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Kernwaarden
U weet wat u krijgt, wat het kost en wanneer het klaar is

Aantrekkelijke betaalbare 
woningen zijn de sleutel voor 
een gezond huisvestingsklimaat. 
Er is een urgente behoefte aan 
betaalbare woonproducten en 
die behoefte neemt de komende 
jaren verder toe. Deze tendens 
vraagt om snelle flexibele 
oplossingen met voorspelbare 
kosten en een voorspelbare 
doorlooptijd. Hiervoor heeft 
VORM een op maat gesneden 
concept voor gestapeld 
bouwen in het leven geroepen: 
WoonVORM. 

WoonVORM is snel, door te bouwen 
in een slim en schoon systeem van 
prefab componenten is de ontwikkeltijd 
kort en voorspelbaar. Het proces is 
industrieel, gebaseerd op configuratie 
en assamblage. WoonVORM is flexibel 
en heeft een eigen, speciaal gebouwde 
ontwikkel-app: de WoonVORM 
generator. Deze app genereert 
realtime de optimale oplossing voor uw 
bouwopgave – ook binnenstedelijk – 
en geeft u direct inzicht in aantallen, 
metrages en kosten. Een oplossing 
bovendien die past in iedere buurt, 
door grote variatie in verschijningsvorm 
en uitstraling voegt het zich flexibel 
naar beeldkwaliteit van de omgeving. 
WoonVORM is daarnaast een goede 
buur, maaiveld-woningen zorgen voor 

een levende plint, waar mogelijk met 
terrassen of tuintjes, in ieder geval met 
ogen gericht op straat. 

Onder dit alles ligt de gemeen-
schappelijke en essentiële deler van 
WoonVORM: betaalbaarheid. Door 
samen te werken met een hecht team 
van partners kan WoonVORM met 
slimme ‘legostenen’ snel, faalkostenloos 
en accuraat komen tot maatwerk 
voor iedere locatie. WoonVORM is een 
product van VORM 2050, opgericht met 
de ambitie om met een slimmer proces 
20% goedkoper en 50% sneller goede 
aantrekkelijke woningen te realiseren. 
Graag nemen we u mee in onze aanpak 
en denkwijze. 
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WoonVORM is snel, 
door te bouwen in 
een slim en schoon 
systeem van prefab 
componenten is de 
ontwikkeltijd kort en 
voorspelbaar. Het 
proces is industrieel, 
gebaseerd op 
configuratie en 
assemblage.

Snel



Door samen te 
werken met een 
hecht team van 
partners kan 
WoonVORM met 
slimme ‘legostenen’ 
faalkostenloos en 
accuraat bouwen, 
dit zorgt voor een 
concurrerend 
prijsniveau.

Betaalbaar



Door een ruime keuze 
aan woonmodules 
en een grote variatie 
in verschijningsvorm 
en uitstraling voegt 
WoonVORM zich 
flexibel naar de 
ruimtelijkheid en 
beeldkwaliteit van de 
omgeving. 

Flexibel



WoonVORM is 
een goede buur, 
maaiveld-woningen 
zorgen voor een 
levende plint, 
waar mogelijk met 
terrassen of tuintjes, 
in ieder geval met 
ogen gericht op 
straat. 

Sociaal



WoonVORM bouwt 
volledig in vooraf 
geproduceerde 
elementen. Daardoor 
is de ontwikkeltijd 
kort en voorspelbaar, 
en zijn de kosten op 
voorhand inzichtelijk. 
Een vast team staat 
garant voor een 
constante kwaliteit. 

Betrouwbaar
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Proces
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Analyse van de locatie
 
 

De ruimtelijke mogelijkheden 
van de locatie worden 
geanalyseerd. 

Stedenbouwkundige 
context, de eigenschappen 
van naastliggende 
bouwvolumes zoals hoogten 
rooilijnposities, bezonning 
en privacygevoeligheid , 
het Bestemmingsplan en 
overige randvoorwaarden 
zoals bestaand groen en 
geluidcontouren brengen de 
bouwmogelijkheden van de 
locatie in beeld. 

