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Samen werken
aan goed wonen
Van ‘Samenwerken aan goed wonen’, de titel van 
de Actieagenda Wonen die Aedes half februari 
samen met nEPRoM, nVM, Bouwend nederland en 
dertig andere partners presenteerde, komt niet veel 
terecht zolang ergeen nieuwe regering is. Met hun 
brancheorganisatie staan nederlandse woning-
corporaties te popelen om een einde te maken aan 
de woningcrisis - of om toch in ieder geval het 
begin van het einde in te luiden.

Vorm ontzorgt corporatieS 
met de handyman: 
Een vast aanspreekpunt in het woningcomplex 
voor de bewoners, waar iedereen terecht kan met 
vragen over het onderhoud aan de woning. VoRM 
Vastgoedonderhoud lanceert met de ‘handyman’ 
een nieuw concept dat zeker ook interessant is voor 
woningcorporaties. Jaap Wessels en Joost Versteeg 
leggen uit hoe de handyman werkt en waar de 
meerwaarde in schuilt.

Vorm helpt corporatieS 
met buurtontwikkeling
de discussie over de woningmarkt heeft de laatste 
tijd volop betrekking op de nieuwbouwopgave. 
Minstens zo belangrijk is echter hoe we met de 
bestaande woningen en buurten omgaan. Bij VoRM 
wordt daar volop over nagedacht en met concepten 
als BuurtBoost wordt de samenwerking met 
woningcorporaties gezocht. directeur Concepten 
Eva Hekkenberg licht toe.

conceptappartementen: 
Snel, goed en betaalbaar
Betaalbare woningen die snel gerealiseerd kunnen 
worden. dat is waar de markt om vraagt. daarom 
komt VoRM met een nieuw initiatief: conceptap-
partementen. Een uitbreiding van de reeds 
bekende grondgebonden conceptwoningen. Zelfde 
techniek, zelfde mensen. ‘hiermee voorzien we in
een grote behoefte’, zegt Gerrit Jan Otterman.
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ambitie. Biobased is de toekomst
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duurzame toekomst
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Als VORM zien wij de noodzaak om de bouw te versnellen en verduurzamen. Wij spreken de 
ambitie uit om zoveel mogelijk biobased te bouwen. In de praktijk resulteert dit in projecten 
als ROOT, KOER en Fibonacci. Alleen zo brengen we de opname van grondstoffen die nodig 
zijn om te bouwen in balans met wat de aarde te bieden heeft. Ook stellen we onze kennis 
ter beschikking, door bijvoorbeeld onze deelname aan de stuur- en werkgroep Houtbouw 
MRA voor een toename van houtbouw in de bouwprojecten in de MRA. Zo nemen we 
samen verantwoordelijkheid in de stappen naar een milieuneutrale sector.

In balans met de aarde 

Biobased is de toekomst

Een milieuneutrale
sector als ambitie  

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 
VORM.NL/VORM-DE-BUSINESSPARTNER/MVO-EN-DUURZAAMHEID
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Een miljoen toekomstbestendige woningen erbij in tien jaar tijd. 

Een betaalbaar huis voor iedereen. Samen werken aan vitale en 

leefbare buurten. En een versnelling van de verduurzaming van 

de gebouwde omgeving. Dat zijn de belangrijkste doelen van de 

Actieagenda Wonen, die Aedes geheel volgens planning een maand 

voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 presenteert.

Opmerkelijk is dat afschaffing van de door woningcorporaties 

verguisde verhuurdersheffing slechts twee keer wordt genoemd 

in het document. Haast terloops, alsof Aedes zich erbij heeft 

neergelegd dat het trekken aan een dood paard is zolang de VVD 

aan de macht is. Het kan verkeren. De VVD is op 17 maart een 

van de winnaars van de verkiezingsstrijd, die veel meer wordt 

gedomineerd door de aanpak van de coronacrisis, de toeslagaffaire 

en de klimaatverandering dan door de crisis op de woningmarkt. 

Dat verandert in de maanden die volgen: terwijl de kabinetsformatie 

zich voortsleept en af en toe zelfs vast dreigt te lopen, blijven 

de huizenprijzen en de huren in de vrije sector stijgen, lopen de 

wachttijden voor sociale huurwoningen verder op en verliezen 

steeds meer mensen het zicht op, om met Aedes te spreken, ‘de 

goede en betaalbare woning die bij hem of haar past’.
 

Goede eerste stap
Gedurende de zomer wordt duidelijk dat de woningmarktcrisis 

wél een belangrijk thema is tijdens de kabinetsformatie en dat ook 

zal zijn tijdens mogelijke nieuwe verkiezingen die dreigend aan de 

horizon opdoemen. Op zondag 12 september nemen ruim 15.000 

mensen deel aan Het Woonprotest, een demonstratie voor ‘het 

recht op betaalbaar wonen’ die door onder andere de Woonbond 

is georganiseerd. Een verhit debat tijdens de Algemene Politieke 

Beschouwingen na Prinsjesdag, resulteert vervolgens in een politiek 

compromis: de verhuurdersheffing zal structureel met een kwart 

worden verminderd. In ruil daarvoor zullen met woningcorporaties 

prestatieafspraken worden gemaakt over woningbouw en 

verduurzaming. ‘Een goede eerste stap, maar de verhuurdersheffing 

heeft zijn langste tijd gehad en moet helemaal worden afgeschaft’, 

duikt Aedes bij monde van voorzitter Martin van Rijn de volgende 

dag meteen strijdbaar in de ontstane ruimte. De branchevereniging 

rekent uit dat de ‘belasting op sociale huurwoningen’ corporaties 

sinds de invoering in 2013 12 miljard euro heeft gekost. 

‘En onderzoek door drie ministeries en Aedes toont aan dat 

woningcorporaties tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort komen om 

voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen’, 

aldus Van Rijn, benadrukkend dat de samenleving in het algemeen 

en de nieuwe regering in het bijzonder zichzelf in de vingers snijdt 

door de verhuurdersheffing te handhaven. ‘Als de demissionaire 

coalitie dat doet, ontkent het de wooncrisis’, aldus directeur Zeno 

Winkels van de Woonbond.
 

Vernietigend oordeel
Ook de achterban van Aedes, bijna alle woningcorporaties in 

Nederland, volgt de kabinetsformatie uiteraard op de voet én 

heeft zonder uitzondering een vernietigend oordeel met elkaar 

gemeen over de verhuurdersheffing. ‘Die kost ons jaarlijks 36 

miljoen euro,’ verzucht bestuursvoorzitter Hedy van den Berk 

van woningcorporatie Havensteder, die onder het motto ‘sterk in 

wonen’ bijna 45.000 huishoudens in de regio Rotterdam een thuis 

biedt. ‘Ook in onze regio merken we dat er een dringend tekort 

is aan woningen. Starters die niet uit huis kunnen, gezinnen die 

niet kunnen verhuizen naar een grotere woning of mensen die nu 

zelfs dakloos zijn. Kortom: levens die stil liggen. Tot 2030 bouwen 

wij 4.000 woningen bij, voornamelijk sociale huurwoningen. 

Een klein percentage van de nieuwbouw bestaat uit middeldure 

huurwoningen, voor huishoudens met een inkomen net boven die 

van de grens voor sociale huurwoningen. De gemiddelde huurprijs 

voor deze woningen ligt op 950 euro per maand. Ook de vraag 

naar deze woningen is de afgelopen jaren enorm gestegen. En de 

verwachting dat ‘de markt’ in deze vraag voorziet blijkt niet uit te 

komen. Inmiddels is ook aan de middeldure huurwoningen een 

schrijnend tekort.’

Tegelijk blijkt volgens Van den Berk uit het onderzoek van de 

drie ministeries en Aedes dat ook de regio Rotterdam een flink 

middelentekort heeft. ‘Een aantal corporaties heeft al binnen vijf 

jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen 

en om woningen te verduurzamen. Onze inzet richting politiek is 

om de lasten voor corporaties te verlagen, bijvoorbeeld door het 

schrappen van de verhuurderheffing.’
 

