagt dat processen stroperig zijn en 

krankzinnig lang duren. En dat wordt dan weer opgelost door ketenmanagers 

of procesversnellers aan te stellen of door procedures te herontwerpen. 

Woonconsumenten, gebruikers van gebouwen, treinreizigers of automobilis-

ten komen in deze ‘waardeketen’ niet voor. Dat zijn anonieme afnemers die 

in de keten geen rol spelen. Hoogstens figuren zij in de lachwekkende rijtjes 

van postmoderne bureaus waarmee de bouw- en vastgoedwereld zijn klanten 

probeert te typeren. Ook in die zin lijkt het oude businessmodel in de bouw- 

en vastgoedsector nog steeds op het model van het industriële bedrijf uit de 

vorige eeuw.

In een lezing (Blindeman of coproducent, 2009) heb ik betoogd dat dit busi-

nessmodel natuurlijk goed paste bij de wederopbouw en de inhaalvraag 

van de vorige eeuw. Dit model is echter geïmplodeerd door de kredietcrisis. 

De smeerolie waar het model op draaide (bestaand uit onbeperkt krediet, 

grond en schaarste) is uitgewerkt en de machine is met een grote schok 

tot stilstand gebracht. Nieuwe kantoren worden mondjesmaat en alleen op 
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interessante locaties ontwikkeld. En de vraag in de koopsector naar nieuw-

bouwwoningen vanaf het middensegment is stilgevallen. Financiers en 

beleggers zijn niet langer bereid een productiesysteem te faciliteren dat 

gebaseerd is op nog niet bestaande klanten. Dat dwingt de sector tot sys-

teemverandering, tot een ander businessmodel. In tabel 8.1 zijn de ken-

merken van het oude en het nieuwe businessmodel naast elkaar gezet.

TABEL 8.1 Kenmerken van het oude en het nieuwe businessmodel

Oude businessmodel

(1945–2010)

Nieuwe businessmodel

(2010–?)

Blindeman Coproducent

Grond Kennis

Massa maken Klein denken

Anonieme markt Bekende klanten (bewoners, gebruikers)

Anoniem gebouw Persoonlijk gebouw

Immobiel gebouw Aanpasbaar gebouw

Standaardisatie met detailvariatie Maatwerk vanuit modules en standaarden

Schaarste Kieskeurigheid, keuzevrijheid

Producten door improvisatie Gegarandeerde eindproducten

Eenmalige transactie Langdurige klantrelaties

Grootschalig Kleinschalig

Gebiedsgericht Stap voor stap

Complex proces Simpel proces

Nieuwbouw Transformatie

Indirecte financiering door banken en beleggers Directe financiering door bewoners en gebruikers

Start bij 70% verkoop Kleine eenheden, series van één

Overheid steunt aanbodzijde Overheid steunt vraagzijde

Macht en creatie door aanbieders Cocreatie met bewoners of gebruikers

Het wederopbouwmodel van eeuwige groei en uitbreiding is vastgelopen en 

onduidelijk is wat daarvoor in de plaats komt. De oude vastgoedmarkt 

bestond dankzij overkreditering van zowel de aanbod- als de vraagzijde. 

Vastgoed kende bovendien een soort autonome waardestijging, waardoor te 

hoge financieringslasten aan de voorkant zich aan de achterkant wel weer 

terugverdienden. Dat gold zowel voor de projectontwikkelaar als voor de par-

ticulier die een woning kocht. Dat businessmodel is uitgewerkt.

8.1.3 Projectontwikkelaars als tovenaars van het oude model
Er is een fascinerende foto van het ontwerpteam dat begin jaren zestig van 

de vorige eeuw Hoog Catharijne ontwierp. Op de foto staan academici vanuit 

verschillende disciplines gebogen over een maquette. Zij verbeelden de 
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wetenschappelijke aanpak van gebiedsontwikkeling net na de Tweede 

Wereldoorlog. Voor het eerst werkten een planoloog, een civiel ingenieur, 

een econoom, een socioloog, een sociaal geograaf en een wiskundige 

samen aan een integraal plan. Geïnspireerd door shopping malls met kanto-

ren in het buitenland en nieuwe stationsconcepten zoals het Parijse station 

Montparnasse, kwam Bredero’s Bouwbedrijf via projectontwikkelingsdochter 

Empeo met een doorbrekend plan voor de vernieuwing van het stadscen-

trum in Utrecht. Empeo zou zich gaan richten op de planning, de financiering 

en het beheer van vastgoedprojecten. Eigenlijk was alles in deze ‘scientific’ 

benadering integraal: de opgave, de ontwikkelaar en het team. Daarnaast 

was publiek-private samenwerking essentieel. Zodra een idee landde, moest 

het verder worden uitgewerkt met de lokale overheid en betrokken partijen 

zoals de spoorwegen. Bijzonder is bovendien dat burgers begin jaren zestig 

kennelijk smachtten naar dit soort vernieuwende projecten: er was veel 

steun. Tussen het lanceren van het initiatief voor Hoog Catharijne in 1962 

en de instemmende besluitvorming in de Utrechtse raad zat anderhalf jaar.