Configuratie van het 
gebouwvolume
 

Op basis van de 
bouwmogelijkheden van de 
locatie worden verschillende 
gebouwconfiguraties 
gegenereerd, met de 
WoonVORM generator 
kunnen snel verschillende 
varianten met elkaar worden 
vergeleken en getoetst op 
aspecten als capaciteit, 
ruimtelijkheid, privacy, 
bezonning en kosten.

Samenstellen van het 
programma
 

De uiteindelijke configuratie 
leidt tot een volume 
waarbinnen het gewenste 
programma gerealiseerd 
wordt. 

Vanuit de WoonVORM 
bibliotheek worden 
woningtypen toegekend 
aan het volume, de positie 
van het entreevolume 
en de bergingen wordt 
bepaald en de balkons 
worden geplaatst, al 
dan niet gekoppeld aan 
galerijontsluiting. 

Analyse beeldkwaliteit 
omgeving 
 

De analyse van het karakter 
kent drie pijlers, te weten 
het algehele karakter 
van de omgeving, het 
al dan niet behoren tot 
een stijl of ensemble met 
specifieke kenmerken en 
eventuele vertrekpunten 
vanuit stedenbouw of de 
welstandscommissie. In 
onderlinge samenhang 
vormen deze criteria de 
uitgangspunten voor een 
gevelontwerp. 

1 2 3 4
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Stappenplan

Het ontwerpproces bestaat 
uit vijf duidelijke stappen en 
wordt geheel ondersteund 
door onze app, de WoonVORM 
generator. Daardoor is het 
snel en doelgericht, voorstellen 
kunnen ‘aan tafel’ worden 
gegenereerd en direct met 
elkaar worden vergeleken op 
ruimtelijkheid en resultaten. De 
kaders voor het ontwikkeltraject 
– het woonprogramma, het 
gebouwvolume, de metrages en 
de kosten – kunnen veel sneller 
worden vastgesteld, dat scheelt 
tijd en geld. De vijf stappen staan 
hiernaast verbeeld: de analyse 
van de stedenbouwkundige 
context, het configureren van het 
gebouwvolume, het samenstellen 
van het programma, de analyse 
van de beeldkwaliteit en tot slot 
de esthetische vormgeving van 
het gebouw. 

Vormgeving van 
het gebouw
 
 
Op basis van een uitgebreide 
analyse van architectonische 
principes heeft WoonVORM 
een drietal basiskarakters 
ontwikkeld die per locatie 
op maat afgestemd kunnen 
worden in materiaal en kleur. 

Deze karakters 
onderscheiden zich 
nadrukkelijk ten opzichte van 
elkaar en zijn complementair, 
daardoor kan goed op 
de omgeving worden 
gereageerd. 

  

 

Hier boven staan de drie 
architectuurprincipes 
schematisch weergegeven, 
deze zijn op talloze manieren 
met het palet aan materialen 
en kleuren te combineren.

5
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Architectuur

WoonVORM onderscheidt een 
gevel met een dominant verticale 
geleding, met een horizontale 
geleding en met een gridstructuur. 
De basiskarakters zijn zo 
ontworpen dat de geleding van de 
gevel in combinatie met de juiste 
materiaal- en kleurkeuze leidt tot 
een gevelontwerp dat bij iedere 
beeldkwaliteit en woonomgeving 
kan aansluiten. Het vertrekpunt is 
aldus standaard, het eindpunt een 
maatpak in de omgeving.

Naast de veel gevraagde 
tijdloze materialisatie in 
gevelstenen is WoonVORM ook 
te combineren met eigentijdse 
toepassingen. Gevelbeplatingen 
van uiteenlopend fabricaat 
zijn mogelijk, maar ook houten 
gevels passen prima bij het 
bouwensysteem in prefab 
componenten. 

