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We spreken Hans Meurs weliswaar in zijn 
dagelijkse habitat - het spectaculaire VORM-
hoofdkantoor, een versmelting van nieuw- en 
oudbouw aan de Rotterdamse Schiehaven - maar 
hij benadrukt direct dat Platvorm 2050 buiten de 
bestaande bouw- en vastgoedonderneming vorm 
krijgt. ‘Daar hebben we heel bewust voor gekozen. 
Iedereen is razend druk binnen het bedrijf, de hectiek 
is groot. Als we dan van onze mensen ook nog eens 
vragen om invulling te geven aan dit nieuwe platform 

- dat gaat niet werken. Daarom hebben we voor een 
apart traject gekozen.’

Hans Meurs is op een persoonlijke queeste. Hij 
zag bij de vrienden van zijn eigen kinderen hoe 
moeilijk het op dit moment is voor jonge mensen 
om een start te maken op de woningmarkt. ‘Tijdens 
de studie kunnen ze huren met een campuscontract 
maar daarna is het: terug naar het ouderlijk huis.’ Hij 
ziet het ook terug in alle recente jobstijdingen over 
het vastlopen van de woningmarkt met alle negatieve 

Platvorm2050: 
sneller, 
duurzamer en 
betaalbaarderHet is met recht een bijzonder initiatief. Vanaf scratch een 

geheel nieuw en open platform creëren waarmee de bouw 
van betaalbare woningen met 50 procent wordt versneld. 
Tegen 20 procent lagere kosten. Ondernemer Hans Meurs, 
CEO van bouwende ontwikkelaar VORM, ging de uitdaging 
aan in 2019. Twee jaar verder zien we de eerste contouren 
van een nieuwe aanpak.
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maatschappelijke gevolgen van dien. ‘Om dat te 
doorbreken, red je het niet met allerlei losse ingrepen 
- hoe goed bedoeld ook. Dan moet je met een leeg vel 
beginnen. Hoe zouden we de woningbouwproductie 
willen inrichten wanneer we het systeem opnieuw 
zouden mogen inrichten?’

Te weinig woningen
Met die gedachte is Meurs twee jaar geleden met 

een aantal gelijkgestemden op pad gegaan. Hoe is 
de voortgang van Platvorm 2050, kijkend door de 
oogharen? ‘Ik ben extreem ongeduldig van mezelf. 
Per definitie kan het voor mij persoonlijk altijd sneller. 
Maar ik vind het mooi en goed om te zien dat ons 
initiatief veel heeft losgemaakt, ook intern. Vanuit 
de verschillende bestaande maakbedrijven van 
VORM wordt meegedacht. Daarnaast denken externe 
partijen mee, gemeenten bijvoorbeeld. Maar mensen 
hebben me ook spontaan benaderd. Dus ja, ik denk 
dat ik tevreden ben. Overigens zijn er ook mensen die 
kritisch en sceptisch zijn, dat snap ik ook.’

Het primaire doel van Platvorm 2050 is duidelijk: 
‘We maken te weinig woningen. En helemaal te weinig 
betaalbare woningen. Dat komt omdat het wonen op 
zichzelf te duur is geworden, de kostprijs ligt te hoog. 

Ga maar na. Sinds 2014 zijn de vrij-op-naam prijzen 
met 60 à 65 procent gestegen. Op dat moment zaten 
we nog volop in de crisis dus dan is wel duidelijk wat 
er de laatste jaren is gebeurd. De kosten zijn enorm 
opgelopen: door duurzaamheidseisen, technische 
ontwikkelingen, oplopende grondkosten. Een 
koopwoning is op dit moment hooguit toegankelijk 
voor 25 procent van onze bevolking. De overige 75 
procent sluiten we uit.’ Daar komt de drive van Meurs 
en de zijnen dan ook vandaan: nieuwbouwwoningen 
in de huur en in de koop veel beter bereikbaar maken 
voor álle Nederlanders. ‘Er zijn mensen die tien jaar 
of langer op een woning moeten wachten. Dat is 
onacceptabel.’

Bouw community
Platvorm 2050 is een community met een 

gedeelde missie. Projectontwikkelaars, bouwers, 
leveranciers, architecten en overheden gaan samen 
voor het ultieme doel: het versnellen van de bouw 
van betaalbare woningen. De community bestrijkt 

Wanneer had je de moed om je 

eigen bedrijf te starten:

in 2003 ben ik van een zeer succesvol 

bedrijf overgestapt naar Vorm bouw. 

om samen met mijn collega’s Vorm 

bouw, toen 70 miljoen, te laten groeien 

naar een bedrijf van nu 0,5 miljard. 