Hoog Catharijne illustreert dat gebiedsontwikkeling niet iets is van het laat-

ste decennium, maar past in een lange traditie van grootschalige stedelijke 

ingrepen. Zelfs het vocabulaire van de jaren zestig van de vorige eeuw is 

niet wezenlijk anders dan dat in de jaren nul. Toch is er geen lineaire ontwik-

keling in ‘het vak’ gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling was immers 

vanaf medio jaren zeventig volstrekt ‘fout’ in het dominante politieke den-

ken. En of het nu om de plannen van Reinier Zwolsman in Scheveningen of 

die van Jan de Vries in Utrecht ging, projectontwikkelaars waren in de pers 

en de volksmond nu ‘speculanten’. Ook op dit moment is er sprake van een 

omslag in gebiedsontwikkeling. Grootschalige integrale plannen zijn van-

wege de economische omstandigheden onhaalbaar. En de tovenaars van 

gebiedsontwikkeling (lees: de projectontwikkelaars) staan met lege handen.

8.1.4 Van gebiedsontwikkeling terug naar projecten
Veel plannen zitten op slot. Er zijn ideeën, initiatieven en plannen in over-

vloed, maar het ontbreekt aan financiële middelen om deze te realiseren. 

Bovendien zijn de drijvende krachten (projectontwikkelaars, ontwikkelende 

corporaties, actieve beleggers, investerende gemeenten) achter de plannen 

vaak weg. De stagnatie wordt veroorzaakt door een gebrek aan geld en ver-

trouwen. Banken stellen geen krediet beschikbaar en initiatiefnemers én 

afnemers stellen beslissingen uit. De traditionele partijen uit de bouwkolom 

houden elkaar op deze wijze gevangen.

De situatie zal de komende jaren niet wezenlijk veranderen. Het beeld van 

de jaren tachtig van de vorige eeuw doemt op als perspectief: een scherpe 

breuk in de marktontwikkeling vanaf 1979, jaren van stagnatie en pas her-

stel in de jaren negentig. Forse overheidsbezuinigingen en meer ruimte voor 

marktwerking. De verwachtingen zijn nu dat de publieke investeringen lang-

jarig onder druk blijven staan en investeringen van semipublieke partijen als 

woningcorporaties en voormalig nutsbedrijven tamelijk onvoorspelbaar zul-

len zijn. Kleinschalige projecten zullen doorgaan, grote ontwikkelingen zullen 

stagneren. Dat beeld zal in de private sector niet veel anders zijn. Per saldo 

betekent dit dat er selectief nieuw zal worden gebouwd en dat het accent 

zal liggen op voorzichtig ontwikkelend beheren. Kleine ingrepen in het 

bestaande vastgoed zullen centraal staan. Kleinschalige nieuwe ontwikkelin-

gen zullen heel specifiek en klantgestuurd zijn. Weinig integraal en meesle-

pend, maar juist heel monofunctioneel en direct, als business to business 

en business to consumer.
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Als er het komend decennium ontwikkeld wordt, dan zullen dat eerder pro-

jecten zijn dan gebieden. Overigens wil dat niet zeggen dat projecten die 

stap voor stap en waarschijnlijk in een planloze volgorde worden gereali-

seerd, niet in iets groters zullen passen. Dat zal niet zo snel veranderen, 

daarvoor zijn de planmodellen en opvattingen over samenhang en beeldkwa-

liteit in Nederland te taai. Maar dát gebiedsontwikkeling noemen, lijkt me 

een voorbeeld van begripsinflatie. Gebiedsontwikkeling wordt zonder al te 

veel regie kralen rijgen tegen de vage achtergrond van een deels (on)voor-

spelbaar decor, met deels nieuwe spelers. Improvisatietoneel dus.

Nieuwe verhoudingen in de vastgoedsector

Dat de huidige werkwijze vastgelopen is, leidt er tevens toe dat de machts-

verhoudingen in de sector veranderen. In deze paragraaf worden de nieuwe 

verhoudingen beschreven.

8.2.1 Waar zitten de initiatiefnemers en het geld?
In de bouwkolom zoals die onderwezen wordt op de business schools, is 

het leven eenvoudig. Er is geld of een initiatief en dat leidt uiteindelijk tot 

een bouwwerk dat van eigenaar verwisselt. Steeds meer gespecialiseerde 

partijen in die bouwkolom werken samen, maar met gescheiden verantwoor-

delijkheden aan dat eindproduct. Opvallend is dat gebruikers of eigenaren in 

de kolom geen plek hebben. De bouwkolom is een aanbodgedreven sys-

teem dat bouwwerken produceert voor een overwegend anonieme vraag in 

een markt die gekenmerkt wordt door schaarste. Maar hoe die bouwkolom 

of dat bouwproces moet functioneren in een vragersmarkt, dat is de brein-

breker van dit moment. Mijn stelling is dat er geld genoeg is, maar dat de 

ontwikkelaars op zoek moeten naar de burgers, bedrijven en instellingen die 

dat geld willen investeren in vastgoed. Vervolgens moeten ze samen met 

deze partijen hun projecten gaan uitvoeren en waar mogelijk die trachten te 

verbinden met andere opgaven. Van onder op, cocreërend, ondersteunend 

en in coproductie.

8.2.2 Manieren om tot lokale ontwikkelingen te komen
Er zijn vier manieren om de komende jaren tot lokale ontwikkelingen te 

komen:

1 nadrukkelijker aansluiten bij de investeringsagenda van lokale bedrijven 

en instellingen;

2 de wensen van burgers als uitgangspunt kiezen;

3 de wijkbewoners mobiliseren om hun leefgebied op orde te houden;

4 een selectieve lokale investeringsagenda aanhouden.

