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Écht weten waar je het over hebt. 
Dat vinden ze belangrijk bij Okko. Deze 
organisatie ziet kennis dan ook niet als 
uithangbord, maar als welkomstmat, zegt 
van Stiphout: ‘Wij opereren in de wereld 
van projectontwikkeling, zowel voor 
eigen rekening en risico, als voor derde 
opdrachtgevers. Die mix houdt ons al twintig 
jaar eigen(en)wijs, scherp en ambitieus.’

Mens, verbinding, project, hoe krijgt dat 
vorm?
Van Stiphout: ‘Wij kiezen de leefwereld 

van mensen als uitgangspunt. Dat is 
groter dan alleen een woning. Met onze 
projecten proberen wij altijd iets toe 
te voegen aan die leefwereld. Dat doen 
we het liefst binnenstedelijk, omdat 
we dat interessanter vinden vanuit de 
duurzaamheidsgedachte. De verbinding? 
Die zit zowel in onze projecten als in onze 
samenwerkingsverbanden. Zo werken 
we veel voor derde opdrachtgevers, zoals 
bijvoorbeeld Heijmans en Woonbedrijf. Daar 
begint de verbinding, die wij vervolgens 
doortrekken naar de leefwereld van de 
eindgebruiker.’

Je stelt: ‘je bent wat je ontwikkelt’, wat 
bedoel je daarmee?
Van Stiphout: ‘De gemeenschappelijke 

deler, binnen al onze projecten, is het 
maatschappelijk belang ervan. Wij hebben 
oog voor de maatschappij en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en passie 
voor hetgeen gerealiseerd wordt. Of dat nu 

gaat om de transformatie van een jaren ’30 
school, die al heel lang leeg stond en waar 
allerlei partijen maar niet uitkwamen. Of om 
de transformatie van een centrum stedelijke 
locatie, waar voorheen junks, maar nu 
gezinnen samenkomen. Dat is wat ons drijft: 
de leefwereld van de eindgebruiker een 
beetje beter maken.’

OkkO: je bent wat 
je Ontwikkelt

Mens. Verbinding. Project. Dát is waar Okko projectontwikkeling en -management 
voor staat. De belangrijkste drijfveer? Een (t)huis realiseren voor onze medemens, 
met als gelofte: je bent wat je ontwikkelt, waarmee Okko zichzelf en anderen in 
het vakgebied uitdaagt net wat verder te kijken. Hoe? Dat vertellen mede-eigenaar 
Hein van Stiphout en projectontwikkelaar Loes van Walsum.  

waarom trekt die maatschappelijke 
factor jullie zo aan? 
Van Stiphout: ‘Dat heeft te maken met 

hoe je zelf in de wereld staat. Toen mijn 
compagnon (Wilbur van Hamond) en ik 
twintig jaar geleden besloten een bedrijf te 
starten, hadden wij een bepaalde missie. Het 
kunstje van projectontwikkeling verstonden 
we wel, daar zat het hem niet in. Wij wilden 
het idee ervan, dat projectontwikkeling alleen 
draait om geld te verdienen, veranderen. 
Naast winst kun je immers ook mooie andere 
doelen nastreven met projectontwikkeling. 
Wij zien projectontwikkeling als een 
eervol vak, dat voorziet in een primaire 
levensbehoefte van mensen.’

Hoe krijgt dat in de praktijk vorm?
Van Stiphout: ‘Neem het appartemen-

tengebouw Hoogtij, wat wij een paar 
maanden geleden opleverden in de Bredase 
wijk Driesprong. Dit gebied werd voorheen 
bestempeld als ‘probleemwijk’, maar dankzij 
een herontwikkeling heeft het nu een totaal 
andere uitstraling. De kopers beslisten mee 
over dat eindresultaat. Zij hadden inspraak 
op zo’n beetje elke vierkante meter. Kijk, zo 
maak je samen écht verschil.’ 

wat is de trend van dit moment?
Van Walsum: ‘Als we praten over de stad 

van de toekomst, moet je ook kijken naar 202

Project Hoogtij te breda

Hebben we in Nederland een 

woon-PROBLEEM of woon-

CRISIS? 

