visser en bouwman

kennislink

consument
gericht bouwen
stappenplan kopers / huurders
participatie

- consument gericht bouwen -

- inleiding -

inleiding
De ervaring die we in de afgelopen jaren
hebben opgedaan met consumentgericht
bouwen is uitgewerkt in dit stappenplan.
Bij consumentgericht bouwen wordt al
snel gedacht aan collectief particulier
opdrachtgeversschap (CPO) of aan vrije
kavels. CPO is slechts geschikt voor
een beperkte opgave en een beperkte
doelgroep. Vrije kavels zijn ideaal voor
de ruime beurs. Met onze ervaring kan
eenzelfde resultaat worden berijkt als met
CPO echter met een bredere doelgroep.
Een juiste inzet van ervaring, marktkennis
en visie kan leiden tot een beter verkoop
resultaat. De autoindustrie bijvoorbeeld laat
de kopers de keuze maar laat ze niet mee
ontwerpen. Zo kan een optimale productmarkt koppeling gemaakt worden op een
efficiënte manier.

Dit stappenplan is voor de hele
nieuwbouwopgave en een deel van de
verbouwopgave geschikt en is een route
naar een kostenefficiënt traject met
duidelijke rollen voor alle procespartners.
Het is een leidraad waarbij niet elke stap
in elk proces even veel nadruk hoeft te
hebben. Het zal altijd maatwerk blijven maar
het lijkt ons zinloos om elke keer opnieuw
het wiel uit te vinden.
Na zo’n 40 gerealiseerde projecten waarbij
consumentgericht bouwen op één of andere
manier een issue was denken wij de rode
draad voor de hoogste slaagkans te pakken
te hebben.
Het gehele proces of delen ervan kan door
architectenbureau Visser en Bouwman
uitgevoerd worden waarbij natuurlijk
procespartners gezocht zullen worden.
Sietse Visser
Anoul Bouwman.

- stappenplan kopers / huurders participatie -

- stap 1 -

- consument gericht bouwen -

- stap 2 -

- stap 3 -

analyse

visie ontwerp

1e communicatie moment

doel: vaststellen woningtypen /
stijlkeuze bandbreedte.

doel: inzichtelijk maken van de
potentie van een kavel en de
bandbreedtes van het ontwerp.

doel: verzamelen contactgegegevens belangstellenden.

middelen: bureau en locatie
onderzoek: analyse en
vaststellen randvoorwaarden.
doelgroep onderzoek: met behulp
van smart-agent of motivaction
modellen.

middelen: referentie beelden,
plankaart, woningtypen
binnen het draagvlak van de
vergunningverleners.

middelen: krant, social media,
bouwborden, start website,
evt presentatie avond /
inspraakavond.

voorbeeld 1

voorbeeld 2

voorbeeld 3

- stap 4 -

- stap 5 -

- stap 6 -

2de communicatie moment

voorlopig ontwerp maken

3de communicatie moment

doel: vaststellen bandbreedte
visie ontwerp.

doel: concreet maken visie.

doel: terugkoppeling ontwerp,
inventarisatie verschillende
opties.

middelen: website, mailing,
social media: enquete lijst met
keuzen van verschillende opties,
inclusief globale kosten.

middelen: architectonisch
ontwerp inclusief toetsing
welstand en globale regelgeving.

voorbeeld 4 & 5

voorbeeld 6

voorbeeld 7

- stap 7 -

- stap 8 -

- stap 9 -

productie van stukken
doel: verkoopstukken maken.
middelen: regulier traject met
productie van verkoopstukken
met opties.

voorbeeld 8

4de communicatie moment:
verkoopavond
doel: woningen verkopen met
opties.
middelen: regulier traject van
verkoop met kopersbegeleiding.
Eventueel aangevuld met
digitaal keuzetraject zoals:
wenswonen (Heijmans) en de
woonconfifurator.
voorbeeld 9

De betrokken partijen:

- ontwikkelaar-

middelen: avond met
belangstellenden met een
presentatie vo en website
resultaten, gevolgd door een
discussie in kleine groepen.