In alle grote steden en kleinere gemeenten zijn bedrijven van plan de 

komende jaren te investeren in vastgoed. Bedrijven investeren in onderhoud 

van bestaande gebouwen en in (ver)nieuwbouw. Dat geldt ook voor maat-

schappelijke instellingen. Vaak zijn het de woningcorporaties, maar er moet 

ook oog zijn voor investeringen van zorginstellingen, scholen, ziekenhuizen, 

culturele instellingen enzovoort. Het is opmerkelijk vast te stellen dat ont-

wikkelingsbedrijven (publieke en private) niet op de hoogte zijn van de parti-

culiere investeringsagenda voor de komende vijf tot tien jaar in Nederlandse 

gemeenten, terwijl er in de meeste steden miljarden zullen worden geïnves-

teerd. Steden en ontwikkelaars die op zoek zijn naar geld, doen er goed aan 
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dit inzicht snel te krijgen om vervolgens de investeerders te helpen hun 

plannen uit te voeren. Vooral steden kunnen daar veel aan doen, omdat zij 

door particuliere investeerders vaak eerder als hindermacht worden gezien 

dan als ondersteuner. Een politieke en ambtelijke basishouding van ‘hoe 

kunnen wij helpen die investeringen zo snel mogelijk te effectueren’ is dan 

cruciaal.

Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de investeringen van burgers. Natuurlijk 

is er nog steeds veel vraag naar woningen, kleinschalige of flexibele werk-

plekken en bedrijfsruimte voor starters. Het is alleen de kunst die wensen 

en investeringscapaciteit te mobiliseren. Overal in Nederland zijn er ver-

spreide initiatieven om burgers in de positie te brengen om zelf te gaan bou-

wen, mee te gaan ontwikkelen of te helpen versneld en gemakkelijker te 

‘verbouwen’. Het direct samen met burgers gaan ontwikkelen van kleine 

locaties of het bieden van ruimte aan initiatieven van burgers zelf, zet de 

bestaande bouwkolom op zijn kop. De burger is opdrachtgever en financier 

tegelijkertijd.

In de komende jaren, die in het teken zullen staan van bezuinigingen, is het 

belangrijk om de openbare ruimte (in een brede betekenis) op orde te hou-

den. Publieke investeringen in schoon, heel en veilig vastgoed blijven onver-

kort nodig. Groene initiatieven, variërend van tuinen op daken tot moes-

tuinen of tijdelijke groenvoorzieningen op lege bouwlocaties, moeten met 

prioriteit worden ondersteund door publieke en private partijen. Leeg-

staande gebouwen moeten zo snel mogelijk door eigenaren in tijdelijk 

gebruik worden gegeven aan startende ondernemers, studenten en andere 

woningzoekenden. Ontwikkelend beheren, zoals dit heet, dient een nieuwe 

discipline te worden in de vastgoedsector. Zo kunnen investeringen in het 

publieke domein beter worden georganiseerd door vroegtijdig met betrokken 

ondernemers, instellingen en burgers aan de slag te gaan. Het bundelen 

van alle mogelijke initiatieven is noodzakelijk om tot ontwikkelend beheren 

te komen.

Een ‘gouden tand’ kan de impuls zijn voor de autonome kwaliteitsverbete-

ring van een straat of een buurt. Een mooi voorbeeld is de oever van de 

Schelde in Antwerpen. Dertig jaar geleden zag het er daar slecht uit, maar 

dankzij de toevoeging van een paar willekeurige architectonische ingrepen 

(gouden tanden) werd de ‘randweg’ gaandeweg een ‘boulevard’. Door selec-

tieve ingrepen van hoog niveau ontstaat ‘gebiedsontwikkeling’ vanzelf. 

Datzelfde moeten steden de komende tien jaar gaan doen. Die moeten al 

hun financiële capaciteit inzetten op een zeer beperkt aantal potentieel 

beeldbepalende of de omgeving beïnvloedende projecten. Geen grand 

designs, masterplannen of dromen over gebiedsontwikkeling dus, maar chi-

rurgische ingrepen met publiek geld die de voorwaarde zullen zijn voor parti-

culiere investeringen. Ingrepen met zoveel kwaliteit dat particulieren het 

vertrouwen krijgen dat het wel goed komt met hun investeringen.

8.2.3 Nieuwe spelers
Ontwikkelaars ontbreken in de door mij beschreven enscenering. Ze zijn niet 

nodig om bedrijven en instellingen te laten investeren of om burgers te hel-

pen hun dromen te realiseren. Ook spelen ze geen rol in het bewaken van 

de kwaliteit van de openbare ruimte of in de publieke strategie van de ‘gou-

den tanden’.

248729.indb   156248729.indb   156 7/11/13   12:34 PM7/11/13   12:34 PM



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

© Noordhoff Uitgevers bv COCREËREN EN COFINANCIEREN 157

Wat kunnen zij dan toevoegen, deze tovenaars van de oude gebiedsontwik-

keling? Op topplekken zullen zij initiatieven blijven nemen voor nieuwe win-

kels, hotels, kantoren en woningen. Minder groots en meeslepend dan in de 

jaren nul. Meer business to business en soms direct met consumenten. 