Waarin naast het bouwen vooral ook 

ontwikkelen centraal staat en we 

samen de mooiste projecten maken 

Wat zijn Voor jou de uniVersele 

Waarden Van ondernemen, 

onafhankelijk Van Welke crisis 

(financieel, Virus, stikstof et 

cetera) zich ook Voordoet: 

geloven in je ambities en je 

ambities ook uitvoeren ongeacht de 

belemmeringen

Welk Vak zou je gekozen hebben 

als je geen ondernemer zou 

zijn:

advocaat of rechercheur

Welke droom had je Vlak 

Voordat je begon:

samen mooie projecten maken

hoe ben je Veranderd/gegroeid 

de afgelopen jaren:

Vooral de organisatie laten groeien 

en bloeien

aan Welke eigenschappen/

Vaardigheden heb je beWust 

geWerkt: 

onhaalbare doelen stellen. zelfs als je 

ze niet haalt boek je toch succes

Welke tegenslag heeft je het 

meeste geVormd:

het veel te vroeg overlijden van mijn 

ouders 

hoe Word jij beïnVloed door 

succes:

succes is mooi, maar van verliezen 

leer je meer

en Welk succesmoment heeft 

jou het meeste beïnVloed:

het winnen van de eerste tender in 

amsterdam in 2014. bijna iedereen 

gaf mij terug dat ons dat nooit zou 

lukken en we wonnen daarna nog 10 

tenders in 3 jaar. dit liet zien als je iets 

heel graag wil en er alles voor doet, 

het vaak ook lukt. dus luister naar 

je gevoel

Van Welke beslissing heb je 

spijt: 

geen enkele. ik heb foute beslissingen 

genomen, maar er altijd heel veel van 

geleerd

Wat typeert jouW stijl Van 

leiding geVen:

kan niet bestaat niet. stimuleren, 

motiveren, ambitieus en doelgericht

Welke ondernemer beWonder je 

het meest: 

elon musk, onmogelijke doelen 

nastreven en vaak nog bereiken ook

Wat is je leVensfilosofie: 

Willen, kunnen, durven en doen. als je 

dit rijtje volgt dan lukt het vrijwel altijd

hoe kom je tot jezelf:

lezen, reizen en ontmoeten andere 

culturen en sporten

Wat betekent duurzaamheid 

Voor jou:

de kans om noodzakelijke 

veranderingen in onze sector door te 

voeren, bijvoorbeeld houtbouw

Wat doe je als het eVen 

tegenzit:

mij extra inspannen om te zorgen dat 

het alsnog voor elkaar komt

Wat Was je hoogtepunt in 2019: 

Winnen van tender de puls, een 24/7 

kantoor woongebouw op de zuidas

Wat is jouW ultieme doel als 

ondernemer:

er mede voor zorgen dat er geen 

woningnood meer is

Wanneer ben je succesVol:

nooit

Welke rol speelt mobiliteit in je 

ondernemersleVen:

een middel om van a naar b te komen 

Welk Vraagstuk houd je het 

meeste bezig:

de woningnood en de (on)

betaalbaarheid van wonen

Wat Wil je als ondernemer 

nalaten aan de Volgende 

generatie:

als je iets echt graag wil en je stopt er 

veel tijd en energie in dan lukt het 

Welke rol speelt leeftijd in 

jouW ogen:

niet

in het Weekeinde Werk ik Wel/

niet omdat: 

Werken en privé lopen bij mij kris kras 

door elkaar. als ik ergens ben, dan ben 

ik er ook 100%

oVer Welke inVestering heb 

je lang nagedacht/denk je 

lang na: 

aankoop van locaties oostenburg 

in amsterdam, samen meer dan 150 

miljoen. uiteindelijk toch samen 

met het team in één week kunnen 

beslissen

digitaal Vergaderen: Waarom 

Wel/niet: 

Wel, dit gaat sneller en wordt vaak 

beter voorbereid. niet als je vooral in 

de onderzoekmodus zit

Welk obstakel ga je in Q3/Q4 

nemen:

er zijn geen obstakels

Waar heb je ontzettend hard 

om moeten lachen:

elke dag

Wat Was je beste zakenlunch: 

dat is met corona wel lang geleden 

Wat Was het beste feest dat je 

zelf hebt gegeVen:

50 jaar 

als je morgen zou kunnen 

Wakker Worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, Wat 

zou dat zijn:

gedachten lezen

Wat maakt de stad slim:

diversiteit 

post coVid-19, Waar kijk je het 

meest naar uit:

reizen en gezellige borrels momenten

Wat is je exit moment: 

geen idee 

Waar ben je graag als je eVen 

tijd Voor jezelf nodig hebt:

in mijn zwembad 

Wat heeft coVid-19 met jouW als 

ondernemer gedaan:

zelfstandigheid, betrokkenheid en 

creativiteit van onze medewerkers is 

nog duidelijker geworden. daar ben 

ik trots op

Hans Meurs

‘�EfficiëntiE�
tijdEns�dE�
bouw�bEgint�
al�bij�hEt�
ontwErp’�

de blox in 
den haag 
gebouwd door 
Vorm 2050
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fibonacci in 
amsterdam 
gebouwd door 
Vorm 2050

alle fases in de bouw: van de initiatie, via het 
ontwerp, de omgevingsvergunningsaanvraag en het 
technisch ontwerp tot en met de uitvoeringsfase. 
Inmiddels hebben zich 12 partners bij Platvorm 2050 
aangesloten en zijn de eerste projecten in volle gang. 