- architect-

- makelaar -

- consument -

- bouwer -

vergunningsaanvraag
doel: alles gereed maken om te
bouwen.
middelen: regulier traject van
de bouwvoorbereiding inclusief
opties.

voorbeeld 10

- consument gericht bouwen stap

1

- voorbeelden -

2

3

4

5

voorbeeld:
doelgroep analyse

7

8

9

- stap 1 -

analyse

Aan de hand van bijvoorbeeld het smartagent model kan bepaald worden aan
welke stijlkeuzen de verschillende groepen
mensen de voorkeur geven. Geborgen en
beschermd wonen of juist uitdagend en
stedelijk.

doel: vaststellen woningtypen /
stijlkeuze bandbreedte.
middelen: bureau en locatie
onderzoek: analyse en vaststellen
randvoorwaarden.
doelgroep onderzoek: met behulp van
smart-agent of motivaction modellen.
voorbeeld 1

Na vastlegging van de doelgroep(en) voor
het project kan de keuze voor de bouwstijl
hierop gebaseerd worden.

Smartagent kaart met indeling van groepen mensen.

6

Smartagent model

- voorbeelden stap

1

2

3

4

5

- consument gericht bouwen 6

voorbeeld:
visie ontwerp

8

9

- stap 2 -

visie ontwerp

Deze 3d schetsen voor Molenwijk, te Loon
op Zand, geven een beeld van de potentie
van het gebied. Hier is ontworpen in de
dorpse sfeer die vooral wordt gemaakt
door een archaïsche “patroon taal” van
bouwelementen.

doel: inzichtelijk maken van de
potentie van een kavel en de
bandbreedtes van het ontwerp.
middelen: referentie beelden,
plankaart, woningtypen
binnen het draagvlak van de
vergunningverleners.
voorbeeld 2

situatie totaaloverzicht

schetsontwerp Molenwijk
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- consument gericht bouwen stap

1

2

- voorbeelden 3

voorbeeld:
eerste communicatie
moment
De website ‘Schets mee in Lunteren’ biedt
de belangstellenden informatie over het
project, de inloopavond en de enquête.
De website biedt de mogelijkheid
tot het inschrijven als ‘een van de
geïnteresseerden’, waarna de inschrijver
op de hoogte gehouden wordt van de
bijeenkomsten en verdere ontwikkelingen
van het plan.

website ‘schets mee in Lunteren’

4

5

6

7

8
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- stap 3 -

1e communicatie moment
doel: verzamelen contactgegegevens
belangstellenden.
middelen: krant, social media,
bouwborden, start website, evt
presentatie avond / insrpaakavond.

voorbeeld 3

- voorbeelden stap

1

2

3

voorbeeld:
tweede communicatie
moment
Voor het project in Lunteren is een
informatie avond georganiseerd, nabij
de toekomstige locatie van het project.
Geïnteresseerden konden hier informatie
over het project krijgen en hun voorkeuren
voor woningtypes aangeven. Dat deden zij
door groene en rode stickers op de posters
met de verschillende opties te plakken. Het
resultaat geeft een goed beeld van hun
voorkeuren.

de posters voor Lunteren met groene en rode voorkeurstickers

4

5

- consument gericht bouwen 6

7

8

9

- stap 4 -

2de communicatie moment
doel: vaststellen bandbreedte visie
ontwerp.
middelen: website, mailing, social
media: enquete lijst met keuzen van
verschillende opties, inclusief globale
kosten.
voorbeeld 4 & 5

- consument gericht bouwen stap

1

2

- voorbeelden 3

voorbeeld:
tweede communicatie
moment
Geïnteresseerden in Lunteren konden ook
hun functionele voorkeuren en de inrichting
van de openbare ruimte aangeven.
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- stap 4 -