Voor de financiering zijn de ontwikkelaars daarbij echter afhankelijk van 

beleggers, brede bouwbedrijven of eindgebruikers zelf. Daarnaast zullen ook 

zij op zoek gaan naar eindgebruikers en woonconsumenten: cocreëren en 

coproduceren is namelijk in een vragersmarkt een voorwaarde voor succes-

vol ondernemen. Ten slotte zal een aantal ontwikkelaars zich specialiseren 

in niches. Denk aan het hergebruik van bestaande leegstaande gebouwen, 

aan duurzame gebouwen en aan gebouwen voor flexibele werkers en wend-

bare bedrijven.

Gelukkig zullen er ook nieuwe spelers komen die niet denken vanuit: 

grond + geld = macht. De eerste nieuwe spelers dienen zich al aan, gespe-

cialiseerd met name als slimme chirurgen die leegstaande gebouwen nieuw 

leven geven. Nu eens is dat een commerciële kleine speler dan weer een 

semipubliek initiatief om studenten tijdelijk onder te brengen of een archi-

tect die zelf een pand of complex aankoopt en dat met geïnteresseerden 

herontwikkelt. Ook gemeenten treden op als ‘nieuwe ontwikkelaar’ door uit-

drukkelijk burgers en bedrijven uit te nodigen tot cocreëren ofwel particulier 

opdrachtgeverschap uitbundig te stimuleren (zoals Almere). Een ander inte-

ressant initiatief is het project Midi in Rotterdam. Daar konden kopers via 

een soort SimCity zelf hun programma samenstellen en hun vierkante 

meters inkopen. Wie er het eerst bij was, had de meeste keuze. Regionaal 

opererende, ontwikkelende bouwers ten slotte zijn nieuwe spelers, zij ken-

nen de lokale vraag als geen ander en slagen er vaak uitstekend in om 

kleinschalige projecten te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de wen-

sen van de markt.

Phillip Blond (de ideoloog van David Cameron) gelooft noch in de staat, noch 

in de markt. Mensen moeten op lokaal niveau zelf weer hun lot in eigen 

hand nemen, schrijft hij in Red Tory (2010). Dat is in dit artikel een belang-

rijk uitgangspunt: laten we ons heil zoeken bij de buurt en omwonenden. 

Neem het Veemarktterrein in Utrecht. Er wordt daar op afwijkende wijze een 

plan ontwikkeld. Er is sprake van open innovatie. Gesprekken met de buurt 

(bewoners en verenigingen) leiden daar vervolgens tot levensvatbare plan-

nen. Bewoners willen meedoen op het terrein. Ze willen daar een bedrijf 

beginnen of wonen. En ze willen hun eigen bedrijf of woning ontwikkelen. Zo 

ontstaat van onderop een plan. En niet onbelangrijk, vanaf de start heeft 

het plan draagvlak in de buurt. Bovendien is het een plan van nieuwe 

gebruikers en toekomstige bewoners. Zij steken tijd en geld in de planont-

wikkeling. Ontwikkelen van onderop lijkt een beetje op kraken: eigenlijk 

wordt er niet een gebouw gekraakt, maar een locatie. En vervolgens wordt 

die stap voor stap in gebruik genomen.

Nieuwe business

Zie het voor u. Er is een leegstaand kantoor. De twee bovenste etages zijn 

geclaimd door vitale vijftigers. Op het dak zit een convivium van slow food 

dat daar groente en fruit verbouwt. Op de begane vloer hebben zich kleine 

bedrijven gevestigd, een restaurant en kleine winkels. Op drie verdiepingen 

 § 8.3

248729.indb   157248729.indb   157 7/11/13   12:34 PM7/11/13   12:34 PM



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

158 © Noordhoff Uitgevers bv

wonen ouderen met een zorgbehoefte. Daar zitten ook het huisartsencen-

trum, de sportschool en een buurtcafé. En dan zijn er nog twee lagen voor-

zieningen met op de ene laag de muziekschool en op de andere laag een 

basisschool. Het parkeerterrein is omgetoverd tot een stadspark. Een leuke 

verticale buurt, toch?

Maar er zijn niet alleen nieuwe benaderingen denkbaar voor gebouwen, 

maar ook voor wonen en mobiliteit. We bekijken een aantal scenario’s:

1 heroveren van gebouwen;

2 groene gebouwen;

3 nieuwbouwwoningen;

4 Bakkum 2;

5 mobiliteit als markt.

Ad 1 Herovering van gebouwen

Hoe ziet de herontwikkeling van gebouwen eruit in het nieuwe businessmo-

del? Opgaven zijn er genoeg, dus dat is geen probleem. Een rondje kanto-

renlocaties in menig buitenwijk is geen feest. Maar hoe maken 

ontwikkelaars van een leegstaand kantoorgebouw een project? Voor een 

dergelijk project zijn vier partijen nodig. In de eerste plaats een groep 

enthousiaste mensen die het gebouw willen gaan gebruiken of bewonen. Ze 

hebben niet alleen concrete behoefte aan ruimte om te wonen en/of te wer-

ken, maar zijn ook in staat dat (uiteindelijk) zelf te financieren. Ten tweede 

moet de lokale overheid (wethouder en/of topambtenaar) zich op voorhand 

achter elk initiatief scharen dat kan leiden tot het opheffen van de huidige 

situatie. Van leegstand komt namelijk verloedering. De gemeente moet alles 

in het werk willen stellen om herontwikkeling mogelijk te maken. 