Daarnaast richt de aanpak van Platvorm 2050 zich 
op drie andere pijlers: industrialisatie, digitalisering 
en waardecreatie. ‘Om snel te kunnen bouwen tegen 
een zo laag mogelijke kostprijs is het essentieel dat 
we gedurende de bouw alle mogelijke inefficiënties 
elimineren. We richten ons op standaardisatie en 
prefabricage. Efficiëntie tijdens de bouw begint 
al bij het ontwerp. Door met vaste maatvoeringen 
te werken kunnen we efficiënter produceren én 
onbegrensd configureren tijdens het ontwerpen. Deze 
‘LEGOlisering’ is gebaseerd op industrieel maatwerk.’ 

De bekende tegenwerping dat deze aanpak zou 
leiden tot architectonisch saaie dozen wordt door 
Meurs gepareerd: ‘Juist niet. Het stelt ons in staat 
unieke projecten te creëren die iets bijzonders 
toevoegen aan het stedelijk landschap. Met behulp 
van geïndustrialiseerd vervaardigde bouwelementen 
maken we betaalbare en duurzame bouwwerken 
en woningen met hoogwaardige architectuur en 
kwaliteit.’ 

Digitaal Platform
Een aantal jaren geleden is VORM begonnen 

met het investeren in een digitaal platform voor de 
bouw. ‘Het digitale platform van Platvorm 2050 is in 
staat om in twee twee weken een compleet gebouw 
te ontwerpen tot een structuurontwerp met een 
koppeling aan de meest bepalende maakpartners. 
Het neemt daarbij alle repetitieve ontwerptaken 
over, zodat de focus kan liggen op de ontwikkeling 
van het beste ontwerp. Het digitale platform maakt 
parametrische structuurontwerpen mogelijk. Hierbij 
kunnen alle partijen gelijktijdig vanuit hun eigen 
discipline aan het project bijdragen. Wij voeren 
alle randvoorwaarden vanuit wet- en regelgeving, 
stedenbouw, beeldkwaliteit, doelgroepen en 
technische maakbaarheid direct vanaf het begin in. 
Het programma komt vervolgens met de mogelijke 
varianten. In twee weken tijd hebben we net zoveel 
outcome als normaal in zes maanden.’

Waardecreatie
‘Gebouwen met een ziel maken, dat is wat we met 

Platvorm 2050 ook willen bereiken’, aldus Meurs. 
‘Architecten kunnen zich juist gaan concentreren 
op datgene wat het gebouw zo uniek maakt. Daarbij 

‘�hEt�digitalE�platform�
van�platvorm�2050�
is�in�staat�om�in�
twEE�wEkEn�EEn�
complEEt�gEbouw�tE�
ontwErpEn�tot�EEn�
structuurontwErp�
mEt�EEn�koppEling�aan�
dE�mEEst�bEpalEndE�
maakpartnErs’�

‘�gEbouwEn�
mEt�EEn�ziEl�
makEn,�dat�is�
wat�wE�mEt�
platvorm�2050�
ook�willEn�
bErEikEn’

kiezen ze uit een snoepdoos van beproefde producten 
en materialen.’ Daarmee vervalt er ook veel dubbel 
werk, zo geeft de VORM-CEO aan: ‘We slaan meerdere 
vliegen in een klap: hogere kwaliteit, meer woningen, 
betere betaalbaarheid. En de beperkte capaciteit 
in de sector, zetten we veel effectiever in.’ Meurs 
verwacht dat de grootste tijdswinst aan de voorkant 
van het ontwikkelings- en ontwerpproces te halen 
is: ‘We komen veel sneller tot een hoofdplanopzet, 
met alle berekeningen die gevraagd worden zoals op 
duurzaamheidsgebied.’ Inmiddels is Platvorm 2050 
met verschillende gemeenten aan het onderzoeken 
hoe deze aanpak in concrete gebiedsontwikkelingen 
gestalte kan krijgen. Ook richting woningcorporaties 
en andere betrokken partijen kan het platform 
meerwaarde hebben: ‘Het vraagstuk van betaalbaar 
wonen leeft bij heel veel partijen. Daarover wil ik het 
gesprek aangaan. Uiteindelijk streven we naar een 
open innovatie community: hoe meer partijen het 
gebruiken, hoe groter de doorbraak die we kunnen 
realiseren.’


