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‘�Wonen�
toegankelijk�
en�betaalbaar�
maken’

De woningmarkt voordeliger en toegankelijker 
maken. Daar gaat Change= voor met haar 
‘product wonen’. Via een nieuwe aanvliegroute 
willen Ralph Mamadeus en Bas Maingay het 
probleem op de woningmarkt oplossen. ‘Je kunt 
blijven doen wat je altijd deed, maar dan houd je 
wat je altijd had: een gruwelijk woningtekort.’ 

#24/2022 VG VISIE zomEr wonen

Ralph Mamadeus (L), CEO,  en Bas Maingay, directeur ontwikkelen
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Ralph MaMadeus

hoe oud ben je: 

54 of 23 jaar aG (after Google)

Waar groeide je op: 

Rotterdam Zuid

In welke stad/dorp ligt je hart:

Combinatie Rotterdam en 

utrecht waar ik studeerde

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ja, Zakenman. Wist ik al van 

kinds af aan

Ben je geworden wie je wilde 

worden:

live is a journey and not a 

destination. Ik ben nog steeds 

onderweg, ook als de persoon 

die ik graag zou willen zijn 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

Thuis, met mijn gezin, vrouw, 

kinderen en of familie

Binnen- of buitenmens: 

alle twee

Introvert of extravert:  

alle twee

sporter of studiebol: 

alle twee

socialist of kapitalist: 

Geen van twee

Risico’s mijden of nemen: 

altijd een combinatie

luisteren of spreken: 

Beiden daar waar nodig

Wie is je grote voorbeeld: 

heb ik niet, wel bewondering 

voor sommige mensen

Werken of vrij zijn: 

Ik heb altijd met plezier 

gewerkt, hierdoor voelde ik mij 

altijd vrij. dat zou ik nimmer 

willen veranderen

Fietsen of auto: 

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

alle twee maar niet in dezelfde 

verhouding. Zelf koken is mijn 

hobby

passie voor:

alles wat je doet. passie maakt 

namelijk het verschil tussen 

succes of niet, passie zie ik 

namelijk als liefde hebben voor 

datgeen wat je doet of voor wie 

je het doet. passie daar ga ik 

mee door het leven 

Grootste inspiratie: 

Mijn Vrouw, zij is mijn gids, 

geweten en coach  

dit raakt mij persoonlijk: 

Een nieuwe, innovatieve 
kijk op wonen, verklaart 
voor een belangrijk 

deel het succes van Change=. Daarbij is niet de woning 
met kale huurprijs en servicekosten het product, 
maar ‘wonen op het serviceniveau dat de klant wenst’. 
Gemak, betaalbaarheid en veiligheid staan bovenaan 
dat wensenlijstje. Daar spelen de woongebouwen 
met compleet gestoffeerde studio’s van Change= op 
in. Die bieden collectieve extra’s, zoals snel internet, 
een wasruimte, gezamenlijke chillruimte, korting op 
horeca en sportschool in de plint van het gebouw en 
veel aandacht voor veiligheid. De belangstelling is 
overweldigend. De twee wooncomplexen in Amsterdam 
hebben een lange wachtlijst. Onlangs opende een derde 
project met zeshonderd studio’s in Leidsche Rijn. Die 
bedient een bredere doelgroep dan alleen jongeren. ‘Ook 
voor de groeiende groep oudere alleenstaanden is ons 
concept interessant.’ 

Jullie willen de woningmarkt hervormen. waarom? 
Ralph Mamadeus: ‘Om los te breken van het 

probleem - het woningtekort - moet je het anders 
benaderen. We bouwden in Nederland lang voor het 
gezin als ‘hoeksteen van de samenleving’. Belangrijk, 
maar je moet ook kijken hoe de wereld zich intussen 
ontwikkelt. Een van de dingen die mij in 2012 opviel, 
is de sterke toename van eenpersoonshuishoudens. Ik 
besefte: het moet anders, in visie en in product.’

