Woningcorporaties en zelfbouw
nieuwe tijden, nieuwe kansen

“Een mooi alternatief voor
sloop en nieuwbouw”

Zelfbouw - kansen voor woningcorporaties

Een aanpak die aansluit bij de veranderingen
in de sector
De wereld van woningcorporaties wordt flink op zijn kop gezet.
Landelijk wordt aangestuurd op een sterke beperking van het
takenpakket en de investeringsmogelijkheden. Op lokaal niveau
blijft de vraag onverminderd om in te zetten op het realiseren van
betaalbare en goede huisvesting, wijkvernieuwing en energiebesparing. Daarvoor moeten nieuwe wegen worden gevonden. Massieve investeringen en gedetailleerde masterplannen
behoren tot het verleden. Het moet nu kleinschaliger, meer in
samenwerking met andere partijen. Geen strakke regie maar
inspelen op nieuwe initiatieven en kansen, uitnodigend zijn.
Van plannen maken naar plannen mogelijk maken.

“Je moet de knop omzetten,
dan zie je pas hoe goed
het ook anders kan”
In deze nieuwe realiteit past zelfbouw. Met beperkte risico’s en
geringe investeringen kunnen goede resultaten behaald worden.
De eigen kracht van burgers wordt aangeboord en gefaciliteerd.
Zelfbouw is de status van experiment en uitzondering voorbij.
Met veel kleine en enkele grotere projecten zijn in de afgelopen
jaren duizenden woningen gerealiseerd. Urbannerdam en
TIEHN Projecten (Pieter Akkermans) hebben samen veel
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ervaring op het gebied van zelfbouw bij woningcorporaties. We
laten graag zien welke kansen er zijn en welke ondersteuning
we hierbij kunnen bieden.

Wat is zelfbouw?
Zelfbouw bestaat in veel varianten: individueel of met een groep,
in nieuwbouw of in bestaande bouw, van starters tot senioren,
van geheel voor eigen rekening en risico van de kopers tot
concepten waarin andere partijen deelnemen en de kopers
ontzorgen. De gemene deler is dat de particuliere burgers (mee)
beslissen, (mee)investeren en risico nemen in de ontwikkeling
van hun toekomstige woning. In de praktijk kiezen corporaties
relatief vaak voor collectieve projecten en beperking van het
risico van de kopers; maar alle andere vormen zijn ook mogelijk.
Collectieve projecten kunnen van de grond komen doordat zich
actieve groepen aandienen, anders zijn een wervingscampagne
en begeleiding nodig om geïnteresseerde individuen tot een groep
te smeden. Met een keuze voor een ‘light’-variant met beperkt
risico voor de kopers kan een bredere doelgroep getrokken worden. Het vernieuwen van het casco kan in sommige gevallen een
te ingewikkelde en risicovolle opgave zijn voor een groep zelfbouwers. Als de corporatie er dan voor kiest om dit deel te verzorgen,
verlaagt dit de drempel voor kopers om in te stappen. De kopers
kunnen zich dan op de binnenkant van de woning concentreren,
die ze geheel voor eigen rekening en risico (laten) opknappen. In
elke vorm moet een balans gevonden worden tussen enerzijds de
mogelijkheden en zeggenschap van de koper en anderzijds de
risico’s en investering voor de corporatie.
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Aanbod van advies en ondersteuning
Het stappenplan van zelfbouw loopt van het verkennen van de
mogelijkheden tot en met het realiseren van projecten. Op alle
stappen bieden we ondersteuning en advies. Opdrachtgevers
kunnen per stap bepalen of het project wordt doorgezet en of
onze diensten daarbij nodig zijn.
• Voorraadscan
We analyseren de portefeuille van projecten en eventueel af te
stoten bezit. In welke projecten en delen van het bezit liggen
belangrijke risico’s en knelpunten voor de corporatie? Welke
hiervan zouden aantrekkelijk kunnen zijn als zelfbouwproject? Of
liggen andere alternatieven meer voor de hand? De voorraadscan brengt niet alleen de kansen in beeld, maar geeft ook een
afwegingskader mee voor de keuze voor wel of geen zelfbouw.
Bij deze analyse betrekken we de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor voorraadbeleid en vastgoedontwikkeling. De opdracht wordt afgesloten met een adviesrapport en presentatie.
• Organisatiescan
De organisatiescan helpt om zelfbouw goed in te bedden in
de corporatie. Zelfbouw heeft een geheel andere dynamiek dan
traditionele projecten. Geduld is nodig om initiatieven tot bloei
te laten komen, maar ook moet snel geschakeld worden als
de situatie daar om vraagt. Is de organisatie er klaar voor, zijn
de benodigde competenties aanwezig? In de organisatiescan
analyseren we de organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen door middel van interviewen met enkele managers en
medewerkers. Het afsluitende adviesrapport legt de vinger op
te verwachte knelpunten en stelt praktische oplossingen voor.
• Haalbaarheidsstudie
In een SWOT-analyse worden de locatie en de woonomgeving
bekeken door de bril van zelfbouwers. Welke bijzondere kenmerken maken het geschikt voor zelfbouw, wat zijn mogelijke
grote belemmeringen? Op grond van actuele woningmarktgegevens wordt de maximale investering ingeschat die een
zelfbouw-koper zou kunnen en willen doen. Na zo’n quick
scan zal nader onderzoek nodig zijn: naar de bouwkundige
kwaliteit, fundering, asbest, bodemkwaliteit, etc. Ook moet een
taxateur de toekomstige waarde vaststellen. Met de uitkomsten
hiervan kunnen we de haalbaarheidsstudie aanscherpen tot een
begroting van de kosten en opbrengsten, zowel voor de koper
als voor de corporatie.
• Begeleiding en advies in definitiefase
De volgende stap is vaak lastig voor corporaties die weinig ervaring met zelfbouw hebben: de randvoorwaarden voor het project formuleren en vastleggen in de besluitvorming. Gedurende

