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F r a n s j e  s p r u n k e n
hOOFd COnCepten VOrM

‘Ontwikkelen in de binnenstad is een groot avontuur.
Je moet je bewegen op een beperkt aantal vierkante 

meters binnen bestaande kaders met talrijke kritische 
stakeholders. Niet eenvoudig, maar wel fascinerend. 

Het is een spel dat je alleen kunt spelen als je 
maximaal flexibel bent –  en dat is VORM. 

Meebewegen en vernieuwen zit hier in het DNA.
 Je moet altijd drie stappen vooruitdenken

als je de beste wilt zijn.’ 

Vernieuwing
is hier

bedrijfsVisie



- Vg Visie #15 -

Het belangrijkste 
moment/event voor 
vorm?
Het winnen van de kwa-
liteitstender Sluishuis in 
Amsterdam met BIG en 
Barcode.

Terugblik
2017

top 3-projecten?
1.  Museumhotel met 

prachtige tuin tegenover 
het Centraal Museum in 
Utrecht met Groosman.

2.   OZC universiteit van 
Tilburg met Kees Kaan.

3.  Transformatie Karakter 
aan de Zoeterwoudse 
Singel in Leiden met de 
ArchitektenKombinatie.

belangrijkste les uit 
2017?
Breed investeren in ver-
schillende projecten met 
eigen programma, focus op 
samenwerking en kwaliteit.
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Cocreatie. Communityvorming. Workshops (Ren-je-
rot-sessies) waarbij mensen met gekleurde stickers aan 
kunnen geven uit welke elementen hun droomhuis 
bestaat. Eengezinswoning of appartement? Eigen tuin 
of binnentuin? En hoe groot dan? En dan proberen 
dat te realiseren! Dat is hoe VORM graag werkt, en 
dat was dan ook de aanpak bij de prijsvraag voor 
het project Veemarkt in Utrecht. ‘Fantastisch!’, zegt 
Fransje Sprunken daarover. ‘We zijn met alle toe-
komstige bewoners apart gaan zitten om een op maat 
gemaakte woning te ontwerpen. Een mooie manier 
om draagvlak te creëren voor een stedenbouwkun-
dig plan.’ De toekomstige bewoners waren laaiend 
enthousiast. Klein detail: de prijsvraag was op dat 
moment nog helemaal niet gewonnen… 

Deze werkwijze is exemplarisch voor VORM. De 
Rotterdamse ontwikkelaar blinkt uit in enthousiasme, 
daadkracht en eigenwijsheid. Vaak met verrassende 
gevolgen. Ook deze keer maakte VORM weer een 
verrassende move. De ontwikkelaar zette het enorme 
enthousiasme van de potentiële bewoners in om de 
prijsvraag definitief binnen te slepen. Het geheim: vijf 
bewoners een onderdeel laten pitchen. Een van hen, 
een jonge moeder met haar pasgeboren baby in een 
draagzak, vertelde waarom ze haar kind graag in deze 
woonomgeving op zou laten groeien. Veel sterkere 
motivatie is er niet, en VORM mocht met Veemarkt 
aan de slag.

Als conceptontwikkelaar heeft Fransje 
Sprunken de tijd van haar leven. Terwijl 
het de afgelopen jaren bij het uitvragen 
van de aanbestedende diensten vooral 
over geld ging,  ligt de focus nu op kwa-
liteit. Mooie dingen maken mag weer. 
Sterker nog: het moet! Er is een nieuw 
type stad in de maak en VORM loopt 
daarbij voorop. ’Wij geloven in learning 
on the job.’ _

we zijn met
alle toekomstige 

bewoners
apart gaan zitten 
om een op maat

gemaakte woning 
te ontwerpen
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‘Denken in mogelijkheden, in plaats van in 
beperkingen. Dat is voor mij een belang-
rijke drijfveer en iets wat ik zeer bewonder 
in Frida Kahlo. Deze Mexicaanse surrealis-
tische kunstenares werd op 6-jarige leeftijd 
getroffen door kinderverlamming en kreeg 
op 18-jarige leeftijd een zwaar ongeluk. Dat 
resulteerde onder andere in een gebroken 
bekken en een gebroken ruggengraat, 
waardoor ze lange tijd aan bed was ge-
kluisterd, veel pijn leed en geen kinderen 
meer kon krijgen. Voor veel mensen zou 
dat genoeg zijn om de moed te verliezen, 
maar niet voor Frida Kahlo. Op haar ziek-
bed begon ze, ingekapseld in pleisters en 
verband, met schilderen. Via spiegels die 
aan haar bed waren vastgemaakt, maakte 
ze een serie indrukwekkende zelfportretten 
die getuigen van een enorme levenskracht 
en vitaliteit. Haar eigenheid en doorzet-
tingsvermogen fungeren voor mij als inspi-