Bas Maingay: ‘Inmiddels luidt iedereen de noodklok 
vanwege het enorme tekort aan woningen voor onder 
andere starters. Ralph zag dit tien jaar geleden als een 
van de eersten. Hij besefte ook dat wonen veel meer 
inhoudt dan een dak boven je hoofd. Het gaat om het 
totale plaatje.’

wat moet er anders?
Ralph Mamadeus: ‘In de maatschappij ontstaan overal 

platforms waar de wensen van de klant het uitgangspunt 
vormen, maar op de woningmarkt blijft alles bij het oude. 
Dat moet veranderen. Mensen zijn tegenwoordig gewend 

Change=

om bediend te worden. Niet tussen 9.00 en 17.00 uur, 
maar de hele dag en alle dagen van de week. Daar moet 
je dienstverlening op aansluiten op zo’n manier dat het 
betaalbaar blijft. Met het bestaande woningaanbod is dat 
niet haalbaar. Daarom ontwikkelden wij een woonproduct 
waarmee het wel lukt.’

wat kenmerkt het woonproduct van Change= vooral? 
Ralph Mamadeus: ‘Wij bieden instant woongenot, 

wonen inclusief alle aangrenzende diensten. Starters 
moeten voor hun eerste woning op de reguliere markt 
echt gespaard hebben. Bij Change= geldt dat veel 
minder, omdat allerlei bijkomende kosten, zoals nuts-
lasten, internet, wasmachinehuur en stoffering al bij de 
huurprijs en servicekosten zijn inbegrepen. Wij streven 
in onze woongebouwen naar een serviceniveau dat past 
bij deze tijd.’

Bas Maingay: ‘Onze studio’s hebben ‘living as 
a service’ als uitgangspunt. De kern waar het om 
draait, zijn lagere integrale woonlasten voor een 
hogere woonkwaliteit, gecombineerd met veilig en 
zorgeloos wonen. Lagere kosten bereiken we door de 
schaalgrootte en veel gemeenschappelijke faciliteiten; 
hogere kwaliteit door alle extra services binnen het 
gebouw. Zorgeloos woongenot creëren we via een 
vernuftig beveiligingssysteem dat nog niemand heeft 
kunnen evenaren.’

wat houdt dat beveiligingssysteem in?
Ralph Mamadeus: ‘Veiligheid draait om preventie, 

detectie en handhaving. Vooral dat laatste wordt 
vaak vergeten. Wij hebben een control room waar 
de camerabeelden uit al onze gebouwen worden 
gemonitord. De combinatie met handhavers op de 
werkvloer is uniek. Mensen worden aangesproken op 
hun gedrag en eventuele schade moeten zij vergoeden. 
Zo houden we onze gebouwen schoon en veilig, maar 
ook de kosten voor onze bewoners laag. In Amsterdam 

‘ We willen dat 
de revolutie 
op de 
woningmarkt 
doorzet’

‘ Veiligheid draait om 
preventie, detectie en 
handhaving’

Grote maatschappelijke 

onrechtvaardigheden zoals de 

toeslagenaffaire  

Topserie Netflix: 

Gamorra, Vikings 

Favoriet vervoersmiddel: 

auto  

ultieme ontspanning: 

Reizen 

Beste sportprestatie: 

Nederlands kampioenschappen 

tafeltennis en Thaiboxen 

Guilty pleasure: 

lekker eten 

Beste zakelijk advies: 

In de analyse zit 80% van de 

oplossing  

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: 

Iedere dag is perfect, zelfs als 

deze verdrietig is 

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Voor mijn vrouw, kinderen en 

Change=  

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Geduld
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Bas MaINGay

hebben we in Nederland een 

woon-pROBleeM of woon-

CRIsIs?  

Ik denk dat de woningmarkt 

meerdere problemen kent 

en dat je in die zin wel van 

een crisis kan spreken. Om 

maar even enkele problemen 

te noemen: de tweedeling 

die ontstaan is (wel/

geen koopwoning kunnen 

permitteren), tekort aan 

(betaalbare) woningen, 

verstikkende regelgeving, 

scheefwonen, verduurzamen 

van oude woningen, gebrek aan 

specifieke woontypologieën, 

meer denken vanuit het 

product wonen i.p.v. de woning 

drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

(institutionele) Beleggers 

bevinden zich in een markt 

van vraag en aanbod en zullen 

overeenkomstig hun prijsbeleid 

aanpassen. de grote vraag en 

het beperkte aanbod doet de 

prijzen stijgen. 