Bereidwilligheid is niet genoeg. Ten derde moet de eigenaar van het gebouw 

bereid zijn mee te werken. Dat zal niet makkelijk zijn voor hem, want de 

zekerheid van een fiscale aftrekpost (huurderving) moet worden ingeruild 

voor open innovatie, waarvan niet op voorhand duidelijk is wat de financiële 

toegevoegde waarde zal zijn. En ten slotte moet er een initiatiefnemer zijn. 

Dat kan een potentiële gebruiker zijn of een gemeenteambtenaar, maar 

meer voor de hand ligt een projectontwikkelaar (in de letterlijke betekenis 

van het woord). Voorwaarde is wel dat die uit de voeten kan met open inno-

vatie samen met gebruikers en bewoners, alle knowhow zelf in huis heeft of 

gemakkelijk kan mobiliseren én van avontuur houdt. De essentie van dit 

soort herontwikkeling is immers de herovering van het gebouw.

Hoe krijgt een ontwikkelaar bewoners en gebruikers bereid – als ouderwetse 

kolonisten in huifkarren – dit soort gebouwen ‘op te eisen’? Er lijkt wel 

sprake van dialectiek, want eigenlijk is dit soort herontwikkeling een overstij-

gende vorm van ouderwets ontwikkelen en kraken, van gereed product en 

zelfvoorziening. Maar gaat dit lukken? Is zo’n gebouw te heroveren?

Aan toekomstige bewoners en gebruikers zal het niet liggen. Zonder hen 

gaat het bovendien niet lukken. Dus samen met bewoners en gebruikers 

gaan ontwikkelen is een conditio sine qua non. Cocreëren en cofinancieren 

is onvermijdelijk. Dan de gemeente. Betrokkenheid, steun en flexibele toe-

passing van regels zijn noodzakelijk: ‘Ja, wij willen dit en gaan ons stin-

kende best doen.’ Stap voor stap ‘vergunningen managen’ is immers een 

doodlopende weg.

Dan de eigenaar. Het mooiste is natuurlijk medewerking. Maar als hij niet 

wil, wat dan? Kraken? Aanschrijven? Kopen? Ook hier geldt: het zal niet mee-

vallen, maar het moet. Tegelijkertijd zijn er leegstaande gebouwen genoeg.
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En dan is daar uiteindelijk de ontwikkelaar: verleider, verbinder, regelaar en 

realisator. Juist omdat er sprake is van cocreëren en cofinancieren met 

bewoners en gebruikers is de ontwikkelaar gewoon een leuke meneer of 

mevrouw, die van heel veel genoeg weet en bovendien van klanten houdt. 

Uiteindelijk is deze persoon in staat om heel veel maatwerk te leveren en 

dat ook te realiseren. Omdat hij turnkey werkt, zijn er heel veel intermediairs 

en specialistische deskundigen overbodig of voor de klant onzichtbaar.

Wie zijn er overbodig in dit scenario? Bureaus die marktstudies doen, klant-

profielen maken en verkoopbrochures in elkaar knutselen.

Financiële adviseurs die bij een product een financiering bedenken, terwijl 

bewoners als cofinanciers eigenlijk alleen maar moeten aangeven hoeveel 

zij willen gaan investeren.

Architecten die alleen nog werken onder supervisie van de ontwikkelaar en 

die de wensen van bewoners en gebruikers vertalen in een ontwerp, dat 

enerzijds mooi en duurzaam is en anderzijds flexibel en kostenefficiënt. 

Maar allereerst gaan ze natuurlijk uit van de wensen van de bewoner of de 

gebruiker. Telkens als maatwerk.

Makelaars zijn al helemaal niet meer nodig, omdat de gebruikers en bewo-

ners al vanaf het begin in beeld zijn. Makelaars zijn ook niet nodig om res-

tanten te slijten, want waar nog geen vraag is, zal niet herontwikkeld worden 

(etage 7 en 8). Daar gebeurt voorlopig nog niets.

Ook het maken wordt ‘ontzorgd’. De ontwikkelaar neemt het project turnkey 

aan en regelt de uitvoering en oplevering. De uitvoerende bouw blijft zo voor 

de klant buiten beeld. Hoogstens is er een keer een werkbezoek aan de 

fabriek, waar de koper zijn nieuwe wastafel even mag strelen. Zo doen auto-

producenten dat immers ook.

Ad 2 Groene gebouwen

De heersende gedachte is dat ontwikkelaars van leegstaande kantoren 

weer kantoren maken, maar dat is op veel locaties een niet realistische 

benadering. Ontwikkelaars moeten denken vanuit ruimte. Laat ontwikke-

laars leegstaande kantoorgebouwen eens beschouwen als nieuwe verticale 

buurten. Als ruimte waar juist veel verschillende functies op elkaar kunnen. 

In wijken plannen ze die functies naast elkaar, maar in gebouwen kunnen ze 

verschillende functies op een spannende manier stapelen. Belangrijke vraag 

is of er nu voorbeelden (te verzinnen) zijn om anders met (delen van) leeg-

staande kantoorgebouwen om te gaan.