‘Je reinste diefstal’
Ongeveer 150 kilometer noordelijker biedt Woningstichting Den 

Helder ruim 10.000 huishoudens in de Kop van Noord-Holland 

een thuis, om even in die terminologie van Havensteder te blijven. 

Directeur-bestuurder Robbert Waltmann is de eerste om toe te 

geven dat de woningmarktcrisis niet alleen is veroorzaakt door de 

verhuurdersheffing. ‘Maar behalve het spekken van de schatkist 

heeft het ook zeker geen enkel positief effect gehad,’ verzekert 

hij. ‘Een deel van het woningtekort kun je direct linken aan de 

verhuurdersheffing. Samen met de Helderse wethouder Kees 

Visser heb ik dat tijdens de kabinetsformatie nog eens onder de 

aandacht gebracht, in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. 

Afschaffen, meteen, was onze boodschap. Sinds de invoering heeft 

de verhuurdersheffing Woningstichting Den Helder ruim 37 miljoen 

euro gekost. Dat komt neer op ruim € 600 euro per huurder per 

jaar, in een stad waar eigenlijk iedere cent gestoken zou moeten 

worden in verbetering en verduurzaming van de woningen en de 

wijken. Zonder verhuurdersheffing hadden we honderden woningen 

extra kunnen bouwen of een groot gedeelte van ons bezit kunnen 

verduurzamen. In de wetenschap dat de energielasten stijgen, zou 

dat onze huurders enorm geholpen hebben. Kortom, je reinste 

diefstal. Hoe wrang wil je het hebben?’

Van de circa 10.000 sociale huurwoningen die Woningstichting 

Den Helder bezit, zijn er zo’n 3.000 ondergebracht bij Helder 

Vastgoed BV, een commercieel-maatschappelijke tak die activiteiten 

ontplooit die woningcorporaties niet meer mogen uitvoeren. 

‘Middeldure huur- en koopwoningen bouwen bijvoorbeeld, 

al dan niet als onderdeel van een gebiedsontwikkeling,’ legt 

Waltmann uit. ‘Dat we van de minister toestemming kregen 

voor die splitsing is volkomen terecht, want Den Helder heeft 

een overmaat aan sociale huurwoningen en een groot tekort aan 

duurdere huur- en koopwoningen. Hierdoor zat de wooncarrière 

van menig Nieuwedieper op slot. Door te investeren in een ander 

segment woningen komt de doorstroming ook op gang en kunnen 

we sociale huurwoningen te huur of te koop aanbieden aan de 

doelgroep die nauwelijks nog kansen heeft op de woningmarkt. En 

zolang commerciële investeerders dat niet aandurven, doet Helder 

Vastgoed het.’
 

Moeilijke woningmarkt
Zo kocht Helder Vastgoed onlangs nog het voormalige V&D-pand 

in het centrum van Den Helder, met de bedoeling er appartementen 

in te realiseren. Waltmann: ‘Dat geen ontwikkelaar het aandurft, 

komt niet alleen omdat er veel asbest in het gebouw zit. Den Helder 

heeft een heel moeilijke woningmarkt die het resultaat is van zijn 

geïsoleerde ligging, met aan drie kanten water, en een eenzijdige, 

jarenlang door de Koninklijke Marine gedomineerde economie. De 

gemiddelde woningprijs is hier € 220.000, bijna de helft van het 

landelijke gemiddelde. De prijzen stijgen in Den Helder ook, er wordt 

inmiddels zelfs overboden, maar er is nog een lange weg te gaan.’

Volgens Waltmann beginnen de pogingen om de Helderse 

woningmarkt evenwichtiger te maken, langzaam maar zeker 

vruchten af te werpen. ‘Twintig jaar geleden bestond zeventig 

procent van de voorraad uit sociale huur, nu is dat vijftig procent.’ 

Kenmerkend voor de Helderse woningmarkt is volgens hem 

ook dat Woningstichting Den Helder twee jaar geleden nog een 

‘verhuurmakelaar’ in dienst had, die lastig te verhuren woningen 

aan de man/vrouw moest zien te brengen. ‘Inmiddels is de 

gemiddelde wachttijd opgelopen naar 2,5 jaar. Een toenemend 

probleem in Den Helder is het aantal ‘zwakke schouders’ in de 

stad, om het zo maar even te noemen. Er zijn hier relatief veel 

hulpverleningsinstanties gevestigd, hun doelgroepen zorgen 

voor extra druk op de woningmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de 

veerkracht uit veel Helderse wijken verdwenen is, waardoor het 

‘naar elkaar omkijken’ verandert is in ‘elkaar aanwijzen’. Hier 

hebben zowel de bewoners met zwakke als met sterke schouders 

niks aan. Hoe groot het probleem is blijkt uit dat er bij ons maar 

liefst vier incassomedewerkers voortdurend bezig zijn om ervoor te 

zorgen dat die huurders met zwakke schouders geen problematische 

schulden opbouwen.’
 

Duivels dilemma
Ook Van den Berk merkt dat er steeds meer mensen vanuit 

een kwetsbare positie bij Havensteder aankloppen. ‘Het zijn 

bijvoorbeeld ex-psychiatrische patiënten of ex-verslaafden die 

sneller moeten terugkeren in de samenleving. Tel daarbij op 

het aantal ouderen dat langer thuis moet blijven wonen, ook 

als dat soms niet goed meer lukt. Omdat onze woningen vaak 

geconcentreerd in een wijk liggen, zorgt dat voor veel mensen bij 

elkaar die begeleiding nodig hebben. Dat is een kwetsbare situatie 

waarover we ons zorgen maken. We zijn steeds in gesprek met de 

gemeente en zorgpartijen hoe we deze gezamenlijke opgave kunnen 

invullen. Zo werken we nu aan een concept dat we ‘tussen-thuis’ 

noemen. Een plek waar mensen zelfstandig wonen, maar geholpen 

worden met het terugkeren in de samenleving.’
 

Deels met het oog op die kwetsbare doelgroepen, is het beleid 

van Havensteder erop gericht om de huren gemiddeld alleen met 

inflatie te verhogen. Van den Berk: ‘En soms zelfs om huren te 

verlagen. Het is en blijft een duivels dilemma. Het geld om nieuwe 

woningen te bouwen, te onderhouden en te verduurzamen komt 

grotendeels uit ons huurinkomsten. We komen tegemoet aan de 

wens van onze huurders en huurderskoepel om de huren alleen met 

inflatie te verhogen. Dat betekent minder geld om te investeren in 

het onderhoud en de verduurzaming van onze woningen en nieuwe 

woningen.’
 

Doorn in het oog
De basis van het duurzaamheidsprogramma van Havensteder, vat 

Van den Berk samen als ‘isoleren, isoleren en nog eens isoleren’. 

Volgens haar is dat een bewuste keuze, omdat deze ingreep direct 

bijdraagt aan lagere energiekosten en dus lagere woonlasten. ‘Wat 

je niet opwekt hoef je ook niet te betalen. De Rotterdamse wijk 

Bospolder-Tussendijken zit midden in een energietransitie: in een 

pilot worden de eerste 1.300 woningen aardgasprijs gemaakt. En 

we sluiten aan bij de ‘wanneer-kaart’ van de gemeente als het gaat 

om de andere wijken aardgasprijs-ready te maken. Alle nieuwe 

woningen die we bouwen worden standaard gasloos opgeleverd.’

Uiteraard heeft ook Woningstichting Den Helder zijn handen vol 

aan het verduurzamen van haar woningvoorraad. Waltmann: ‘Als 

we geen verhuurdersheffing meer hoeven te betalen, denk ik dat 

we de energietransitie hier ook financieel wel aankunnen. Ook de 

vennootschapsbelasting is mij in dat verband trouwens een doorn 

in het oog: dat bijvoorbeeld de fiscale winst kunstmatig wordt 

verhoogd door de onrendabele toppen op nieuwbouw niet als verlies 

te erkennen, is op z’n zachtst gezegd discutabel.’
 