dit traject bieden we de ondersteuning die nodig is, afhankelijk
van de capaciteit die de corporatie zelf in huis heeft. Dat kan
variëren van overall projectmanagement tot advies met specifieke expertise op het gebied van klushuis- en kavelpaspoorten,
contracten, financiering, bouwregelgeving, etc. De rol kan
verschillen, maar het betreft steeds één of twee vaste contactpersonen die het gehele voorbereidingstraject begeleiden.
• Begeleiding bij in verkoop brengen
Hierna volgt het daadwerkelijk aanbieden van de locatie, met
een aansprekende wervingscampagne. Een cruciale periode
waarin het project een eigen leven kan gaan leiden, maar ook
duidelijk kan worden dat het aanbod niet duidelijk of aantrekkelijk genoeg is. Geïnteresseerde kopers hebben een goed aanspreekpunt nodig voor hun vele vragen over het project en over
het zelfbouwconcept. Met onze ruime ervaring en onafhankelijke
positie bieden we de kandidaat-kopers duidelijkheid en vertrouwen. Ook voor de formele intake en selectie van gegadigden
geldt dat we deze taak als tussenpersoon makkelijker kunnen
vervullen dan verkopende partij zelf.

“De klushuizen hebben
echt gezorgd voor een
omslag in de buurt”
• Begeleiding kopers
De kopers die in een zelfbouwproject stappen zijn geen professionele partij, maar kunnen daar snel in leren. Zeker in het
begintraject is begeleiding nodig om het ontwerptraject goed
te doorlopen en daarin de eigen ideeën en wensen te verwerken. Een meer specialistische taak is het ondersteunen bij het
aanbestedingstraject. Bij collectieve projecten vervullen we de
belangrijke en essentiële rol van het begeleiden van het groepsproces en het oprichten van de kopersvereniging. In het verdere
traject bepalen zelfbouwers in principe zelf welke begeleiding ze
voor het verdere traject inhuren.
• Kennisuitwisseling en professionalisering
Zelfbouw roept veel vragen op, zowel bij kopers als bij corporatiemedewerkers. Het is nog niet algemeen bekend, het is
ook een terrein dat sterk in beweging is. De beste manier om
een goed beeld te krijgen, is door gewoon te gaan kijken en in
contact te komen met de mensen achter de zelfbouwprojecten.
Daarvoor organiseren we excursies en expertmeetings. Ook bieden we stoomcursussen op het gebied van klushuizen en CPO.