ratiebron. De focus leggen op wat je wel 
kunt, in plaats van wat je niet kunt is een 
gamechanger van de eerste orde. Deze 
levensinstelling kan het verschil maken tus-
sen het leven als struggle of een waardevol 
leven met ups en downs waarvan het getal 
onder de streep overtuigend positief is.

Die instelling komt ook van pas in onze 
wereld. Bij binnenstedelijke projecten krijg 
je te maken met een gezonde dosis weer-
stand. Bewoners zijn vaak bang dat hun 
leefomgeving erop achteruit zal gaan of dat 
hun leefstijl zal worden aangetast door “de 
nieuwkomers”, dus gaan de hakken in het 
zand. Angst voor verandering is een men-
selijk verschijnsel dat diep geworteld zit in 
ons DNA. Volkomen verklaarbaar vanuit de 
biologie, maar wel verdraaid lastig voor de 
conceptontwikkelaar die een impuls aan de 
binnenstad wil geven.  

inspiraTie
bron
_  Frida Kahlo

In zo’n situatie is het voor beide partijen 
de kunst om net als Frida Kahlo te denken 
in mogelijkheden en niet in beperkingen. 
Groei en ontwikkeling zijn een kenmerk 
van leven en daarom van levensbelang 
voor een stad en haar bewoners. Het is de 
uitdaging om mensen mee te nemen in 
die manier van denken, zonder over hun 
zorgen heen te walsen. Focussen op het 
behouden van waardevolle elementen en 
het creëren van nieuwe bouwstenen die de 
bestaande (sociale) structuur versterken, 
kan een moeizaam proces veranderen in 
een spannend avontuur. Dat avontuur gaan 
we bij VORM elke dag opnieuw aan. Met 
elkaar kijken waar het gemeenschappelijke 
belang ligt en daarbinnen het mooiste rea-
liseren. Dat is iets waar ik bakken energie 
van krijg!’

Fransje Sprunken
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stad bouwen raakt heel veel mensen. Dus ben je 
constant in gesprek. Binnenstedelijke bouw betekent 
vaak: torens. Daarbij spelen zaken als windhinder, 
schaduwvorming, licht, lucht en inkijk. Allemaal 
elementen waar je de omgeving in mee moet nemen, 
wil je dat succesvol afronden. Dat betekent dat je je 
communicatie goed moet optuigen en alle stakehol-
ders vroegtijdig aan tafel moet krijgen.’

Hoe speelt VoRM daaRop in?_‘Bouwen mid-
den in de stad vraagt om andere competenties dan 
bouwen aan de randen. Bij binnenstedelijke opgaven 
is flexibiliteit een must. Dat vraagt om mensen die 
kunnen meebewegen en direct kunnen reageren op 
wat er gebeurt. Die niet van slag raken als een plan 
last minute bijgeschaafd moet worden. Maar ook: 
mensen die in staat zijn alle verschillende stakeholders 
achter hun plan te krijgen. Goede communicatieve 
vaardigheden zijn de allerbelangrijkste eigenschap van 
mijn mensen.’

Wat is daaRbij de Rol Van innoVatie?_‘Stilstand 
is achteruitgang, is ons devies. Wij hebben de ambitie 
om tot de top 3 van Nederlandse ontwikkelaars te 
behoren. Dat kan alleen als je continu bezig bent met 
innovatie en verbetering. Inspelen op nieuwe ontwik-
kelingen en constante professionalisering van je eigen 
organisatie. Je moet altijd drie stappen vooruitdenken 
als je de beste wilt zijn. Vernieuwing is de bedrijfsvisie 
van VORM. We nemen steeds alle onderdelen van 
de keten onder de loep om te kijken of het beter kan. 
Overigens: innovatie is iets anders dan luchtfietserij. 
Wij zijn innovatief, maar wel met de voeten op de 
grond! Mooie plannen maken en lef hebben hoort bij 
ons, maar het moet wel haalbaar zijn. Die nuchterheid 
zit bij ons ingebakken. 