Fantastisch plan
Als het woningmarktbeleid niet verandert, en in het licht van de 

meest recente ontwikkelingen in de kabinetsformatie lijkt de kans 

daarop nihil, zal Havensteder volgens Van den Berk de komende 

vijf jaar maximaal 1 miljard euro kunnen investeren. ‘Geld dat 

we steken in onderhoud en andere kwaliteitsverbeteringen zoals 

nieuwbouw en renovatie. Toch is het niet genoeg om te voldoen 

aan de verduurzamingsopgave van het Rijk. Daar is meer geld 

voor nodig. Geld dat bijvoorbeeld beschikbaar komt door de 

verhuurdersheffing af te schaffen.’

Ook bij Waltmann staat dat bovenaan het wensenlijstje. ‘Als 

woningcorporaties niet meer financiële slagkracht krijgen, kan 

Woningstichting Den Helder ook in de toekomst maximaal 

honderd nieuwe woningen per jaar toevoegen aan de voorraad. 

Hopelijk worden het er meer, want we hebben zulke mooie 

plannen. Mede dankzij ons is de stad de afgelopen jaren 

aantoonbaar mooier en leefbaarder geworden. Met onder andere 

de gemeente, het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat hebben 

we nu een fantastisch plan bedacht om verzwaring van de zeedijk 

te combineren met een nieuwe wijk die de zee op nooit eerder 

vertoonde wijze met de stad verbindt. De bouw zou in 2024 van 

start moeten gaan en zal Den Helder weer in positieve zin op 

de kaart zetten. Ik hoop echt dat wij de kar niet alleen hoeven 

te trekken, maar dat ook ontwikkelaars zullen participeren, in 

het besef dat de Helderse woningmarkt steeds evenwichtiger en 

aantrekkelijker wordt en ook hen steeds meer kansen biedt. Of ik 

er na tien jaar in deze functie wel eens moedeloos van word? Nee. 

Ik geloof nog steeds in Den Helder en de kansen die we samen 

oppakken.’

Van ‘Samenwerken aan goed wonen’, de titel van de
Actieagenda Wonen die Aedes half februari samen met 
NEPROM, NVM, Bouwend Nederland en dertig andere 
partners presenteerde, komt niet veel terecht zolang er 
geen nieuwe regering is. Met hun brancheorganisatie staan 
Nederlandse woningcorporaties te popelen om een einde te 
maken aan de woningcrisis - of om toch in ieder geval het 
begin van het einde in te luiden. Het wachten is op
de nieuwe beleidskaders en spelregels waarbinnen de
woningmarkt kan worden gereanimeerd. En op verlaging
of zelfs afschaffing van de verhuurdersheffing, die woning-
corporaties als een molensteen om de nek hangt.
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Samen investeren in 
een duurzame toekomst

VORM en Solarge bundelen de krachten om de energietransitie 

te versnellen met low-carbon en lichtgewicht zonnepanelen. 

Samen starten we de realisatie (voorjaar 2022) van een 

300 megawatt zonnepanelenfabriek in Nederland. Doe je mee? 

voor meer informatie.

VORM.NL

 CIRCULAIR

LICHTGEWICHT

LOW-CARBON

Klik hier

Terug naar de inhoud

https://vorm.nl/nieuws/vorm-bekrachtigt-geloof-in-circulaire-zonnepanelen-solarge-met-financi-le-impuls


Jaap Wessels en Joost Versteeg vormen een sterk duo binnen 

VORM Vastgoedonderhoud. Tijdens het gesprek vullen ze elkaar 

heel gemakkelijk en vanzelfsprekend aan. Die complementariteit 

zien we ook terug in hun dagelijks werk. Waar Joost Versteeg 

met name de commerciële kant van de business bestrijkt is Jaap 

Wessels verantwoordelijk voor de organisatorische flow binnen 

VORM Vastgoedonderhoud; hij stuurt onder meer de teams met 

de vakmensen aan die het onderhoud aan de woningen verrichten. 

De afgelopen jaren hebben ze samen flink aan de weg getimmerd 

en dit onderdeel van VORM Holding wordt steeds meer bekend in 

de markt. Ook innovatie en het voortdurend inspelen op nieuwe en 

veranderende klantwensen is daarbij belangrijk, zo geeft Versteeg 

aan: ‘In die context moet je ook de ontwikkeling van de handyman 

zien, daar hebben we samen hard aan gewerkt. Vanuit onze eigen 

ervaringen met het uitvoeren van onderhoud als uit de wensen van 

onze opdrachtgevers halen we zaken op: hoe kan het slimmer en 

beter? Ik kan het ook direct aan mijn eigen persoonlijke ervaring als 

bewoner koppelen: hoe lastig is het tegenwoordig wel niet om tijdig 

een goede vakman te krijgen? Ik belde laatst een schildersbedrijf: 

drie ingesproken berichten, zes whatsappjes, nul reacties. Dat 

moet beter en professioneler kunnen.’ Wessels kan de hartenkreet 

ondersteunen: ‘De inzet van de handyman is erop gericht om de 

klanttevredenheid te vergroten en te borgen in het proces, zowel bij 

de corporaties zelf als bij hun huurders.’

De handyman wordt door jullie met name ingezet bij onderhoud 

en in de nazorg van een door VORM gerealiseerd gebouw. Welke 

insteek hebben jullie daarbij gekozen?

Versteeg: ‘Bij (garantie-)onderhoud wordt traditioneel gekozen 

voor een vrij technische insteek: er is een technisch probleem en 

dat moet opgelost worden. Wij hebben het juist benaderd vanuit de 

logistiek.’

Wessels: ‘Het gaat erom dat op het goede moment de vakman daar 

is. En dat hij niet voor een klus van een half uur vanuit Den Bosch 

moet reizen naar Amsterdam. Dus zowel vanuit de klant als vanuit 

de keten geredeneerd, kan het beter.’

Versteeg: ‘We zagen in de praktijk al dat veel opdrachtgevers dit 

type onderhoud uitbesteden. Dat is voor ons een kans: laten we 

proberen dit naar ons toe te trekken. Om daarmee partijen als 

woningcorporaties te ontzorgen. Omdat we met VORM veel 

op binnenstedelijke locaties werken aan grote projecten - met 

vaak beperkte ruimte op de bouwplaats - kwam het idee van de 

handyman bij ons op. Een vakman die gekoppeld wordt aan een 

complex met woningen en daar inzetbaar is voor de bewoners.’

Wat zijn de voordelen van de inzet van de handyman?

Versteeg: ‘Voor de bewoners is het uiteraard heel prettig dat ze 

een vaste contactpersoon hebben die ze kunnen inschakelen. 

Andersom is het voor de vakman in kwestie ook plezierig om 

“vast” aan een complex verbonden te zijn en de bewoners daar te 

leren kennen. Dat zorgt over en weer voor een gevoel van extra 

binding en veiligheid. De handyman krijgt een vaste eigen plek in 

het woningcomplex, kan daar voorraden met materialen opslaan 

en is snel ter plaatse. Geen gereis en gedoe met parkeren, direct 

schakelen. En indien nodig de brugfunctie vervullen wanneer 

gespecialiseerde bedrijven moeten worden ingezet.’

Wessels: ‘Het is voor ons ook een nieuwe manier van werken. 

Normaal gesproken doen wij vanuit VORM de coördinatie voor 

de bouw en sturen wij - naast onze eigen vaklieden - partners 

in de keten aan die na de oplevering ook de nazorg gaan doen. 

Dat zijn soms ook partijen die niet per definitie 100 procent 

servicegericht zijn. Maar wanneer ieder voor zich bij het betreffende 

woningcomplex komt, praten we over tienduizenden onnodige 

vervoersbewegingen per jaar. De milieu-impact daarvan is 

gigantisch. Daarom hebben we ervoor gekozen de regie te pakken 

en af te spreken met onze comakers dat wij het integrale onderhoud 

gaan verrichten. De klant heeft daar voordeel van maar ook de 

duurzaamheid wordt ermee bevorderd. Onze werkwijze brengt de 

invulling van diverse sustainable development goals dichterbij.’

