‘We willen meer de
regie pakken’
Met de aanstelling van een Directeur Acquisitie zet
VanWonen een nieuwe stap. De ambitie: opschuiven naar
de voorkant van gebiedsontwikkelingen en daarin de regie
pakken. Alfred Bolks en André ten Vergert geloven in het
avontuur: ‘De uitdagingen op de woningmarkt zijn enorm en
wij hebben alles in huis om bij te dragen aan een oplossing.’
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Op 1 september begon André ten Vergert
in zijn nieuwe functie bij VanWonen.
Toch is hij geen onbekende. Voor hij
hier neerstreek, maakte hij heel wat
vlieguren bij grote partijen als Heijmans,
BAM en HBG. Aangezien BAM een
rechtsvoorganger is van VanWonen, is
André nu in zekere zin terug op het oude
nest. Dat voelt vertrouwd. VanWonen
is een ondernemende gebieds- en
vastgoedontwikkelaar met een voorliefde
voor complexe opgaven en bijzondere
projecten. Het werkgebied bestrijkt het
noorden, oosten en midden van het land.
Hier geloven ze in de kracht van aandacht
– voor iedereen, voor elk detail, in elke fase
van het proces. Dat spreekt hem aan. Hij
voelt zich thuis bij de manier van werken:
no-nonsense, vanuit de inhoud en een
visie op de plek, met oog voor de klant en
liefde voor het vak. Dat leidt tot woningen
en leefomgevingen waarin mensen
zich thuis voelen. Mooie voorbeelden
zijn het Kraanbolwerk in Zwolle en
het Groningse Ebbingekwartier (beide
grootschalige binnenstedelijke opgaven) en

de transformatie van Het Dorp (van Mies
Bouwman) bij Arnhem naar een gemengd
woonmilieu.
Met de komst van André gaat VanWonen
een nieuwe fase in: meer in the lead. Zijn
takenpakket is tweeledig: buiten de deur
werken aan het positioneren van het bedrijf,
en intern het bedrijf mede aansturen en de
groei in goede banen leiden. ‘Die opdracht
spreekt me enorm aan,’ zegt hij enthousiast.
‘Het is een uitdagend avontuur, daar lever
ik graag een bijdrage aan.’

Wat is jullie ambitie?
Alfred: ‘Groeien! We willen niet alleen
groter worden en meer projecten doen,
maar ook een grotere rol spelen bij
ontwikkelingen. Nu de overheid zich
steeds meer terugtrekt, wordt er meer van
de markt gevraagd. Wij spelen daarop in
door bij gebiedsontwikkelingen naar de
voorkant op te schuiven en meer de regie
te pakken. Zo kunnen we meer betekenen
en dat is hard nodig. Druk op de
woningmarkt is van alle tijden, maar nu is
het extreem. Er wordt zelfs gesproken over

een wooncrisis. Dat is een grote uitdaging.’
André: ‘In 2014 dachten we met elkaar
dat Nederland wel klaar was. Overal
werden bouwplannen afgeschaald en
ging de deur op slot, ook hier in Zwolle.
Bovendien lag de focus van de overheid
alleen nog op binnenstedelijk bouwen.
Zes jaar later zitten we in een compleet
andere film. Helaas is door de vorige
crisis veel kennis en kunde bij de overheid
verdwenen. Gemeenten staan voor grote
uitdagingen om dit soort enorme opgaves
aan te gaan. Wij springen in dat gat, omdat
we zien dat we daar een rol kunnen spelen.’

Wat maakt jullie een interessante
samenwerkingspartner?
‘Ons team van 45 professionals bestaat uit
mensen van heel verschillende pluimage.
Mensen met ervaring bij gemeenten,
corporaties, ontwikkelaars en bouwers.
Niet alleen techneuten, maar ook sociaal
geografen, planologen, juristen en
ontwerpers. Die diversiteit staat garant
voor een brede blik en verstand van zaken
op alle benodigde gebieden. We zijn
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André
Zakelijke
terugblik
Belangrijkste moment:
Overstap naar
VanWonen.
Mooiste deal: Moet nog
komen.
Corona: Nieuwe inzichten
in manier van werken.
Wie heeft je geïnspireerd:
Niemand in het bijzonder.
Top 3 projecten: Het Dorp
Arnhem, Ebbingekwartier
Groningen, Hart van de
Waalsprong Nijmegen.
Welke app het meeste
gebruikt: Whats App.
Beste Zakenboek: Blue
Ocean Strategy, W. Chan
Kim.