Oplossing: meer bouwen en 

de prijzen zullen vanzelf gaan 

dalen (tot het punt dat het 

minimale rendement wordt 

bereikt, hetgeen door de hoge 

bouwkosten al snel bereikt zal 

worden)

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken? 

dat er weer een minister is 

die zich bekommert om een 

woningmarkt is een goede zaak 

en gezien het aantal problemen 

broodnodig. Of de minister zelf 

genoeg kennis van zaken heeft 

om de juiste beslissingen te 

maken betwijfelen we

het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet? 

Zoveel mogelijk bouwen daar 

waar je aan kan sluiten op de 

bestaande infrastructuur en 

stedelijk weefsel

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

een nieuwe methodiek van 

bouwen die de kosten ervan 

drastisch zal verlagen

als je één groep moet noemen 

heeft de politie onze projecten al drie keer uitgeroepen 
tot de veiligste gebouwen van de stad!’

op het gebied van servicekosten hebben jullie heel wat 
losgemaakt. Hoe zit dat precies?
Bas Maingay: ‘Een aantal services die wij leveren 

- internet, stoffering van de studio’s en beheerders 
in de gebouwen - brachten wij aanvankelijk als 
‘communitykosten’ naast de servicekosten in rekening. 
De wet met regels rond de servicekosten dateert uit de 
jaren zestig en kent een verouderde benadering van het 
begrip ‘servicekosten’. Wij konden er met onze nieuwe 
woonformule niet al onze diensten in verrekenen. 
Vandaar de extra communitykosten.’

Ralph Mamadeus: ‘Stichting Woon heeft met een klein 
deel van de huurders een rechtszaak tegen Change= 
aangespannen, omdat onze benadering wat betreft de 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan? 

de starter. Wij weten als geen 

ander wat het met iemand doet 

als je de woningmarkt niet kan 

betreden en je niet op je eigen 

benen kan staan. die invloed 

daarvan gaat veel verder dan 

alleen het wonen

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst? 

Wat het altijd al geweest is; een 

passend dak boven je hoofd

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen? 

denk dat de partijen al heel 

veel doen maar ook beperkt zijn 

in hun mogelijkheden

de stad heeft grotere woningen 

nodig? 

dat denk ik niet. Wel meer 

(gezamenlijke) services en 

diensten eromheen

de betaalbare woning bestaat 

niet? 

de hoge bouwkosten maken dat 

wel lastig. probeer maar eens 

een eengezinswoning in het 

sociale domein te ontwikkelen 

en je hebt een antwoord

hoe oud ben je: 

51

Waar groeide je op: 

Twente

In welke stad/dorp ligt je hart: 

Twente

communitykosten blijkbaar wettelijk niet toegestaan was. 
De rechter gaf hen gelijk, maar stelde in zijn uitspraak ook 
meteen, dat wij die communitykosten voortaan wel in 
de servicekosten mochten verrekenen. Daardoor stegen 
de servicekosten, maar bleven de totale kosten gelijk. 
In de media wordt sindsdien breed uitgemeten hoe de 
servicekosten van Change= verdriedubbeld zijn. Daarmee 
worden we onterecht in een kwaad daglicht gesteld. De 
servicekosten omvatten bij ons immers veel meer dan 
bij een gemiddelde woningverhuurder. Er worden appels 
met peren vergeleken. De integrale woonlasten voor onze 
studio’s liggen rond de € 900,-  voor een woonoppervlak 
van 30 à 40 m2. Dat is lager dan enigszins vergelijkbare 
woonproducten. Toch worden we afgeschilderd als 
een partij die zijn huurders op kosten jaagt. Dat doet 
dat wat met me. Maar het hoort bij de realiteit van een 
vernieuwer.’

Ben je geworden wat je wilde 

worden: 

Ik denk het wel. 

Ik heb gelukkig de luxe te 

kunnen doen wat ik wil en heb 

nog steeds passie voor het 

ontwikkelingsvak

Ben je geworden wie je wilde 

worden: 

In ben tevreden met mijn leven 

Waar ben je graag als je even 

tijd voor jezelf nodig hebt: 

langs het water vlak bij mijn 

dorp waar ik woon

Binnen- of buitenmens: 

Buitenmens

Introvert of extravert: 

Beide

sporter of studiebol: 

Beide

socialist of kapitalist: 

Geen van beide

Risico’s mijden of nemen: 

Nemen

luisteren of spreken: 

luisteren

Wie is je grote voorbeeld: 

heb ik niet. Kan veel 

waardering opbrengen voor een 

persoon als Nelson Mandela of 

Majoor Bosshardt

Werken of vrij zijn: 