Versteeg: ‘Een extra bijkomend voordeel is dat wij vanuit het 

onderhoud na de oplevering allerlei ervaringen over hoe bepaalde 

ontwerpoplossingen en materialen werken, kunnen doorgeven aan 

onze collega’s bij VORM Ontwikkeling en VORM Bouw. Zo maken 

we ook intern de keten weer rond en kunnen we gezamenlijk de 

beste beslissingen nemen voor bepaalde toepassingen en producten 

gedurende de gehele levenscyclus. Het sturen op total cost of 

ownership wordt beter mogelijk. En het helpt ons ook om aan de 

voorkant van processen scherp te kijken naar de businesscase over 

langere tijd. Wat kost een product en wat levert het op: initieel maar 

ook gedurende de beheerfase na oplevering.’

Op welke doelgroepen mikken jullie met de lancering van de 

handyman?

Versteeg: ‘We zijn op meerdere manieren met VORM in de markt 

aanwezig. Het kan gaan om woningen die door ons zelf ontwikkeld 

en gebouwd zijn maar ook om woningen van derden. Belangrijkste 

klanten zien we bij woningcorporaties en bij institutionele en 

particuliere beleggers.’

Wessels: ‘Je zou theoretisch ook aan individuele particulieren 

kunnen denken maar het gaat er juist om schaal en volume te 

maken. Op die manier kunnen we efficiëntie en effectiviteit in het 

proces garanderen. Reistijden worden zo kort mogelijk gehouden en 

we realiseren zoveel mogelijk werk in één dag.’

Versteeg: ‘Kijkend naar de cyclus van een gebouw zien we dat met 

ontwikkeling en bouw enkele jaren gemoeid zijn, wij zitten veel 

langer met onze klanten om tafel. We hebben alle gegevens over 

een door VORM gerealiseerd gebouw in handen in digitale vorm, 

weten wat er speelt door de aanwezigheid van de handyman en 

kunnen van daaruit optimaal de klantvraag invullen voorkomen 

en wanneer ze toch ontstaan, problemen oplossen. Wij maken het 

onvoorspelbare onderhoud voorspelbaar, omdat wij weten hoe een 

woning zich qua onderhoud gedraagt.’

Zijn er al eerste projecten te noemen waarbij de handyman wordt 

ingezet?

Wessels: ‘In Amsterdam hebben we nu het dagelijks beheer van 203 

studentenwoningen van corporatie De Key overgenomen.’ 

Versteeg: ‘En in de gebiedsontwikkeling Oostenburg doen wij het 

onderhoud van meerdere appartementengebouwen. Daarbij worden 

ook mensen uit de omliggende buurt ingeschakeld met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Ook in maatschappelijk opzicht ontstaat zo een 

win-win situatie.’

Een vast aanspreekpunt in het woningcomplex voor de 
bewoners, waar iedereen terecht kan met vragen over het 
onderhoud aan de woning. VORM Vastgoedonderhoud 
lanceert met de ‘handyman’ een nieuw concept dat zeker 
ook interessant is voor woningcorporaties. Jaap Wessels en 
Joost Versteeg leggen uit hoe de handyman werkt en waar 
de meerwaarde in schuilt.

MensenMakEndestad

zakelijke vragen

Waar kom je vandaan? 

Na mijn studie 

bouwkunde aan de 

Hogeschool ben ik 

sinds 2006 werkzaam 

bij VORM. Na 8 jaar 

werkvoorbereiding 

van diverse 

nieuwbouwprojecten 

en bestaande bouw 

heb ik 2 jaar in het 

Efficiency Team van 

VORM Holding gewerkt: 

procesverbeteringen 

doorvoeren binnen 

de volle breedte van 

de Holding onder de 

Holding directie. Tijdens 

deze periode heb ik 

ook mijn LEAN black 

belt gehaald. Sinds 

2016 werk ik bij VORM 

Vastgoedonderhoud 

en sinds 2018 ben ik 

leidinggevende van de 

afdeling

Wat houd je bezig? 

Voor en met mijn 

collega’s het werk zo 

faciliteren en met elkaar 

organiseren, dat wij 

veel lol hebben in ons 

werk en onze klanten en 

gebruikers goed kunnen 

helpen vanuit onze 

expertise

Aan welk project werk 

je? 

Projecten overdragen 

en leiding geven aan 

het team en samen 

met Joost continu op 

zoek naar de (steeds 

veranderende) vragen 

van onze klanten

Wat wil je bereiken? 

Tevreden klanten en 

opdrachtgevers die 

graag bij VORM blijven 

doordat VORM het 

gehele proces onder 

controle heeft (van 

conceptontwikkeling 

naar ontwikkeling/

realisatie en uiteindelijk 

de exploitatie). Klanten 

met een probleem 

zo helpen dat ze blij 

worden van de service 

die we leveren en de 

kennis en kunde die we 

inbrengen

Wat is je visie voor de 

toekomst?

Ogen en oren open en 

blijven vernieuwen en 

continu meebewegen 

met de veranderende 

markt is belangrijk. 

Plezier, humor en 

de juiste focus 

maken uitdagingen 

veel luchtiger en 

bespreekbaarder

U bent 

halverwege

Tekst:

Kees de Graaf

Beeld:

Marcel Krijger 

(portret)
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Jaap Wessels (l) en 

Joost Versteeg

persoonlijke vragen

Wat wilde je vroeger 

graag worden?

Orthodontist

Welke wijze les neem jij 

ter harte?

Oma: Zorg goed voor 

elkaar

Van wie heb je het 

meeste geleerd?

Mijn ouders en met 

het dagelijks werk van 

iedereen om me heen. 

Van iedere situatie of 

persoon valt wel iets 

te leren. Je moet alleen 

eigen ogen openen om 

nieuwe dingen te leren

Ben jij altijd zeker van 

je zaak?

Altijd? Lijkt me 

onmogelijk. Meestal wel 

maar sta zeker ook open 

voor visies van anderen. 

De markt en klantvraag 

verandert steeds, 

luisteren en daarop 

inspelen is dan ook erg 

belangrijk

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken?

Telefoon op stil en lekker 

laten slapen aub

Wat/wie maakt je blij?

Mijn vrouw, Leonie en 

2 kinderen Madelief en 

Gijs en nog vele anderen 

uiteraard

Waar moet je heel erg 

om lachen?

Kleedkamerhumor op de 

voetbal

Waar kun je wakker van 

liggen?

Een mug in de 

slaapkamer

Waar ben je trots op?

De resultaten die we 

bereiken als team 

Vastgoedonderhoud

Wat is je favoriete 

muziek?

Ik luister graag naar 

bandjes

Wat is je favoriete sport?

Voetbal en hardlopen. 

Tijdens corona ook 

gestart met padel 

aangezien dat nog wel 

mocht

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier?

Groepsdier

Introvert of extravert?

Ik kan me goed 

aanpassen aan de 

setting

Optimist of pessimist?

Optimist

Welk jaargetijde is het 

fijnst?

Zomer

Welk vakantieland?

Frankrijk

Waar wil je vanaf?

Een tunneltent, zie 

marktplaats

Wat heb je het meest 

gemist gedurende de 

coronatijd?

Sociale contacten en 

de lunch in ons nieuwe 

kantoor met collega’s

Wat heb je juist leren 

waarderen in coronatijd?

Veel reistijd besparen 

door online meetings en 

deels thuis werken

Wat ga je zeker nog een 

keer doen?

Golven met Joost

  dag van de 
WoningbouW
corporaties

In gebiedsontwikkeling 

Oostenburg doet 

VORM het onderhoud 

van meerdere 

appartementen- 

gebouwen

VORM OntzORgt 
cORpORaties Met 
de handyMan

HANDyMAN; EEN VAKMAN 
DIE GEKOPPELD WORDT 
AAN EEN cOMPLEx MET 
WONINGEN EN DAAR 
INZETBAAR IS VOOR DE 
BEWONERS

jaap Wessels

zakelijke vragen

Waar kom je vandaan? 