Persoonlijke
terugblik
Mooiste moment:
Wintersport met gezin.
Sportieve hoogtepunt:
Alternatieve
Elfstedentocht
Weissensee.
Topserie Netflix: Breaking
Bad.
Beste Boek: The World
According to Garp, John
Irving.Beste tv-programma:
Zondag met Lubach
Vakantie: Zeilen op het
Wad.
Corona: Veel vrije
avonden.
Meest gelachen: Film
Herman Finkers: De
beentjes.
Wat maakte de meeste
indruk: Overlijden van mijn
moeder.

Zakelijke
vooruitblik 2021

alfred
Zakelijke
terugblik

2 Grootste uitdaging:
“Connectie maken” in
coronatijd.
3 Wat staat in elk geval op
de planning: Coronaproof
bijeenkomst met alle
collega’s!
4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken: Ik ga
het niet anders doen,
het gaat mij om steeds
vernieuwend te zijn.

Belangrijkste moment:
Activum aan boord als
nieuwe aandeelhouder/
investeerder.
Beste bijeenkomst:
Dat waren er niet
zoveel dit jaar. De
nieuwjaarsbijeenkomst
met ons eigen team.
Corona: Snel schakelen.
Wie heeft je geïnspireerd:
Niet zo zeer wie, maar
meer wat: Netflix docu
‘Before the Flood’
Leonardo DiCaprio.
Top 3 projecten: Het
Dorp, Arnhem,
Ebbingekwartier
Groningen, Gerrits Tuin
Zwolle.
Welke app het meeste
gebruikt: Google
Translate.
Beste Zakenboek: 3458
Strategie maken en
Organisatie kraken.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan
in 2020: Geen plannen
om te veranderen, meer
een uitdaging om de
sportieve inspanningen
in coronatijd te kunnen
voortzetten.
2 Wat staat absoluut in je
agenda: Zeiltocht maken.
3 Goed voornemen: Doe ik
niet aan.
4 Waar ga je meer tijd en
aandacht aan schenken:
Vrienden op afstand.

Persoonlijke
terugblik
Mooiste moment: Toen
ik na mijn rugoperatie
weer voor het eerst mijn
schaatsen (pijnvrij)
onderbond.
Sportieve hoogtepunt:
Tevens dieptepunt,
4e plaats op het NK
marathonschaatsen
voor Masters.
Topserie Netflix: Kijk ik
niet.
Beste Boek: Theo
Janssen, De Dikke
Prins.
Beste tv-programma:
Andere Tijden Sport.
Vakantie: Zwitserland
Corona: Uiteindelijk gaat
het om gezondheid en je
dierbaren.
Meest gelachen: Youp van
t Hek.
Wat maakte de meeste
indruk: Toch wel de
Coronasituatie en meer
specifiek de situatie in
Italië.

Zakelijke
vooruitblik 2021

We merken
dat mensen
uit de
Randstad de
rivieren over
komen

1 Wat zijn jouw plannen
voor 2021: Bijdragen aan
de verdere groei van
VanWonen. Kansen
zien en samenwerken
met collega’s en stakeholders.

ook goed in de voorkant van het traject:
klantwensen-verkenning en die goed te
vertalen. We staan dagelijks met de poten
in de klei, weten wat mensen willen,
en kunnen dat vertalen in projecten.
Daarnaast hebben we ook risicobereidheid
– iets wat voor gemeenten belangrijk is.
Kortom, we hebben alles in huis wat nodig
is om lange, complexe trajecten succesvol
af te ronden.’