Een voorbeeld is single piece flow. Vroeger maakten 
we eerst een hele fundering, dan de begane grond en 
de eerste etage. Nu maken we een woning per dag. 
Dat is een radicaal andere manier van werken. In de 
voorbereidingsfase kost het meer tijd, maar uitein-
delijk is het een verkorting en versnelling van het 
bouwproces. 

Die manier van werken past perfect bij Fransje Sprun-
ken. Niet doen wat je al eens eerder hebt gedaan, 
maar steeds nieuwe wegen banen, en daarbij maxi-
maal gebruikmaken van de drive van alle stakeholders. 
Zij houdt van partijen bij elkaar zoeken en lastige 
processen vlottrekken. ‘Meer een bouwer dan een 
houwer’, zegt ze over zichzelf. Logisch dus dat zij bij 
VORM op haar plaats zit, want deze allroundontwik-
kelaar paart ambitie, focus en resultaatgerichtheid aan 
innovatie en creativiteit. Onmisbare eigenschappen 
voor een partij die zich beweegt op het terrein van 
binnenstedelijke vernieuwing. 

Wat zie jij als de belangRijkste ontWik-
keling op de VastgoedMaRkt in de gRote 
steden en Wat betekent dat VooR Wat VoRM 
ontWikkelt?_‘De afgelopen jaren lag het accent in 
heel Nederland op het realiseren van woningen aan de 
randen van de stad. Nu ligt de focus op binnenstedeli-
jke herontwikkeling vaak rondom openbaarvervoer-
sknooppunten. Ook programmatisch is er sprake van 
een verschuiving: van grondgebonden woningen naar 
appartementengebouwen. Het aantal 1- en 2-per-
soonshuishoudens neemt toe. Die mensen hebben 
een andere leefstijl dan gezinnen. Ik ben daar zelf een 
voorbeeld van. Ik ben drie dagen per week zonder 
kinderen, en op die dagen ben ik weinig thuis. Daar 
richten we de stad op in. De moderne stadsbewoner is 
veel meer buiten. Er is een grote groep die niet meer 
kookt, maar buiten de deur sport en eet. Daardoor 
kunnen de woningen kleiner worden. Appartementen 
van zo’n 30 m² zijn nu heel gewoon. Daar staat 
tegenover dat we grote dakterrassen of buitenruimtes 
creëren voor gemeenschappelijk gebruik, zodat je bij 
mooi weer niet altijd in het park hoeft te zitten. De 
huidige stadsbewoners zijn ook meer van het open-
baar vervoer dan van de auto. In plaats van parkeerga-
rages bouwen we nu dus plekken voor deelauto’s.’

Welke consequenties Heeft die VeRande-
Ring VooR Het bouWpRoces?_‘Inspraak is veel 
belangrijker geworden. Als je in een buitengebied 
bouwt, ben je weinig mensen tot last. Maar hartje 
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Een ander voorbeeld is hoe we naar duurzaamheid 
kijken. Dat gaat niet alleen om zonnepanelen, maar 
ook om materiaalgebruik en flexibel bouwen voor de 
toekomst. Zo zetten we in Amsterdam met BOLD de 
meest duurzame woontoren van Nederland neer. Alle 
dichte delen in de toren bestaan uit zonnepanelen, 
en als glas gebruiken we PowerWindow, dat zonne-
energie afgeeft. Dat resulteert in een negatief energie-
prestatiecertificaat (epc). Het is spannend om zoiets 
te realiseren, maar we kunnen niet heel Nederland vol 
zetten met dat soort torens in een architectuur. Dus 
zijn we op zoek naar andere manieren om hetzelfde 
duurzame effect te bereiken en het concept van daar-
uit verder door te ontwikkelen.’