Ik ben ooit in 2000 

begonnen bij een 

automatiseerder in 

de woningcorporatie-

branche. Daar heb ik 

vrijwel alle processen 

geautomatiseerd. 

Daarna ben ik voor 

mijzelf aan de slag 

gegaan en in het 

vastgoedonderhoud en 

schadeherstel een eigen 

bedrijf opgezet. Daarin 

was ik verantwoordelijk 

voor commercie en 

innovatie. Dat heb 

ik in 2019 verkocht. 

Sinds februari 2020 

ben ik werkzaam bij 

VORM. Vanuit mijn 

bedrijfskundige 

achtergrond zoek 

ik steeds naar 

mogelijkheden om 

processen te verbeteren, 

waar mogelijk via 

automatisering

Aan welk project werk 

je? 

Samen met Jaap 

verantwoordelijk 

voor VORM 

Vastgoedonderhoud. 

Jaap is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit 

van de productie 

(klantcontactcentrum, 

technisch managers 

en vaklieden) en ik 

verantwoordelijk voor 

commercie en innovatie 

(samen met Jaap)

Wat wil je bereiken? 

Het onvoorspelbare 

onderhoud voorspelbaar 

maken en zo een 

aanvulling realiseren 

op de propositie. Minder 

abstract: ik wil dat 

wij bewoners bij een 

onderhoudsvraagstuk in 

een keer én goed helpen

persoonlijke vragen

Wat wilde je vroeger 

graag worden?

Profvoetballer en bij de 

politie

Van wie heb je het 

meeste geleerd?

Dat zijn een paar 

mensen: Jos Balk 

(commercie), Dik 

Elsman (aansturing 

van team) en Kees van 

Mierlo (hoe IT een proces 

kan ondersteunen en 

hoe je dat commercieel 

presenteert)

Ben jij altijd zeker van 

je zaak?

Ik ben overtuigd van 

mijn visie. Binnen deze 

visie is er volop ruimte 

voor mogelijkheden om 

zaken aan te scherpen

Wat/wie maakt je blij?

Een lange avond 

tafelen met vrienden 

en wanneer mijn kids 

blij zijn

Waar kun je wakker van 

liggen?

De klimaatverandering

Wie is jouw held?

Henri Nouwen

Wat is je favoriete 

muziek?

Geen uitgesproken 

voorkeur, zo lang het 

maar niet te eentonig 

is of juist heel erg 

ingewikkeld

Wat is je favoriete sport?

Voetbal en golf

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier?

In sporten een 

groepsdier, in werk vind 

ik de combinatie fijn

Optimist of pessimist?

Optimist

Welk jaargetijde is het 

fijnst?

De lente

Welk vakantieland?

De Waddeneilanden vind 

ik erg mooi en ik vind 

het fijn om daar te zijn

Wat zou je graag 

nog eens willen 

bezitten?

Een elektrische fiets

Wat heb je het meest 

gemist gedurende de 

coronatijd?

Spontaan dingen 

doen zonder allerlei 

aanvullende dingen te 

regelen

Wat heb je juist leren 

waarderen in coronatijd?

De tijd die wij extra 

konden besteden aan 

het gezinsleven

Wat ga je zeker nog een 

keer doen?

Naar de Waddeneilanden

joost versteeg

terug naar de inhoud



Over ervaring in de bestaande stad en het samenwerken met 

bewoners, woningcorporaties en andere belanghebbenden 

hoeven we Eva Hekkenberg niet veel meer te vertellen. Zo 

was ze onder meer projectontwikkelaar bij woningcorporatie 

Ymere en uit dien hoofde onder meer betrokken bij diverse 

projecten en gebiedsontwikkelingen rondom transformatie en 

herstructurering. Een opgave die nog steeds urgent is en weer 

aan belang wint in het licht van discussies over de ‘inclusieve 

stad’, de betaalbaarheid en bereikbaarheid van goed wonen en de 

verbetering en verduurzaming van bestaande woonbuurten. Vanuit 

VORM denkt Hekkenberg mee over concepten die daarbij ingezet 

kunnen worden. BuurtBoost is daar een goed voorbeeld van: een 

wijkgerichte aanpak waarmee kwetsbare buurten een impuls krijgen. 

‘Dat gebeurt aan de hand van drie lijnen: we vergroten het vaak 

eenzijdige woningaanbod, creëren een nieuwe mix van doelgroepen 

en functies en verduurzamen het bestaande vastgoed. Zo 

veranderen deze gebieden van mono naar multi. En ze worden weer 

toekomstbestendig, omdat we in onze integrale aanpak ook thema’s 

als openbare ruimte, energievoorziening en mobiliteit meenemen. 

Daarbij brengen de corporaties en VORM beide hun kennis en 

ervaring in. De corporaties als kenners van het gebied en de wensen 

van de bewoners, VORM als expert op het gebied van gebieds- en 

opstalontwikkeling.’

Op welke manieren hebben jullie vanuit VORM op dit moment 

met woningcorporaties te maken?

‘Eigenlijk in de gehele keten, van ontwikkeling via bouw tot en met 

vastgoedonderhoud. Ten tijde van minister Blok van het inmiddels 

opgeheven ministerie van VROM zijn de corporaties teruggezet 

naar hun kerntaak: het beheer van sociale huurwoningen. Hun 

expertise en capaciteit op het gebied van woningontwikkeling is 

voor een deel verloren gegaan, ontwikkelbedrijven zijn opgeheven 

en koopwoningen mogen ze al helemaal niet meer ontwikkelen. 

Daar helpt VORM hen dus bij. In veel gemeenten is het gebruikelijk 

dat marktpartijen die bijvoorbeeld een tender winnen verplicht 

een bepaald aandeel sociale huurwoningen realiseren. Dat is 

uitstekend, daarmee werken we aan een gemengde, inclusieve 

stad. Vanuit ons netwerk van corporaties - we kennen de spelers 

- kunnen we die opgave vervolgens samen invullen. En waarbij 

we uiteraard hopen - en dat gebeurt ook - dat corporaties ons 

ook bij hun nieuwe projecten betrekken. Bij nieuwbouw ligt 

er een belangrijk dwarsverband met VORM 2050, een bedrijf 

waarmee we versnelling in de bouwproductie willen realiseren. 

We boeken daar eerste successen mee, onder meer in Amsterdam 

en Den Haag. Na de bouw breekt vervolgens de exploitatiefase 

aan en daarin staan we corporaties bij vanuit onze knowhow 

rondom het vastgoedonderhoud. De kennis die 

we daarin gezamenlijk opdoen kunnen we weer 

inbrengen bij nieuwe projecten, zo is de cirkel 

weer rond. Daarnaast ligt er een lijn naar de 

corporaties via de projecten die door VORM 

Transformatie en Renovatie worden verduurzaamd 

of getransformeerd, waarbij bestaande gebouwen een 

nieuw leven krijgen.’ 
 

En dan is er nu het concept van BuurtBoost, 

waarmee jullie op het schaalniveau van een wijk als 

geheel gaan acteren. Wat maakt het concept van 

BuurtBoost onderscheidend?

‘Het is in ieder geval een heel andere aanpak dan die 

zeg tien à vijftien jaar geleden gebruikelijk was en 

waarbij vooral werd ingezet op sloop-nieuwbouw. 

En waarbij herhuisvesting van bewoners voorop 

stond. Waardoor mensen ineens vanuit de Westelijke 

Tuinsteden in Amsterdam op IJburg belandden. 

Met BuurtBoost kijken we in de eerste plaats vooral 

naar de bestaande kwaliteiten van een wijk - zoals de 

sociale cohesie of de openbare ruimte - en hoe we 

die met heel gerichte ingrepen kunnen verbeteren. 