2de communicatie moment
doel: vaststellen bandbreedte visie
ontwerp.
middelen: website, mailing, social
media: enquete lijst met keuzen van
verschillende opties, inclusief globale
kosten.
voorbeeld 4 & 5

poster met functionele voorkeuren Lunteren met voorkeurstickers

poster met voorkeuren voor de inrichting van de openvare ruimte

- voorbeelden stap

1

2

3

4

5

- consument gericht bouwen 6

voorbeeld:
tweede communicatie
moment

9

2de communicatie moment

:
: 20 oktober 2009
: 4 van 16

doel: vaststellen bandbreedte visie
ontwerp.
middelen: website, mailing, social
media: enquete lijst met keuzen van
verschillende opties, inclusief globale
kosten.
voorbeeld 4 & 5

Aan
Datum
Blad

Gevelbeeld
Positieve reacties: Spreekt mij aan!
Twee-onder-één-kapwoningen - Nieuwe monumenten

Positief 24%
Negatief 40%

8

- stap 4 -

Aan de hand van een enquête konden
de belangstellenden van het project in
Berkel Enschot hun voorkeuren voor de
verschillende gevels opgeven.
Na nadere analyse van de uitslagen bleek
in dit geval dat de voorkeur duidelijk naar
een lichter gekleurde gevel uit ging.

Aan
Datum
Blad

7

:
: 20 oktober 2009
: 5 van 16

Vrijstaande woningen – Nieuwe monumenten

31%
32%

19%
48%

Twee-onder-één-kapwoningen - Brabantse rust
Positief 56%
Negatief 15%

40%
27%

24%
47%

43%
26%

Vrijstaande woningen – elegante chic

Positief 41%
Negatief 26%

42%
22%

Positief 24%
Negatief 42%

40%
28%

30%
35%

38%
29%

Twee-onder-één-kapwoningen - Elegante chic

Positief 27%
Negatief 40%

31%
36%

20%
49%

voorbeeld enquête uitslagen Berkel Enschot

Positief 23%
Negatief 47%

31%
35%

13%
53%

31%
33%

- consument gericht bouwen stap

1

2

- voorbeelden 3

4

5

6

7

voorbeeld:
tweede communicatie
moment

2de communicatie moment

:
: 20 oktober 2009
: 7 van 16

doel: vaststellen bandbreedte visie
ontwerp.
middelen: website, mailing, social
media: enquete lijst met keuzen van
verschillende opties, inclusief globale
kosten.
voorbeeld 4 & 5

Aan
Datum
Blad

:
: 20 oktober 2009
: 11 van 16

Kavelkeuze

Plattegronden twee-onder-één-kapwoningen

12-16

1-11

BG1

BG2
1e voorkeur
7%

12%

BG3

Indeling 01
Indeling 02

24%

10%

2e voorkeur
15%

23%

Indeling 04

17-33

BG5

34-44

Indeling 01

56-72

45-55

Indeling 03
Indeling 04
Indeling 05

Indeling 05

28%

BG4
Indeling 02

18%

Indeling 03

29%

9

- stap 4 -

De uitslag van de enquête laat in grafieken
zien welke voorkeur belangstellenden
hebben op verschillende vlakken. Zoals op
de ligging, situering van de berging, indeling
van plattegronden en andere opties.