In de Verenigde Staten zijn mensen begonnen met het produceren van 

groente en fruit op daken. Soms als volkstuin, dan weer als commerciële 

activiteit en in de toekomst als ‘skyscraper farms’. De ene keer in de open 

lucht, de andere keer in kassen. Wie dit idee wil toepassen, moet natuurlijk 

enkele problemen oplossen (is het dak stevig genoeg of hoe moeten de 

aan- en afvoer geregeld worden?), maar vervolgens is het letterlijk en figuur-

lijk oogsten. Lelijke daken verdwijnen. Daken gaan langer mee (geen krimp 

en uitzetting meer). Het gebouw is aan de bovenkant goed geïsoleerd. De 

temperatuur in de stad daalt (omdat daken minder warmte afgeven). De 

waarde van het gebouw neemt toe. Voedsel komt in de stad beschikbaar. 

Water van bewoners kan worden hergebruikt. Zonnepanelen zorgen voor 

energie (ook voor de huizen). Stortbuien (die er volgens kenners aan zitten 

te komen) worden gemakkelijker opgevangen. Oogsten gaan niet meer verlo-

ren vanwege wateroverlast. Transportkosten dalen enorm. Et cetera. En 
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daar komt nog een laatste voordeel bij: bewoners vinden het leuk om te tui-

nieren. Ontwikkelaars zijn altijd op zoek naar synergie en kansen. Groene 

daken vormen een kans.

Een ander voorbeeld. Een leegstaand gebouw is tijdelijk in gebruik als volks-

tuincomplex, biologisch land- en tuinbouwbedrijf en tuincentrum. De ontwik-

kelaar verwijdert de gevel van het gebouw en redeneert vanuit het skelet 

van het gebouw. Op de eerste twee of drie lagen komt een tuincentrum. 

Deels open, deels als een kas gesloten. Ook delen van het parkeerterrein 

worden gebruikt voor dat tuincentrum. Op het dak en het parkeerterrein 

komen volkstuinen. Auto’s zijn van de straat, die staan in de parkeergarage 

of binnen, op de begane vloer van het gebouw. Hogere etages van het 

gebouw worden gebruikt om groente en fruit te kweken. Aan de randen is er 

altijd lichtinval en in het hart van een etage zijn gesloten ruimten (vergelijk-

baar met kassen), waar kunstlicht wordt gebruikt. Een dergelijk groen 

gebouw wordt de trots van de buurt. Laat de verbeelding weer aan de macht 

komen. Nederlanders waren verrukt over de inzending van MVDRV op de 

wereldtentoonstelling in 2000 in Hannover.

Een derde voorbeeld. Vanuit het productschap Tuinbouw worden nieuwe con-

cepten voor het gebruik van groen, daglicht, zonnewarmte en energie ontwik-

keld voor de bouwsector. Er is al veel ervaring opgedaan met groene atria in 

kantoren. Er worden kantoren en woningen gebouwd in kassen, die op 

slimme wijze gekoeld en verwarmd worden. Een nieuw spannend idee is om 

voor portiekflats in herstructureringswijken een kas te plaatsen. Duurzaam-

heid en extra ruimte gaan hier hand in hand. Deze ideeën zijn natuurlijk ook 

toe te passen op leegstaande kantoren. Nog spannender wordt het als ook 

ideeën over moderne land- en tuinbouwtechnieken worden toegepast in 

leegstaande kantoren. De vernieuwers in de land- en tuinbouwsector pleiten 

voor verticale tuinbouw, willen stoppen met energieverslindende kassen en 

zien veel in telen met behulp van LED-licht in afgesloten ruimtes. Pootgoed 

wordt in handzame kratjes naar binnen gebracht en de oogst komt er een 

tijdje later weer uit. Leegstaande gebouwen zijn relatief eenvoudig te herge-

bruiken voor deze nieuwe technologieën. Een nieuw tuinbouwbedrijf kan zo 

uitstekend gevestigd worden in een leegstaand kantoorgebouw. Een interes-

sante manier bovendien om weer werkgelegenheid in de stad te brengen 

voor lager opgeleide mensen.

De kruisbestuiving (leuk woord in dit verband) is nog eenzijdig van de land-

bouwsector naar de bouw, maar tegelijkertijd veelbelovend.

Wat is er nodig om leegstaande gebouwen te veranderen in verticale buur-

ten of groene gebouwen? Het begint met de bereidheid van de lokale over-

heid om speelruimte te maken. Het bestemmingsplan moet functiemenging 

mogelijk maken en vanwege het openplanproces moeten functies ook glo-

baal beschreven zijn, want op voorhand is immers niet duidelijk wat eruit zal 

komen. Bovendien moet de gemeente af van integrale benaderingen en 

gebiedsontwikkeling. Een postzegelaanpak voor leegstaande kantoren is al 

ingewikkeld genoeg.

Eigenaren van het gebouw en (her)ontwikkelaars moeten ervan doordrongen 

worden dat eenvoudige oplossingen niet gaan werken en dat er te weinig cre-

atieve bedrijven zijn om alle leegstaande gebouwen te vullen. Ze moeten 

over hun eigen schaduw heen springen en direct met de bewoners en bedrij-

ven uit de omliggende buurt(en) in gesprek gaan over de vraag hoe 
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betekenis te geven, waarde toe te voegen aan leegte. Het hergebruik van het 

leegstaande kantoor is daarbij de inzet. Het benutten van de leegte rondom 

het gebouw (voor groen en nieuwe functies) biedt aanvullende kansen.