Een vorm van acupunctuur dus eigenlijk. En daarbij 

spelen we in op de wens van mensen om juist in 

hun bestaande buurt te blijven wonen. Zodat ze 

een wooncarrière in de wijk kunnen maken. En hun 

sociale verbanden in stand blijven.’

Zijn er al eerste successen van de aanpak te melden?

‘We zijn er nu een jaar mee bezig, het gaat om 

trajecten waarbij we ons langjarig aan een buurt en 

een corporatie willen verbinden. Veel corporaties zijn 

geïnteresseerd in het concept. De eerste casestudies 

zijn inmiddels gereed waarbij we ook nadrukkelijk 

kennis van stedenbouwkundige en landschappelijke 

ontwerpers inzetten. En we brengen inzichten op 

het gebied van duurzaamheid en mobiliteit in, deze 

lenen zich bij uitstek voor een gebiedsgerichte aanpak. Voor ons is 

het ook een leerzaam traject, nieuwe vraagstukken doen zich voor 

zoals: hoe spreken we bewoners aan? De meeste van hen kennen 

VORM als bedrijf niet, het heeft geen zin hen te overvallen met de 

boodschap van “wij gaan iets leuks voor uw wijk bedenken”. Het 

gaat vaak om buurten waar al veel is beloofd en niet alles daarvan is 

gerealiseerd. Dan is het zaak eerst een goed gesprek aan te gaan en 

vertrouwen op te bouwen.’

De discussie over de woningmarkt heeft de laatste tijd 
volop betrekking op de nieuwbouwopgave. Minstens
zo belangrijk is echter hoe we met de bestaande woningen 
en buurten omgaan. Bij VORM wordt daar volop over 
nagedacht en met concepten als BuurtBoost wordt de 
samenwerking met woningcorporaties gezocht. 
Directeur Concepten Eva Hekkenberg licht toe.

MensenMakEndestad

zakelijke vragen

Waar kom je vandaan?

Ik ben geboren en 

getogen in Uithoorn, 

onder de rook 

van Amsterdam. 

Bouwkundig opgeleid 

en ontwikkel nu met een 

maatschappelijke blik 

Aan welk project werk 

je?

Ik ben continu op zoek 

naar kansen om unieke 

woningen te realiseren 

in leefbare wijken

Wat wil je bereiken?

Trots zijn op de 

projecten waar ik een 

betrokkenheid bij heb 

omdat ik daarmee een 

bijdrage heb geleverd 

aan een leefbare en 

duurzame toekomst

persoonlijke vragen

Wat wilde je vroeger 

graag worden?

Tandarts, maar vanaf 

mijn 11e wilde ik 

bouwkunde studeren

Welke wijze les neem jij 

ter harte?

Als je het even niet meer 

weet; volg je gevoel

Ben jij altijd zeker van 

je zaak?

Nee, maar daar denk ik 

niet al te lang bij na

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken?

Laat mij maar slapen…

Wat/wie maakt je blij? 

Mijn dochter

Waar moet je heel erg 

om lachen? 

Lucky tv

Waar kun je wakker van 

liggen? 

Nieuwe ideeën en 

indrukken

Wat is je favoriete sport?

Fietsen

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier?

Een groepsdier, 

absoluut!

Optimist of pessimist? 

Optimist

Welk jaargetijde is het 

fijnst? 

Lente

Welk vakantieland?

Italië

Waar wil je vanaf?

Leugenaars

Wat heb je het meest 

gemist gedurende de 

coronatijd?

Veel mensen om mij 

heen

Wat heb je juist leren 

waarderen in coronatijd?

Weekenden zonder 

afspraken

Wat ik nog wil bijleren?

Architectuur-

geschiedenis. Deze 

lessen waren in mijn 

studententijd altijd 

vroeg in de ochtend. Dan 

ben ik niet op mijn best

Mijn inspiratiebron?

De omgeving

U bent 

halverwege

Tekst:

Kees de Graaf

Beeld:

Marcel Krijger
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eva Hekkenberg

Directeur Concepten

VORM

  dag van de 
WoningbouW
corporaties

VORM helpt
cORpORaties Met
buuRtOntwikkeling

BuurtBoost:

we vergroten het 

vaak eenzijdige 

woningaanbod, creëren 

een nieuwe mix van 

doelgroepen en functies 

en verduurzamen het 

bestaande vastgoed. 

Mariette Broesterhuizen 

treedt aan als regisseur Buurtontwikkeling 

Per 1 september is ze begonnen, nadat ze 

hiervoor vijf jaar partner was bij bureau Common 

Affairs en werkte aan architectonische en 

stedenbouwkundige plannen. Daar vroeg ze zich 

op een gegeven moment af: welke antwoorden kan 

een architect geven op de grote maatschappelijke 

opgaven die op ons afkomen? ‘Ontwerpers kunnen 

daar zeker een bijdrage aan leveren maar het 

probleem is wel dat we vaak pas later in het 

proces aan tafel komen. Dan zijn veel belangrijke 

vragen al gesteld en vaak al van antwoorden 

voorzien. En ligt er al veel vast waar je vervolgens 

verder mee moet werken.’

Broesterhuizen wilde ook meer met de 

leefomgeving doen en minder met het 

gebouwontwerp. Het leidde tot het besluit om 

te stoppen bij Common Affairs en op zoek te 

gaan naar een nieuwe uitdaging die genoemde 

aspecten wél in zich droeg: eerder in het 

proces meedraaien en het hogere schaalniveau 

beetpakken. ‘Ik heb verschillende gesprekken 

gevoerd, bewust de tijd genomen. En toen liep ik 

tegen het BuurtBoost-concept van VORM aan. Dat 

leek me een geweldige uitdaging. Om te mogen 

werken voor en met bewoners in een buurt die er 

al zijn en daar willen blijven. Vaak in naoorlogse 

woongebieden die monotoon en monofunctioneel 

zijn. In een langdurige samenwerking met 

bewoners, woningcorporaties en gemeenten daar 

goede oplossingen voor ontwikkelen. Waarbij 

ikzelf als regisseur vooral een verbindende rol 

wil spelen. Want niemand kan deze opgave in 

zijn eentje realiseren. Per wijk gaat het erom een 

goede balans te vinden tussen verduurzamen, 

transformeren en verdichten. Dat zal iedere keer 

maatwerk zijn.’
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Betaalbare woningen die snel gerealiseerd kunnen worden. Dat is 

waar de markt om vraagt. Daarom komt VORM met een nieuw 

concept: standaard appartementen. Een winwin-situatie voor 

woningzoekenden, gemeenten en corporaties, stelt Gerrit Jan 

Otterman. 

VORM is een kei in het realiseren van woningen waar mensen 

graag wonen. Dat is het resultaat van liefde voor het vak, oog 

voor mensen en een nauwe samenwerking tussen de verschillende 

bedrijfsonderdelen. Zowel het bouwbedrijf als het ontwikkelbedrijf 

zijn hard gegroeid. Dat is mede te danken aan het succes van de 

conceptwoningen. De afgelopen jaren is een grote bibliotheek 

opgebouwd met standaard grondgebonden woningen. Rijwoningen, 

2-onder-1-kappers of vrijstaand, met verschillende gevelstijlen en 

bouwtypen. Alle woningen bestaan uit standaard bouwstenen die 

uitgebreid getest en doorontwikkeld zijn. Daardoor weten ze bij 

VORM nu precies wat er nodig is om een bepaald woningtype te 

realiseren, wat de kosten zijn en hoe lang het duurt. Het resultaat: 

een perfect gestroomlijnd proces, wat zich vertaalt in een snelle 

doorlooptijd en betaalbare woningen. De conceptwoningen zijn dan 

ook populair. 

Betaalbaar bouwen
Maar de markt vraagt om meer dan alleen grondgebonden woningen. 