Aan
Datum
Blad

8

34%

Pluspunten

73-81

60

Indeling 01
Indeling 02
Indeling 03
Indeling 04

50

Indeling 05

Kave lkeuze

40

6%

13%

1 t/m 11

4%
30

5%

20

8%

46%

12 t/m 16

Oppervlakte & zon

0

18%

Hal

Toilet

Woonkamer

Keuken

Berging

Minpunten

Ligging in wijk

Grote kavel
Zonoriëntatie

34 t/m 44

28%

45 t/m 55
56 t/m 72

10

6% 9%

17 t/m 33

57%

73 t/m 81

12%
Belangrijk

Privacy/ uitzicht

1%
Belangrijk

50

Indeling 01
Indeling 02

45

Indeling 03
Indeling 04

40

Niet belangrijk

Niet belangrijk

Indeling 05

99%

35
30
25
20
15
10
5
0

88%

Hal

Toilet

Woonkamer

Keuken

Berging

voorbeeld enquête uitslagen Berkel Enschot

Grote kavel en
zonoriëntatie
Kleine kavel

- voorbeelden stap

1

2

3

4

- consument gericht bouwen -

5

6

7

8

9

voorbeeld:
voorlopig ontwerp

- stap 5 -

voorlopig ontwerp maken

Aan de hand van deze plattegronden en 3d
afbeelding van Parc Glorieux, samen met
de gevels en kleur- materiaal staat, kan het
plan getoetst worden door welstand.

doel: concreet maken visie.
middelen: architectonisch ontwerp
inclusief toetsing welstand en globale
regelgeving.

In dit stadium is het ontwerp reeds getoetst
op de globale regelgeving.

voorbeeld 6

voorgevel
8 woningen 1:200

architectenbureau
orthen 51

postbus 125

5201 ac

visser en bouwman bv

's-hertogenbosch

t 073 6412133

f 073 6413870

Parc Glorieux

14 november 2012
opdrachtgever:
Synchroon

Woningen

architectenbureau
orthen 51

postbus 125

5201 ac

visser en bouwman bv

's-hertogenbosch

t 073 6412133

f 073 6413870

Parc Glorieux

14 november 2012
opdrachtgever:
Synchroon

optie

achtergevel
8 woningen 1:200

architectenbureau
orthen 51

postbus 125

5201 ac

visser en bouwman bv

's-hertogenbosch

t 073 6412133

f 073 6413870

Parc Glorieux

14 november 2012
opdrachtgever:
Synchroon

gevels, plattegronden en een impressie van Parc Glorieux
achtergevel + tuinmuur en zijgevel
8 woningen 1:200

architectenbureau
orthen 51

postbus 125

5201 ac

visser en bouwman bv

's-hertogenbosch

t 073 6412133

f 073 6413870

Parc Glorieux

14 november 2012
opdrachtgever:
Synchroon

- consument gericht bouwen stap

1

2

- voorbeelden 3

voorbeeld:
derde communicatie
moment
Op deze presentatie avond voor
belangstellende voor Rietbeemd presenteert
de architect het voorlopig ontwerp en de
projectontwikkelaar de resultaten van
de website op een nabije locatie van
het toekomstige project. Eventueel is er
vervolgens de mogelijkheid tot discussie
in kleine groepen, van maximaal acht
belangstellenden per begeleider.

presentatie avond van de Rietbeemd
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5

6

7

8
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- stap 6 -

3de communicatie moment
doel: terugkoppeling ontwerp,
inventarisatie verschillende opties.
middelen: avond met
belangstellenden met een presentatie
vo en website resultaten, gevolgd
door een discussie in kleine groepen.
voorbeeld 7

- voorbeelden stap

1

2

3

voorbeeld:
productie van stukken
Voor dit project Berkel Enschot worden
de verschillende opties uitgetekend, zodat
deze inzichtelijk worden voor de consument.
Zo kan de woning voor iedereen op maat
gemaakt worden.