Hoe krijgen ontwikkelaars bewoners en bedrijven uit de buurt zover om de 

leegstaande gebouwen virtueel te kraken? De oplossing ligt voor de hand: 

in Arnhem hebben ze gewoon een advertentie geplaatst en bewoners en 

bedrijven opgeroepen een leegstaand bedrijfsgebouw opnieuw van de 

gemeenschap te maken. En wat gebeurt er? Het werkt.

Ad 3 Nieuwbouwwoningen

Iedereen die een bestaand huis koopt, wordt in staat geacht zelfs ingrij-

pende verbouwingen te organiseren en te financieren. Maar iedereen die 

een nieuwbouwhuis koopt, wordt behandeld als onkundig en onmachtig. De 

‘woonconsument’ wordt door corporaties, ontwikkelaars en bouwers figuur-

lijk op het paard getild, maar letterlijk als een ezel behandeld. De huidige 

kopersstaking is een prachtige gelegenheid om nu eindelijk van een aan-

bod- naar een vraagmodel te gaan. Zo ingewikkeld is dat niet. Bovendien 

betaalt de woonconsument nu de rekening ook al. Het zogenaamde risico 

dat een ontwikkelaar neemt, is het wegkapen van een stuk grond voor de 

neus van de gemeente en het monteren van enkele artists impressions uit 

eerdere folders tot een verkoopbrochure.

Hoe ziet het vraagmodel er uit? Gemeente en één (bouwende) ontwikkelaar 

nieuwe stijl maken met elkaar een beperkt aantal afspraken: een gebied 

wordt stap voor stap en via kleinschalige projecten ontwikkeld (slow deve-

lopment). Kaders zijn helder; ambitieniveau, beeldkwaliteit en doelgroepen 

zijn goed omschreven. En er is een goede afspraak over de financiering van 

de infrastructuur en wijkvoorzieningen en over de manier waarop die versleu-

teld wordt in de projecten. Ten slotte wordt vastgelegd dat de doorlooptijd 

van het project maximaal twee jaar mag zijn. Op basis hiervan worden toe-

komstige bewoners en gebruikers uitgenodigd deel te nemen aan ontwerp-

sessies voor het project. Omdat het om kleine projecten gaat, kan snel 

duidelijk worden welke deelnemers daadwerkelijk willen kopen en daarmee 

willen cofinancieren. De afgelopen jaren is er op deze wijze een aantal pro-

jecten gestart. En het verheugende nieuws is dat al heel snel 20 tot 30% 

van het project verkocht is aan de deelnemers van het eerste uur. De ver-

wachting is dat als deze eerste ervaringen straks business-praktijk worden, 

toekomstige kopers zich eerder zullen melden en de betrokken aanbieders 

(gemeente en ontwikkelaar) sneller gaan werken, zowel in de voorbereiding 

als in de uitvoering. Cruciaal is immers de time to market kort te laten zijn.

Maar staat maatwerk dan niet haaks op snel produceren? Alleen ouder-

wetse ondernemers zullen dit als een dilemma zien; het is immers een uit-

daging. Ondernemers moeten in staat zijn de wensen van klanten te 

vertalen in goede woningbouwproducten vanuit de wetenschap dat zij dat 

ook daadwerkelijk goed en snel kunnen maken. Dat veronderstelt dat zij de 

gehele cyclus zelf beheersen: het overleggen met de klant, het vertalen van 

wensen in producten, het helpen dat droomhuis te (laten) financieren en het 

(snel) maken van die woning. Zonder bouwfouten en liefst met een inruilga-

rantie. Ondernemers kunnen het zich niet permitteren deze verschillende 

processen lineair te organiseren, dan gaat het zeker fout. Het moet parallel 

gebeuren en dat moet met één accountmanager. Eigenlijk wordt er dan 

gewerkt zoals dat vroeger ook in burgerlijke bouw ging. Op een stukje grond 

wordt een droomwoning neergezet. Het wordt de kunst die oude ambachte-

lijkheid aan te vullen met snelle en betrouwbare maakprocessen.
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Ad 4 Camping Bakkum 2

‘Mijn bewoners wonen op de volkstuin en ’s winters bij mij in de flat’, zei 

een Amsterdamse corporatiedirecteur in de jaren negentig tegen me. Het 

boeiende is dat dit een tijdloze uitspraak is. Sterker nog, zij is actueler dan 

ooit. Want als hij mag kiezen waar hij woont, dan heeft menig Amster-

dammer het liefst een eenvoudig optrekje, omgeven door het groen, in de 

lus van de A-zoveel. Was de volkstuin vroeger vooral voor gewone Amster-

dammers, nu is iedereen daar graag en moeten de oorspronkelijke bewo-

ners uitkijken dat de volkstuin niet veryupt. Het concept van de volkstuin 

staat wat mij betreft symbool voor het nieuwe bouwen van woningen: betaal-

baar, kleinschalig, op particulier initiatief en van fout naar goed. Een volks-

tuinwoning is betaalbaar, staat er snel, groeit mee en wordt in de loop van 

de tijd meestal steeds beter (lees: normaler). Het is een mooie vorm van 

small scale housing, vooral omdat het gecombineerd wordt met veel groene 

buitenruimte. Het is de kunst om de komende jaren kleine locaties en buur-

tjes op deze wijze tot ontwikkeling te brengen. Groepen bewoners nemen zo 

weer het heft over de nieuwbouw in handen. Voor rare dingen hoeven de 

buren niet zo bang te zijn. Initiatiefnemers weten meestal zelf heel goed 

dat ze een aantal zaken gewoon moeten regelen. De echte uitdaging is of 

de gevestigde orde bereid is dit soort initiatieven ruimte te geven en durft 

af te spreken dat er na tien jaar een ecologisch verantwoord en veilig buur-

tje moet zijn.