Wat kan zelfbouw de
woningcorporatie bieden?
We willen geen verkeerde verwachtingen wekken. Zelfbouw
is geen wondermiddel, een trucje, om vastgelopen projecten
opeens weer haalbaar te maken. Zelfbouw werkt niet op alle
locaties en kent zijn eigen randvoorwaarden. Maar het kan een
uitstekende oplossing zijn bij (delen van) de herstructureringsprojecten die vastlopen of vooruitgeschoven moeten worden.
Op een verzorgde manier kan bezit worden afgestoten dat voor
de reguliere markt te risicovol of te weinig gangbaar is. Ook
maatschappelijk vastgoed dat niet goed meer functioneert kan
met zelfbouw een nieuwe bestemming krijgen. De zelfbouwers
zijn een positieve stimulans voor de wijk, een visitekaartje voor
nieuwe kopers die in de buurt willen komen wonen.
Het vergt bij de corporatie een wat andere manier van werken,
maar is dat niet juist de omslag die nodig is: vernieuwing vanuit
een directe relatie met de klant, toekomstige bewoners meer
regie en ruimte geven, aannemers uitdagen om te reageren op
deze nieuwe vraag. Zelfbouwprojecten geven de corporatie
waardevolle nieuwe ervaringen en inzichten, die breed ingezet
kunnen worden.

“De investering van de
corporatie blijft beperkt,
we lopen veel minder risico”

Net zo min als bij traditionele projectontwikkeling is er bij
zelfbouw een garantie op succes. Belangrijk verschil is dat de
voorinvestering en de verplichtingen beperkt kunnen blijven,
en het risico voor de corporatie daarmee laag. Het proces kan
goed beheerst worden met het doorlopen van een doordacht
stappenplan, waarbij zowel intern als extern duidelijk is wat de
randvoorwaarden zijn. Verder moet er bij tegen- of meevallers
snel geschakeld kunnen worden. Wij bieden corporaties de
ondersteuning die nodig is om dit avontuur goed voorbereid
aan te gaan.

Wie zijn wij?
Pieter Akkermans (TIEHN Projecten): De afgelopen 6 jaar
was ik ontwikkelingsmanager bij corporatie Mitros in Utrecht,
en heb daarvoor diverse andere functies in de sector vervuld.
Bij Mitros was ik de trekker van de zelfbouwprojecten die in
najaar 2013 in verkoop zijn gegaan (zie www.madebyU.nl).
De reorganisatie van Mitros was voor mij de aanleiding om
zelfstandig verder te gaan, onder de vlag TIEHN Projecten
(Toekomst in eigen hand nemen). Ik ondersteun en adviseer
corporaties en andere opdrachtgevers bij ontwikkeling en
beheer van vastgoed.
Frans van Hulten (Urbannerdam): Wij adviseren en begeleiden corporaties, overheden, kopersverenigingen, particulieren
en projectontwikkelaars bij het voorbereiden van (vormen van)
zelfbouwprojecten, de werving en de planontwikkeling.
Urbannerdam heeft ruim 10 jaar geleden aan de wieg gestaan
van het concept Klushuizen. We hebben inmiddels al honderden klussers begeleid, in verschillende steden. En door heel
het land hebben we honderden zelfbouwers begeleid bij de
realisatie van hun nieuwe woningen.
We bieden onze diensten hierbij gezamenlijk aan. We dragen
zelfbouw een warm hart toe, maar benadrukken dat de keuze
hiervoor zorgvuldig genomen moet worden. Belangrijke sleutels
voor succes zijn een goede voorbereiding van de woningcorporatie met duidelijke keuzes vooraf, en professionele begeleiding
van de kopers. Welke ondersteuning aan beide zijden nodig
en passend is, verschilt per situatie. Urbannerdam kan met de
ruime kennis en ervaring de financiële en technische haalbaarheid van projecten goed inschatten vanuit het perspectief van
de zelfbouwers, en vervolgens de bewoners begeleiden bij de
voorbereiding en realisatie van de projecten. De kwaliteiten
van Pieter Akkermans liggen in het voortraject en de inbedding
van zelfbouw binnen de corporatie. Gezamenlijk hebben we
een duidelijke meerwaarde: we zorgen dat projecten vlot tot
realisatie komen én goed landen in de organisatie. We kunnen
ook onafhankelijk van elkaar ingeschakeld worden.

Meer informatie of vragen?
Neem contact op met Pieter Akkermans (TIEHN Projecten) of
met Frans van Hulten (Urbannerdam). Onderaan deze pagina
vindt u de contactgegevens.

Interesse? Neem contact op met:

Urbannerdam
Frans van Hulten
t: 010 - 28 06 444
e: info@urbannerdam.nl

TIEHN Projecten
Pieter Akkermans
t: 06 - 211 98 583
e: info@tiehn.nl

Ontwerp en realisatie: Digivisie - Rotterdam - www.digivisie.nl