Er is een groeiende behoefte aan goede, betaalbare appartementen 

voor een uiteenlopend publiek, van starters tot senioren. Daarom 

heeft VORM haar bibliotheek met conceptwoningen uitgebreid 

met concept appartementen. Het aanbod is gevarieerd en 

loopt van 40 m2 tot 120 m2 en alles wat daartussen zit. Er zijn 

verschillende gevelstijlen en types mogelijk, van galerijwoningen 

tot portiekappartementen. Voor de appartementen maakt VORM 

gebruik van dezelfde, bewezen technieken als bij de grondgebonden 

woningen en het werk wordt uitgevoerd met dezelfde mensen: de 

professionals van VORM 6D Wonen, de vaste bouwpartner binnen 

de VORM-organisatie. Die aanpak staat garant voor hoogwaardige 

realisatie en goede resultaten. 

Wat is de drijfveer achter dit nieuwe initiatief?

‘Het tekort aan betaalbare woningen in Nederland. We willen 

een betaalbare woning voor iedereen! We zien dat het bij 

grondgebonden woningen vaak niet lukt om ze betaalbaar aan te 

bieden door de dure grond en de hogere bouwkosten. Gestapelde 

bouw biedt wat dat betreft meer mogelijkheden.’

Welke rol spelen appartementen in de huidige bouwplannen? 

‘Ze vormen vaak onderdeel van een mix. Veel stedenbouwkundige 

plannen en projecten die nu gerealiseerd worden, zijn een 

combinatie van eengezinswoningen, vrijstaande woningen en 

appartementen. Zo vergroot je de diversiteit in een wijk en dat is 

een enorme pre in de woonbeleving van mensen. Wij kunnen die 

mix bieden, doordat we zowel standaard grondgebonden woningen 

als appartementen als één ontwikkeling met dezelfde techniek en 

dezelfde partners neerzetten. Daarin zijn we echt onderscheidend.’

Waar zien jullie kansen?

‘We sorteren continu voor op marktverwachtingen. In de huidige 

markt is de concurrentie voor bouwen in uitleggebieden enorm en 

bovendien zijn de weilanden praktisch vol. Maar er liggen kansen 

op andere terreinen. Wij zien binnenstedelijk veel mogelijkheden 

om woningbouw te plegen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of 

op oude schoollocaties. Daar kunnen we vanuit onze bibliotheek 

mooie, gevarieerde plannen voor bedenken die snel uitgevoerd 

kunnen worden.’

Wat zijn de voordelen van conceptbouw en werken met vaste 

partners?

‘Onze conceptwoningen en -appartementen bestaan uit 

afzonderlijke bouwstenen, een soort LEGO-blokken die makkelijk 

samen te voegen zijn. De afzonderlijke onderdelen zijn zo vaak 

toegepast dat de processen geperfectioneerd zijn en geen fouten 

meer bevatten. Doordat we met vaste partners werken, weet 

iedereen precies wat hij moet doen. Dat zorgt voor lagere ontwikkel- 

en bouwkosten en een snelle doorlooptijd. Onze bouwduur is op 

zich niet sneller dan andere bedrijven in de sector, maar in het 

totaalproces zijn we absoluut slagvaardiger en effectiever. Doordat 

we als ontwikkelaars en bouwers bij elkaar zitten, zijn de lijntjes kort 

en weten we van elkaar precies waar we mee bezig zijn. Daardoor 

kunnen we snel op zaken inspelen, of het nu gaat om het uitwerken 

van tekeningen, het aanvragen van de omgevingsvergunning of de 

verkoop. Bij de meeste bedrijven start de bouwvoorbereiding pas als 

70 procent van de woningen verkocht is. Maar bij ons beginnen de 

aannemers vaak al met de bouwvoorbereiding, terwijl de verkoop 

nog maar net gestart is. Dat scheelt veel tijd.’

Biedt standaard conceptbouw wel ruimte voor individuele wensen 

van klanten?

‘Standaardisatie wordt vaak gezien als inflexibel, maar is dat beslist 

niet. Het is een vertrekpunt van waaruit je snel en efficiënt kunt 

ontwerpen. Doordat het proces is gestandaardiseerd kun je snel 

alle benodigde stappen doorlopen en kunnen project specifieke 

aanpassingen heel efficiënt worden doorgevoerd. Standaardisatie 

gaat dan ook prima samen met flinke flexibiliteit in het ontwerp.’

In hoeverre passen de conceptappartementen bij de trend van smart 

wonen?

‘Wij kunnen woningen voorbereiden als smart home, met 

allerlei intelligente systemen die op afstand bestuurbaar zijn met 

smartphone, tablet of stem. Zo kun je op afstand je verwarming 

aanzetten, de lampen uitdoen of de gordijnen dichtdoen. Ook 

is het mogelijk om de prestaties van de woning te monitoren. 

Dat betekent niet alleen gemak voor de bewoners, maar ook een 

besparing op energieverbruik en veiligheid. Dergelijke opties zijn 

vaak nog gadgets, maar die luxe zal steeds meer standaard worden.’

Wat betekent conceptbouw voor de prijs? 

‘Grondgebonden woningen waar we er al een paar duizend van 

gebouwd hebben, kunnen we heel efficiënt en betaalbaar bouwen 

doordat we een vaste bouwsystematiek hanteren en werken met 

vaste partners. Dat proces is helemaal uitgekristalliseerd. Nu 

zetten we vanuit diezelfde bouwsystematiek met dezelfde partners 

appartementen op. Dat vertaalt zich dus ook in appartementen 

tegen lagere prijzen.’

Waar ben je trots op?

‘Bij ons geldt: een man een man een woord een woord. We spreken 

met één mond richting kopers, beleggers en corporaties. Als wij als 

ontwikkelaar iets beloven aan de klant, dan maakt de aannemer dat 

ook waar. We hebben pas een project opgeleverd aan een corporatie 

die zo enthousiast is over het proces en het eindresultaat dat die 

eigenlijk alleen nog maar met ons wil werken. Dat is echt gaaf! Zo’n 

tevreden opdrachtgever, daar kick ik op.’

Hoe zie jij de toekomst? 

‘Ik denk dat deze vorm van bouwen een stevige vlucht gaat nemen 

en dat we moeten voorsorteren op een rooskleurige toekomst. 

Daarom zijn we nu druk bezig met een plan voor de bezetting van 

ons team. We moeten nu mensen aannemen voor het succes van de 

komende jaren.’

ConCeptappartementen: 
snel, goed en
betaalbaar

Betaalbare woningen die snel gerealiseerd kunnen worden. 
Dat is waar de markt om vraagt. Daarom komt VORM met 
een nieuw initiatief: conceptappartementen. Een uitbreiding 
van de reeds bekende grondgebonden conceptwoningen. 
Zelfde techniek, zelfde mensen. ‘Hiermee voorzien we in 
een grote behoefte’, zegt Gerrit Jan Otterman.

MensenMakEndestad

4 zakelijke vragen 

 

1. Waar kom je 

vandaan?

Opgegroeid in 

Papendrecht en 

vanwege jong gezin en 

korte reistijd daarom in 

2001 bij Van der Vorm 

Bouw gaan werken. De 

afdeling Ontwikkeling 

was toen net opgericht 

en dat leek me een 

mooie uitbreiding van 

mijn blikveld over 

brede de bouwkolom. 

Basisopleiding Civiele 

Techniek + kopklas 

bouwkunde, waarna 

werkzaam bij een 

(toen nog) kleine weg-

&waterbouwkundige 

aannemer Gebr. De 

Koning (calculatie, 

inkoop) en grote 

utiliteitsbouwer 

HBG (later BAM; 

werkvoorbereiding, 

uitvoering) waarna dus 

naar VORM

2. Wat houd je

bezig?