Wat Vind jij zelf een gaaf pRoject?_ ‘Het 
Museumhotel in Utrecht. De opdracht was een hotel 
toe te voegen aan Het nijntje museum. Dat is gevestigd 
in een mooi klassiek pand op een prachtige binnen-
stedelijke locatie. Aanvankelijk wilden we het nijntje-
thema leidend laten zijn, maar we realiseerden ons al 
snel dat je dan maar een beperkte doelgroep pakt. Wil 
je bijvoorbeeld ook de zakelijke markt aanboren, dan 
moet je het breder trekken. Dus hebben we besloten 
er een algemeen “museum-hotel” van te maken en 
Utrechtse kunstenaars een bijdrage te laten leveren 
aan de inrichting. Op het binnenterrein staat een mooi 
klassiek pandje. Dat staat in de weg, dus dat moet 
daar verdwijnen. Maar we vinden het zonde om het te 
slopen, dus gaan we het elders opnieuw opbouwen: in 
Leidsche Rijn. Daarmee geven we die nieuwbouwwijk 
een verbinding met het verleden. Dat is niet alleen een 
technisch hoogstandje, het is ook een nieuwe manier 
van denken over de stad, duurzaamheid en hergebruik. 
Zo dagen we onszelf constant uit om te vernieuwen.’

Wat betekent die nieuWe vibe voor jou als con-
ceptontWikkelaar?_ ‘Het maakt mijn werk nog veel 
leuker! Ik wil planvorming realiseren vanuit kwaliteit. 
De laatste jaren was daar weinig oog voor. Tenders 
gingen vooral om de vraag: wie betaalt er het meest 
voor een stuk grond? Dat is nu gelukkig anders. De 
aandacht voor duurzaamheid maakt dat er meer ruimte 
is om kwalitatief goede projecten te ontwikkelen. Ook 

de schaarste in de markt draagt eraan bij dat steden 
strenger zijn in hun beoordeling. Het is nu echt de uit-
daging om gave dingen te maken. Een van mijn favo-
riete projecten is het Sluishuis in Amsterdam: dat ging 
voor 90 procent over kwaliteit en maar voor 10 procent 
over geld. Hier hebben we echt gezocht naar partijen in 
de plint die elkaar kunnen versterken, zoals restaurant 
MaMa Kelly, een surf/supschool en een zeilmakerij.’

Wat is Het effect Van die focus op kWali-
teit VooR de stad?_ ‘De nieuwe stad wordt een 
prettiger plek om te wonen en te werken. Nieuwe 
mixed use-projecten waar mensen ruimtes delen, be-
vorderen ontmoeting en sociaal contact. Dat gaat ver-
eenzaming tegen en zorg voor een interessante sociale 
interactie op gebouwniveau. Bij het ontwerp van het 
Sluishuis hoort ook een app. Daar kunnen alle leden 
van de community met elkaar contact leggen: wie wil 
mij naar het ziekenhuis rijden? Dan pas ik vanavond 
op jouw kind… Wij denken dat dergelijke innovaties 
eraan bijdragen dat mensen ergens met meer plezier 
wonen. Het is een experiment, dus we weten nog niet 
of het werkt. Maar wij geloven in learning on the job. 
Je moet niet doen wat je altijd deed, maar gewoon het 
avontuur aangaan. Die slag hebben wij als VORM 
wel gemaakt. Wij geloven in wat we doen. Er komt 
meer aandacht voor well being. De maatschappij wordt 
zachter. Daar horen ook producten bij die daarop 
inspelen. Het is fantastisch om daar als ontwikkelaar 
aan bij te kunnen dragen.’

Hoe Houd jij je HectiscHe job Vol?_ ‘Ik doe 
elke ochtend een half uur yoga en terwijl mijn zoon 
voetbalt op donderdag en zaterdag loop ik altijd een 
rondje van zeven kilometer hard in zijn voorbereiding 
op de wedstrijd. Dat is ook echt nodig; een gezonde 
geest in een gezond lichaam!’ 

Wat Wil jij peRsoonlijk VeRandeRen in 
2018?_ ‘Het leven heeft lang gedraaid om deadlines 
halen en dingen voor elkaar boksen. Nu de zaak bij 
VORM stevig op poten staat, wil ik graag meer ruimte 
creëren om mijn mensen beter te kunnen coachen en 
naar een hoger niveau te brengen.’

VooruiTblik 
2018

de uitdaging voor 
2018?
Blijven investeren in een 
innovatieve organisatie 
om constant flexibel in te 
spelen op de behoefte van 
alle stakeholders.

concrete projecten
in 2018?
-  In Den Haag mogen we 

met MRPD het ministerie 
van SoZaWe laten ver-
kleuren van een introvert 
gebouw naar een stuk 
stad in het CID (Central 
Innovation District).

 
-  Wat gaan jullie in 2018 

anders doen? 
In deze aantrekkende 
markt is er weer ruimte 
voor integrale projecten 
met veel verschillende 
functies en programma’s. 


