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Een woning is veel meer dan een beschutting tegen de elementen. 
Het is een plek die bij kan dragen aan geluk. Van een huis moet 

je blij worden, vinden Alfred Bolks en Miranda Venekamp-Brandt. 
Die overtuiging leidde tot hun missie: woningen en leefomgevingen 
creëren waarin iedereen zich thuisvoelt. Het sleutelwoord bij het 
realiseren van dergelijke plekken is aandacht – in de volle breedte. 
Voor iedereen en in elke fase van het proces. Deze unieke aanpak 
leidde ertoe dat VanWonen twee jaar na de oprichting is uitgegroeid 
tot een bedrijf van 40 mensen met een enorme orderportefeuille.

Goede relatie_  VanWonen stelt de klant centraal en hecht veel 
waarde aan een goede relatie. Alfred: ‘Wij denken niet in stenen, 
maar in beleving. Het kopen van een huis is een enorme investering, 
en je bent zomaar een jaar of anderhalf met elkaar onderweg. Dus 
is het belangrijk dat zo’n proces prettig verloopt. Wij geloven in de 
kracht van aandacht, participatie en het bouwen aan vertrouwen. 
Daarom praten we ook niet over kopers, maar over klanten. In 
zo’n lang proces gaat er wel eens iets mis, maar als je investeert 
in vertrouwen kom je er met elkaar wel uit. Het is makkelijk in 
de huidige markt die manier van denken los te laten, want ‘het 
verkoopt toch wel’. Maar dat past niet bij ons. Wij staan echt voor 
persoonlijke aandacht. Dat dragen we uit in alles wat we doen.’ 

KlantbelevinG_  VanWonen ziet een project als een reis die 
samen met de klant wordt afgelegd. Zo’n reis maak je van A tot Z, 
stelt Miranda. ‘De reis begint bij het oriënteren en loopt zelfs door 
tot na de oplevering van de woning. Daarom komt de klant bij ons 
vroegtijdig in beeld en nemen we hem echt mee in het proces. De 
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‘Wij ONtWikkElEN  
gEEN huis, maar  

EEN thuis’
alles aan het kantoor van VanWonen straalt uit dat het met zorg is ontworpen. Van de 
speelse trap naar de ingang tot de rustige vlakverdeling en de warme kleuren. Je voelt 
je hier direct thuis. dat maakt dit pand (een echte rietveld) het perfecte onderkomen 

voor deze ontwikkelaar. ‘aandacht zit in ons dna.’

klantreis bepaalt het werkproces en niet omgekeerd. We maken mee 
dat een klant bijvoorbeeld zijn ligbad wil laten vervallen, en dat de 
bouwer zegt dat dat niet meer kan, terwijl het huis nog gebouwd 
moet worden! Voor zoiets steken wij een stokje. Niet het werkproces 
moet leidend zijn, maar de wens van de klant. Daarom toetsen 
we alle ideeën bij de klant en blijven we voortdurend in gesprek. 
Zo ontwikkelen we ‘van binnenuit’ en kunnen we echt een thuis 
creëren.’

vanWonenid_  Die manier van denken leidde ook tot de 
oprichting van een eigen conceptafdeling: VanWonenID. Dit is 
het creatieve hart van het bedrijf. Maquettes, wanden met foto’s 
en sfeervolle referentieprojecten getuigen van creativiteit en de 
liefde voor het vak. ‘Alles begint met een plek’, verklaart Alfred. 
‘De identiteit van een plek is bepalend voor een project. Daarom 
besteden we die eerste fase niet uit. Wij willen graag zelf ons eigen 
verhaal van een plek maken, vanuit de inhoud, en zelf de eerste 
contouren van een plan schetsen. Van daaruit gaan we dan in 
gesprek met architecten en stedenbouwkundigen.’

WoninGfonds huur_  Naast koopwoningen ontwikkelt 
VanWonen ook huurwoningen. Met het Woningfonds speelt het 
bedrijf in op de groeiende behoefte aan huurwoningen in het 
middensegment. Na oplevering blijven de woningen in handen 
van VanWonen. ‘Wij zijn een van de weinige ontwikkelaars die Zwolle Kraanbolwerk
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dat doen’, zegt Alfred. ‘We zijn zo trots op onze projecten dat we 
ze eigenlijk niet willen verkopen. Bovendien is beheren een mooie 
manier om te leren van de ervaringen van onze huurders en zo onze 
producten verder te verbeteren.’

reGionale partner_  VanWonen richt zich bewust op het 
noorden, oosten en midden van het land, met name op middelgrote 
snel groeiende steden zoals Groningen, Zwolle, Arnhem en 
Nijmegen. Aangezien de medewerkers uit het gebied afkomstig zijn, 

spreken ze de taal en weten ze wat er speelt. Dat maakt VanWonen 
tot een gewaardeerde regionale partner. De combinatie van lokale 
kennis en expertise en de mindset om met aandacht naar de wereld 
te kijken leidt tot bijzondere projecten zoals het Kraanbolwerk in 
Zwolle en het Groningse Ebbingekwartier (beide grootschalige 
binnenstedelijke opgaven), het Seahorseterrein in Hengelo en Hart 
van de Waalsprong in Nijmegen (met het eerste energieneutrale 
winkelcentrum van Nederland). Juist in die complexe opgaven en 
bijzondere projecten ligt de kracht van VanWonen.

 
lectoraat_  Het thema van de Provada – Fit for the future – 
sluit perfect aan op de activiteiten van deze bevlogen ontwikkelaar. 
Gezonde steden zijn steden die zijn vormgegeven met aandacht 
voor de mensen die er wonen, is hun overtuiging. Dat heeft geleid 
tot het lectoraat Gezonde Stad. Een initiatief van VanWonen 
samen met de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente 
Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 
dit lectoraat ligt de focus op de gebouwde omgeving, gezondheid 
en welzijn. Miranda: ‘Wij willen weten wat er nodig is om 

een omgeving te creëren die de gezondheid en het welzijn van 
mensen bevordert, hen helpt gezonde keuzes te maken en waarin 
ze zich prettig voelen. Daarvoor brengen wij projecten in als 
onderzoeksobject. Een mooie kans voor promovendi en studenten 
om aan de slag te gaan met thema’s als circulariteit, mobiliteit en 
inclusiviteit. En omgekeerd kunnen wij ons voordeel doen met de 
resultaten van het onderzoek en die kennis ook elders toepassen. 
Zo kunnen we van elkaar leren en samen bouwen aan een gezonde 
stad.’
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