Ik geniet er enorm van 

om mensen te helpen 

zich te ontwikkelen en 

hun doelen te halen c.q. 

boven zichzelf te laten 

uitstijgen. Buiten VORM 

ben ik actief in een 

aantal stichtingen en 

besturen, waarbij met 

name ontwikkelingswerk 

in Liberia mijn hart 

heeft gestolen. Geweldig 

om te zien hoe je 

met relatief weinig 

U bent 

halverwege

Tekst:

Petra Pronk

Beeld:

Marcel Krijger 

(portret)

oktoBer 2021             visie presenteert

24 persoonlijke vragen

 

1. Wat wilde je vroeger graag worden?

Boer; lekker met dieren en in de natuur

2. Welke wijze les neem jij ter harte?

Het kan altijd anders. Bezie een onderwerp vanuit 

iemand anders’ standpunt en kijk in hoeverre 

dat jouw standpunt beïnvloedt. Haal daar de 

verbeterpunten uit. Loopt er iets fout, dan ligt het 

altijd ergens aan jezelf

3. Van wie heb je het meeste geleerd?

Privé van mijn vader. Ongelooflijk hoe hij zijn leven en 

gezin heeft ingericht zonder daar zelf een voorbeeld 

in gehad te hebben. Professioneel bij VORM toch wel 

Hans Meurs en Peter Klink, maar ook Ton Bouwman 

van HBG citeer ik nog regelmatig

4. Ben jij altijd zeker van je zaak?

Nee, zeker niet; ik heb wel overal een mening over, 

maar zie en weet dat er altijd alternatieven zijn

5. Waar kunnen ze jou voor wakker maken?

De drie P’s: pannenkoeken, poffertjes en pizza

6. Wat/wie maakt je blij?

Pfoe, zoveel dingen. Als vastzittende processen 

uiteindelijk toch succesvol worden. Als tegenpolen 

elkaar weten te vinden door mijn bemiddeling, invloed

7. Waar moet je heel erg om lachen?

Van die slappe filmpjes waar herkenbare, dagelijkse 

dingen stompzinnig mislopen

8. Waar kun je wakker van liggen?

Spanningen tussen mensen waar ik persoonlijk bij 

betrokken ben of persoonlijk onderdeel van ben

9. Waar ben je trots op?

Team Conceptwoningen scoort bijzonder goed in het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat betekent 

dat de mensen goed in hun vel zitten en goed kunnen 

presteren. En dat zien we ook terug in het behalen 

van doelen

10. Wie is jouw held?

Ik heb niet echt een held. Ben niet zo van het 

ophemelen van mensen. Ik hoop dat mijn kinderen 

naar mij (gaan) kijken zoals ik naar mijn vader

11. Wat is je favoriete muziek?

Ik heb nooit muziek opstaan. Afhankelijk van de 

gelegenheid, situatie kan ik diverse stijlen waarderen

12. Wat is je favoriete sport?

In Papendrecht is iedereen korfbalfan. Daarnaast 

kan ik genieten van fietstochten op de racefiets of 

uitdagingen op de mountainbike

13. Ben je een einzelgänger of een groepsdier?

Ik kan heel goed alleen zijn en me in stilte 

terugtrekken, maar uiteindelijk haal je je menselijke 

waarde en voldoening uit contacten met anderen

14. Introvert of extravert?

Introvert

15. Optimist of pessimist?

Optimist; ik zie het positieve in mensen en situaties 

en weet die ook te vinden en te versterken

middelen echt verschil 

in de levens van 

mensen kunt maken. 

Mijn quote daarin: 

“ontwikkelingswerk 

lijkt een druppel op een 

gloeiende plaat, maar 

je zult maar net die 

druppel ontvangen”

3. Aan welk project 

werk je?

Sinds de oprichting van 

de diverse specifieke 

BV’s binnen VORM 

vanaf 2018 geef ik 

als Ontwikkelmanager 

leiding aan VORM 

Conceptwoningen BV. 

In verschillende stadia 

hebben we ongeveer 

40 (deel-)projecten 

onder onze hoede. 

Vanuit een bibliotheek 

aan woningtypen 

ontwikkelen we samen 

met de plaatselijke 

overheden mooie 

projecten die we in 

verkoop brengen, 

waarna VORM 6D Wonen 

het stokje overneemt 

qua realisatie

4. Wat wil je bereiken?

Stabiele doorgroei van 

VORM Conceptwoningen 

qua omzetvolume en 

een uitbreiding van 

de bibliotheek van 

ontwerpmodellen, 

waarbij een mix van 

ervaren en jonge 

medewerkers zich 

thuis voelt zodat zij 

hun grenzen durven op 

te zoeken zodat zij en 

VORM Conceptwoningen 

succesvol zijn

16. Welk jaargetijde is het fijnst?

Zomer; lekker zonnetje en lang licht

17. Welk vakantieland?

Met de caravan het mooie weer opzoeken in Duitsland 

of Frankrijk. Wintersport heeft ook mijn hart gestolen

18. Wat zou je graag nog eens willen bezitten?

Een paar echte oude landkaarten. Lijkt me wel leuk 

aan de wand

20. Wat heb je het meest gemist gedurende de 

coronatijd?

Groepsgewijze activiteiten als kerkdiensten, 

korfbalwedstrijden, familiebijeenkomsten en het 

VORM Conceptwoningen team

21. Wat heb je juist leren waarderen in coronatijd?

De tijd samen met mijn vrouw. Vaak samen lunchen 

en ’s avonds op tijd samen eten

22. Wat ga je zeker nog een keer doen?

Ik zou nog wel weer eens met de racefiets de bergen in 

willen. Hoop ooit nog de Mont Ventoux en Stelvio aan 

palmares te kunnen toevoegen

23. Mijn verborgen talent?

Samenbinden is wel mijn sterkste vlak denk ik; 

persoonlijke problemen aanhoren, bespreken 

en samen beleven; tegenstanders / tegenpolen 

samenbrengen en laten samenwerken

24. Wat ik nog wil bijleren?

Het introverte verminderen en extraverter zijn zonder 

mezelf te verloochenen

‘ WE ZIEN BINNENSTEDELIjK VEEL MOGELIjKHEDEN 
OM WONINGBOuW TE PLEGEN, BIjVOORBEELD OP 
BEDRIjVENTERREINEN OF OP OuDE SCHOOLLOCATIES.’

‘ ER IS EEN GROEIENDE BEHOEFTE AAN 
GOEDE, BETAALBARE APPARTEMENTEN’

‘ WE ZIEN BINNENSTEDELIjK VEEL MOGELIjKHEDEN 
OM WONINGBOuW TE PLEGEN’

Gerrit Jan Otterman

ontwikkelmanager 

VORM

  dag van de 
WoningbouW
corporaties

Compacte rug-aan-rug 

betaalbare woningen 

voor starters en kleine 

gezinnen

Conceptappartementen 

galerij

Combinatieproject 

appartementen en 

grondgebonden 

woningen

Gezinswoningen

terug naar de inhoud



Van mono naar multi  
NIEUW! Verbeter de  
kwaliteit in  
kwetsbare stadswijken  
met BuurtBoost

Meer weten?  
Vraag de brochure aan!  
Of bel met Britt van der Zandt  
van VORM op 06 - 10 19 23 45.

Wijken die laag scoren op de Leefbaarometer 
zijn vaak monotoon en bestaan grotendeels 
uit sociale huurwoningen. Ook ontbreekt 
het aan variatie in functies, doelgroepen 
en ruimten. Met de wijkgerichte aanpak 
BuurtBoost transformeert een wijk van mono- 
naar multifunctioneel door te verdichten, 
te verkleuren en te verduurzamen. Met als 
resultaat: een duurzame leefomgeving met 
voldoende betaalbare woningen waar bewoners 
comfortabel en prettig wonen. Nu en in de 
toekomst.  

BuurtBoost vergroot de kracht van een stadswijk door:
1. het woningaanbod te vergroten;
2. een nieuwe mix van doelgroepen en functies te creëren; 
3. bestaand vastgoed te verduurzamen en de buitenruimte op te waarderen.

BuurtBoost is een nieuw concept van  
VORM, in samenwerking met V8 Architects, 
en Karres en Brands.

BuurtBoost helpt woningcorporaties en 
gemeenten om hun verduurzamings- en 
verdichtingsopgave te realiseren. Binnen 

drie maanden heeft u al een scan met 
kansen voor een leefbaardere wijk of buurt. 

Terug naar de inhoud

https://buurtboost.nl/inschrijven/