4

5

- consument gericht bouwen 6

7

8

9

- stap 7 -

productie van stukken
doel: verkoopstukken maken.
middelen: regulier traject met
productie van verkoopstukken met
opties.

voorbeeld 8

voorbeeld van opties in Berkel Enschot

- consument gericht bouwen stap

1

2

- voorbeelden 3

voorbeeld:
vierde communicatie
moment
Voorbeeld van een digitaal keuze traject:
Het Wenswonen-concept was uitgangspunt
voor het ontwerp van 43 woningen van
De Terrassen te Nijkerk. De ontwikkelaar
en bouwer van het project is Vos &
Teeuwissen.
Wenswonen biedt de aankomende bewoner
de mogelijkheid hun eigen ideeën te
verwezenlijken. Aankomende bewoners
kunnen zelf nadenken over de ligging, vorm
en de inhoud van hun woning.
Dit zorgt ervoor dat hun huis, zelfs lang
voordat het gebouwd gaat worden,
helemaal aanvoelt als hun eigen huis.

voorbeelden van het Wenswonen-concept uit het verkoopboek
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7

8
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- stap 8 -

4de communicatie moment:
verkoopavond
doel: woningen verkopen met opties
middelen: regulier traject van
verkoop met kopersbegeleiding.
Eventueel aangevuld met digitaal
keuzetraject zoals: wenswonen
(Heijmans) en de woonconfifurator.
voorbeeld 9

- voorbeelden stap

1

2

3

4

voorbeeld:
vergunningsaanvraag

5

- consument gericht bouwen 6

7

8

9

- stap 9 -

vergunningsaanvraag
doel: alles gereed maken om te
bouwen.
middelen: regulier traject van de
bouwvoorbereiding inclusief opties.

voorbeeld 10

vrom 01072009/9150

Gegevens gemeente
Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend

Indienen bij dienst of afdeling

in

[ Naam dienst of afdeling ]

voud

Verzendadres

[ gemeente ]
[ adres ]
[ postcode en plaats ]
[ e-mailadres ]

Aanvraag bouwvergunning
1
Vraagt u de vergunning
aan namens een rechts-

>

Gegevens aanvrager (vergunninghouder)

1a Naam en voorletters

•

Man

1b Rechtspersoon

persoon (bedrijf, instelling,
vereniging e.d.)? Vul dan
bij 1b de naam van de
rechtspersoon in en bij 1a
de naam van degene die
vertegenwoordigingsbevoegd is.
Bij een particuliere aanvraag hoeft u 1b dus niet
in te vullen

•

1d Postcode en plaats

•

1e Telefoon overdag
1f

•

Faxnummer

•

1g E-mailadres
1h Bent u

•

eigenaar

huurder

anders, namelijk
2
Indien deze aanvraag
betrekking heeft op een
bouwvergunning tweede
fase: vul hier de
gegevens in van de
gemachtigde, ook al is
dit dezelfde gemachtigde
als bij de aanvraag om
bouwvergunning eerste
fase

>

•

Machtiging

2a Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?
Nee, ga naar 3
Ja, vul dan hier de gegevens van de gemachtigde in
2b Naam en voorletters

•

Man

•

2d Correspondentieadres
in Nederland

•

2f

Telefoon overdag

2g Faxnummer

•
•
•

2h E-mailadres

>

Vrouw

2c Functie

2e Postcode en plaats

Zie de toelichting

Vrouw
•

1c Correspondentieadres
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer

3

Kosten

3

Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW)

•

€

•

1

aanvraag formulier omgevingsvergunning

- consument gericht bouwen -

- referentie projecten -

Zevenaar

Wijchen

Schijndel
Zevenaar

Empel

- referentie projecten-

Beusichem

Baarn
Baarn

Baarn

Boxtel

- consument gericht bouwen -

- consument gericht bouwen -

- referentie projecten -

Tiel

Berkel Enschot

Rosmalen

Rosmalen

- referentie projecten-

- consument gericht bouwen -

Leidsche Rijn

Laarbeek

Ermelo

Laarbeek

Loon op zand

Meer weten:
Neem contact op met architectenbureau
Visser en Bouwman,
Sietse Visser / Anoul Bouwman
073 6412133
www.visserenbouwman.nl

Orthen 51 postbus 125
5201 AC ‘s Hertogenbosch
T 073 6412133 F 073 6413870
info@visserenbouwman.nl
www.visserenbouwman.nl