Voor deze aanpak zijn er vier succesfactoren:

1 van fout naar goed;

2 lage koopprijs;

3 kleinschaligheid;

4 aanpassen ruimtebehoefte.

Deze aspecten staan aangegeven in figuur 8.1.

Ad 5 Mobiliteit als markt

Ondernemers van infrastructuurbedrijven voelen zich beperkt in hun positie 

en marktprofiel. Het is een grijze sector die door overheidsopdrachtgevers 

wordt aangestuurd. Grijze mannen leveren grijze producten. Maar het kan 

ook anders. Maar dan moeten zij wel anders over hun vak en hun producten 

en diensten gaan denken. Na gaan denken over de schoonheid van infra-

structuur, over de beleving van mobiliteit en over het genot en gemak van de 

reiziger. In hun manier van werken moeten ze van regels naar garanties. Van 

overheidsinvesteringen naar private investeringen. Van eisen van de 

opdrachtgever aan de voorkant naar prestaties voor de klant aan de achter-

kant. En van uitvoeren naar exploiteren. Maar nogmaals, dat begint met een 

visie op mobiliteit: wat wil de gebruiker? En dan niet meteen roepen: 130 km 

en breed! Nee, even een laag dieper! De gebruiker wil mooie wegen en aan-

trekkelijke voorzieningen. De gebogen lichtmasten en houten afrasteringen 

rondom Eindhoven zijn in dat opzicht revolutionair. De gebruiker wil mis-

schien wel het gevoel hebben dat hij door het landschap rijdt. Een tussen-

berm met bloeiende struiken (zoals in Italië) of woeste, ecologische bermen 

(zoals een tijdje rondom Delft) maken het aantrekkelijk. En wat is er tegen 

ecologische geluidsschermen (veel bomen met daarin verstopt een scherm; 

een soort dijk in duin). En het is toch een koud kunstje om veel mooiere 

parkeerplaatsen en benzinepompen te maken, met wegrestaurants en 

espressobars waar het prettig toeven is. Nu zijn wegen vaak een soort rio-

len en parkeerterreinen opslagplaatsen. Maak een feest van mobiliteit!
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Nieuwe competenties

Toen een van de grote bouwbedrijven bemerkte dat ook infrastructuur te 

ontwikkelen is, is die nieuwe tak van sport niet ondergebracht bij de divisie 

Wegen of Civiel, maar apart opgezet. Het bedrijf voelde goed aan dat infra-

ontwikkeling niet zou lukken als de eindverantwoordelijke een improvise-

rende wegenbouwer was of een risicomijdende directeur die normaal 

verantwoordelijk is voor viaducten of tunnels. Het nieuwe wordt in dit voor-

beeld naast het oude gezet. Dat is overigens ook beter voor het oude, want 

een eenvoudige bestrating is ook een vak apart.

Dat apart organiseren zou ook moeten gebeuren met de introductie van het 

nieuwe businessmodel in de bouw- en vastgoedwereld. Dit model is name-

lijk wezenlijk anders dan het oude aanbodmodel. Het nieuwe redeneert van 

onderop, vanuit de vraagzijde van burgers, bedrijven en instellingen. Het 

gaat uit van de natuurlijke stedelijke ontwikkeling; die is namelijk organisch, 

stap voor stap. En natuurlijk is wat er gemaakt moet worden, heel specifiek 

en authentiek (zodat modellen, modulen en andere standaarden niet pas-

sen). Het nieuwe denkt vanuit de kleine schaal en vanuit onderlinge samen-

hang en samenwerking; ook dat is anders.

 § 8.4

FIGUUR 8.1  Succesfactoren voor betaalbare koopwoningen 

Van fout naar goed
(over tien jaar een goed product)
•  Snelheid
•  Halve maatregelen
•  Tijdelijkheid
•  Flexibiliteit
•  Organische ontwikkeling   

Lage koopprijs
(iedereen broekriem aanhalen)
•  Erfpacht
•  Minder vierkante meters
•  Slimme architecten
•  Efficiënte bouwers     

Kleinschaligheid
(particulier ontwikkelt)
•  Keuzevrijheid
• Variëteit
• Eigen initiatief
• Cofinanciering     

Aanpassen ruimtebehoefte
(gewoon kleiner wonen)
• Small scale
• Flexibiliteit
• Slimmere indeling
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Cruciaal daarbij is dat het nieuwe niet zomaar bemand kan worden met pro-

fessionals uit het oude. Dat is de goden verzoeken. Er zijn voor het nieuwe 

model nieuwe mensen nodig. Of mensen die zich hebben laten reviseren. 

Bij de selectie geldt slechts een aantal criteria (naast natuurlijk breed vak-

manschap): houd je van klanten, kun je denken in kleinschalig en maatwerk, 

ben je niet bang voor open innovatie en vind je het leuk om te toveren, te 

verleiden, te verbinden en te regelen?
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