Nu nog woonprobleem, 

maar we stevenen af op 

een wooncrisis: te lange en 

ingewikkelde procedures, 

te weinig capaciteit bij 

gemeenten, te hoge 

bouwkosten, te lage productie 

en stijgende rentelasten. Met 

als gevolg dat de productie de 

komende jaren steeds verder 

gaat achterlopen op de vraag

Drijven beleggers de prijzen op 

van huizen? 

Nee, algemeen marktprincipe 

maakt de prijs. Te weinig 

aanbod leidt tot (te) hoge 

prijzen

Gaat de nieuwe minister voor 

Wonen het verschil maken?

Nee, volgens de minister 

ligt het probleem bij “de 

ontwikkelaars”. Regie naar 

overheden halen gaat het 

probleem niet oplossen

Het gevecht om de ruimte? 

Waar bouwen we wel en niet?

Efficiënt ruimtegebruik! 

Bouwen met hoge dichtheden 

is vereiste

Welke innovatie gaat echt het 

verschil maken? 

Veel meer prefab: modulair/

elementen welke op de 

bouwlocatie worden 

samengevoegd

Als je één groep moet noemen 

die nu op de woningmarkt als 

eerste hulp nodig heeft, welke 

groep is dat dan?

De woningmarkt is zo’n 

samenhangend geheel dat 

er niet één doelgroep is te 

benoemen

Wat wordt het belangrijkste 

kenmerk van wonen in de 

toekomst?

Kleiner wonen en gedeelde 

voorzieningen

Wat zouden partijen op de 

Nederlandse woningmarkt 

anders en beter kunnen doen?

Meer onderling vertrouwen 

en daarop gebaseerde 

samenwerking tussen overheid 

en markt

De stad heeft grotere woningen 

nodig? 

Nee, vooral meer en vooral 

gericht op juist kleinere 

huishoudens

De betaalbare woning bestaat 

niet?

Genuanceerd antwoord: de 

kostprijs van een woning is 

steeds hoger. Een appartement 

van minimaal 50m2 gbo in 

een stedelijke context voor 

minder dan €250K is (bijna) 

niet meer mogelijk. De 

rentestanden bepalen voor 

welke doelgroepen dit nog wel 

of niet betaalbaar is

de stad van vandaag. Wat je nu bouwt, staat 
er in de toekomst nog steeds, daar moeten 
we mee werken. De trend van dit moment? 
Groen, om een stad leefbaar te houden. Dat 
laten wij dan ook heel bewust terugkomen 
in onze projecten, zoals in Eindoven, waar 
we 500 appartementen van 18m2, in plaats 
van de voorgeschreven 8m2, groen voorzien.’

Met welke uitdaging moet de branche 
écht aan de slag?
Van Walsum: ‘De hoge bouwkosten en de 

doorlooptijd van processen, die lijkt alsmaar 
langer te worden, terwijl de woningnood 
groter wordt. Zeker in de regio Zuidoost 

Brabant, waar de hightech industrie enorm 
snel groeit. De CEO van ASML kondigde 
onlangs nog aan dat er tot 2030 maar liefst 
70.000 nieuwe banen bijkomen bij ASML 
en toeleveranciers. Dat betekent: 70.000 
mensen, plus familieleden, die hier op 
zoek gaan naar een woning. Dat vraagt om 
soepelere procedures, want we moeten nu 
écht gaan bouwen.’

Vertel eens een nieuwtje…
Van Stiphout: ‘Wij wonnen de prijsvraag 

voor de transformatie van het gemeentehuis 
van Schijndel. Op korte termijn starten we 
met de bouw!’
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Hein van Stiphout loes van walsum