Vrij zijn in het werken

Fietsen of auto: 

auto

Thuis koken of buiten de deur 

eten: 

Thuis koken

passie voor: 

de natuur 

Grootste inspiratie: 

het leven 

dit raakt mij persoonlijk: 

Zorgverlening/opvang van 

kinderen 

Favoriet vervoersmiddel: 

auto 

ultieme ontspanning: 

Na hard sporten een sauna 

nemen 

Beste sportprestatie: 

Nederlands jeugdkampioen 

bridgen 

Guilty pleasure: 

Julio Iglesias 

Beste zakelijk advies: 

Maak een gedegen rationele 

analyse en neem vervolgens de 

beslissing op je gevoel 

Waaruit bestaat een perfecte 

dag voor jou: Iets met familie, 

zon en inspirerende fijne 

omgeving  

Voor wat in het leven ben je het 

meest dankbaar: 

Mijn kinderen 

Is er iets waarvan je al heel 

lang droomt: 

een reis door het heelal  

als je morgen zou kunnen 

wakker worden met een goede 

eigenschap of talent erbij, wat 

zou dat zijn: 

Muzikaliteit 

Wat maakt de stad slim: 

Kennis van wat er speelt (data) 

en de juiste sturing erop  

waarin verschilt het project op Leidsche Rijn van die 
in Amsterdam?
Bas Maingay: ‘Het concept is hetzelfde, het gebouw 

verschilt. De locatie ligt precies op de ‘kunst-as’ die de 
gemeente Utrecht heeft vastgelegd. Daarom hebben 
we in de plint van het gebouw 39 atelierwoningen 
gerealiseerd, waar kunstenaars wonen en werken 
combineren. Bij hun woning hoort een gezamenlijke 
werk- en expositieruimte. Dat zorgt voor een levendige 
plint; er was erg veel belangstelling voor.’

Ralph Mamadeus: ‘Kunstenaars combineren hun 
creatieve werk vaak met een baan buitenshuis. Een 
woning met werk- en expositieruimte blijkt een gat 
in de markt. Naast deze atelierwoningen hebben we 
in een deel van het woongebouw ook iets grotere 
appartementen gerealiseerd voor gescheiden mensen 
van middelbare leeftijd. Ook zij hebben vaak moeite 
betaalbare woonruimte te vinden en staan open voor 
‘networked living’.’

welke voordelen heeft networked living?
Bas Maingay: ‘Iedereen heeft een eigen netwerk. In 

onze woongebouwen zie je dat bewoners gebruikmaken 
van elkaars netwerk. Ook wij als leverancier 
doen ons voordeel met de kennis en kunde van 
bewonersnetwerken. Die houden ons alert en wijzen ons 

op andere manieren van werken en dienstverlenen.’
Ralph Mamadeus: ‘Neem de auto. Jongeren willen 

wel de beschikbaarheid van een auto, maar niet het 
bezit. Zo is deelmobiliteit ontstaan. Als je meegaat 
in de wensen van je klant ontstaat voor huurder en 
verhuurder een win-winsituatie.’

waar zouden jullie nog meer van dit soort projecten 
willen realiseren?
Bas Maingay: ‘Elke Nederlandse gemeente kampt 

met dezelfde problematiek. Nu we ons concept 
rendabel hebben, kunnen we ook kleinere projecten 
realiseren. In dorpen moet je de schaalgrootte 
uiteraard aanpassen. Investeerders benaderen ons 
regelmatig met mooie locaties, maar wij kijken altijd 
kritisch naar de haalbaarheid. Soms is al snel duidelijk 
dat de huurprijs zo moet worden opgeschroefd om 
de grondprijs te kunnen betalen, dat wij daar niet in 
meegaan.’

Ralph Mamadeus: ‘Het gaat ons er niet om snel veel 
geld te verdienen. Wij willen wonen toegankelijk en 
betaalbaar maken en de huren juist zo lang mogelijk 
laag houden. Dat is een keuze, zodat de revolutie op de 
woningmarkt doorzet.’

Bas Maingay: ‘We hebben een concept dat zich 
inmiddels heeft bewezen en klaar is voor verdere groei.’

‘ Het moet 
anders, in visie 
en in product’