Jullie zijn nu vooral actief in het noorden, oosten en
deels midden van Nederland. Is dat wel het goede
werkgebied voor een ontwikkelaar met ambitie?
Alfred: ‘We zitten hier uitstekend! De
laatste jaren promootte de overheid vooral
het binnenstedelijk bouwen. Maar de druk
op de markt is zo groot dat je niet alles
op kunt lossen in de stad. Wij zijn ervan
overtuigd dat ook de randen van de stad
en de uitleggebieden weer in beeld komen,
buiten de Randstad. De opgaven komen
onze kant op.’
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André: ‘De reden dat VanWonen is
ontstaan, is dat BAM destijds een andere
strategische keuze heeft gemaakt voor
Noordoost-Nederland. Maar inmiddels
zijn steden als Arnhem, Nijmegen, Zwolle
en Deventer enorm populair. We merken
dat mensen uit de Randstad de rivieren
overkomen. Naast het knooppunt ArnhemNijmegen is de regio Zwolle aangewezen
als groeikern en het aantal inwoners zal
hier op termijn enorm gaan groeien. Zwolle
wordt een belangrijk knooppunt in het
stedelijke netwerk. Dit wordt de vierde
“hoek” van de Randstad.’

Wat is jullie strategie bij het streven naar een plek aan
de voorkant van ontwikkelingen?
André: ‘Daar werken we op verschillende
manieren aan. Ten eerste door zelf het
initiatief te nemen. De tijd dat je als
ontwikkelaar alleen projecten kwam
ophalen, is voorbij. Dus gaan we zelf
nieuwe locaties scouten en proberen die
vg visie #21 - 2020

op de kaart te zetten door gemeenten te
enthousiasmeren voor onze plannen, zodat
we samen aan de slag kunnen. Daarnaast
richten we ons ook op initiatieven vanuit de
gemeente. Daarvoor hebben we een eigen
tenderteam dat volledig is gericht op het
invullen van dergelijke complexe opgaven.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Alfred: ‘We ontwerpen voor de klant. Dat
idee vormt de basis onder ons bedrijf en
die gedachte blijven we trouw. Daarom
is ons streven gericht op een hoge
klantwaardering: we willen binnen vier jaar
een 9+ organisatie zijn. In die tijd willen we
ook een speler worden die door overheden
herkend en erkend wordt als serieuze,
deskundige partij. Onze kracht ligt aan deze
kant van het land. We kennen het gebied,
weten wat er speelt en spreken de taal.
We hoeven geen grote projecten in Den
Haag, maar willen wel in onze regio in de
“Champions League” spelen.’ •
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1 Wat zijn jouw plannen
voor 2021: Nog
meer memorabele
momenten voor onze
klanten realiseren,
een klantwaardering
van minimaal een
8 en op weg naar
de 9+ organisatie.
Uiteindelijk zijn we er
voor onze klanten en
dat moeten we continu
blijven beseffen.
Daarnaast hebben we
het afgelopen jaar veel
energie gestoken in
ons Duurzaamheidsmanifest. Op zowel de
weg er naar toe als het
Manifest zelf ben ik
bijzonder trots. Nu is het
de uitdaging om de daad
bij het woord te voegen.
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2 Grootste uitdaging:
Onze groeiambities
realiseren én het
hiervoor aangegeven
Duurzaamheidsmanifest.
3 Wat staat in elk geval
op de planning: We
plannen niet zoveel, we
ondernemen. Als we een
goed idee hebben, dan
slapen we er nog een
nachtje over, we maken
er een Business Case
van en vervolgens gaan
we het doen.
4 Wat ga je komend jaar
anders aanpakken: Mijn
natuurlijke neiging tot
controle, ik ga op zoek
naar de kunst van het
loslaten, maar eerlijk
gezegd heb ik me dat al
vaker voorgenomen.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen
dan in 2020: Minder
thuiswerken.
2 Wat staat absoluut
in je agenda: De
Elfstedentocht, maar die
staat er elk jaar in.
3 Goed voornemen: Wat
meer tijd nemen voor
reflectie, beschouwing
én lekker voor de open
haard gaan zitten.
4 Waar ga je meer tijd en
aandacht aan schenken: Ga
meer met mijn mannen
thuis (mijn zonen
van 11 en 16) mooie
voetbalwedstrijden
en mooie stadions
bezoeken.