13
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WoonVORM Generator

Enorme voordelen kunnen met 
onze app worden bereikt. Heel 
eenvoudig selecteer je een 
locatie, haal je de bijbehorende 
randvoorwaarden zoals het 
bestemmingsplan op, modelleer 
je gebouwvarianten, en vergelijkt 
hun onderlinge resultaten. Het 
woonprogramma, de metrages en 
de kosten kunnen direct worden 
beoordeeld. De app werkt op 
basis van een bibliotheek van 
WoonVORM woningen en is 
gebruiksvriendelijk, ze kan door 
beslissers en ontwikkelaars 
zelf – zonder softwarekennis 
– eenvoudig worden ingezet. 
Door de snelheid van de app 
kunnen meerdere locaties ook 
vergelijkend worden onderzocht 
op hun ‘laadvermogen’. Op de 
volgende bladen vindt u de 
WoonVORM woningen. Deze 
vormen de basis, varianten 
kunnen naar wens worden 
ingevoerd.

15
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Bibliotheek
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Inventieve plattegronden 
WoonVORM heeft een 
bibliotheek opgezet met 
inventieve plattegronden. 
Compacte woningen 
aanbieden met behoud van de 
gebruikskwaliteit die past bij de 
doelgroep – dat is de insteek. 
Stuk voor stuk zijn de woningen 
in hun categorie concurrerend 
als het gaat om ruimtebeslag 
en volwaardig als het gaat om 
functionaliteit. De eisen en 
wensen die leven bij corporaties 
en afnemers zijn daarbij als 
toetssteen genomen. 

WoonVORM heeft voor uiteenlopende 
doelgroepen plattegronden 
samengesteld. Ben je minder goed ter 
been, wil je wel een woning delen maar 
niet als levenspartner, hecht je waarde 
aan een gescheiden keuken, heb je 
behoefte aan een tuintje of terras, is 
een derde slaapkamer onmisbaar of is 
juist één slaapkamer voldoende – met 
de WoonVORM bibliotheek zijn al deze 
wensen invulbaar. Binnen de vaste 
dimensies van de bouwstructuur is er veel 
flexibiliteit. 

WoonVORM speelt ook in op de behoefte 
aan een levende plint. Woningen op 
de begane grond zijn gewild en kunnen 
een bijdrage leveren aan veilige en 
aangename straten. In combinatie 
met door gemeenten geïnitieerde 
alternatieve berging-oplossingen die 
momenteel aan terrein winnen zijn een 

terrastype en een tuintype opgenomen, 
zij maken een vriendelijke sociale 
bijdrage aan de buurt mogelijk. 

Hoewel er binnen het WoonVORM-
concept veel opties zijn doorgewerkt die 
breed inspelen op woonwensen kan het 
zijn dat juist uw wensen hiervan afwijken 
en vragen om andere systeemmaten 
in breedte en diepte. De WoonVORM 
generator kan hier eenvoudig op worden 
ingesteld, de aard van de afwijkingen 
bepaald in hoeverre het WoonVORM 
stappenplan deze onvertraagd kan 
meenemen. 

Hierna vindt u de bibliotheek, deze is per 
woning toegelicht. Ook is er per woning 
een indicatie gegeven van doelgroepen 
die passen bij de functionaliteit. 

21



“Als starters is 
dit voor ons een fijn 
appartement. Met 

een open keuken, 
ruime slaapkamer 

en extra werkkamer, 
die in de toekomst 

als kinderkamer kan 
dienen, voldoet dit 
appartement voor 

ons aan alle eisen.”
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Basis appartement 
driekamerwoning

De woning kent een slaap- 
en een woonzijde. Het 
slaapprogramma ligt aan de 
galerijzijde, de woonkamer en 
keuken aan de voorzijde van 
het gebouw. Hier is ook het 
balkon gesitueerd. Centraal in 
de woning ligt de badkamer, 
het separate toilet, de berging 
en de techniekruimte. Hiermee 
wordt de ter beschikking 
staande ruimte en de 
onderlinge relaties tussen 
ruimten optimaal benut. De 
woningen zijn optimaal, uiterst 
functioneel en op gebruik met 
rolstoel ontworpen. De entree 
voorziet in een keervlak van 
1350 x 1850 mm. Aansluitend 
is ruimte gereserveerd 
voor de realisatie van een 
garderobe. De deuren zijn 
zo gepositioneerd dat ze 
elkaar niet in de weg staan bij 
gelijktijdig gebruik. 
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Basis appartement 
indelingsvarianten 
driekamerwoning

Verbindingsdeur tussen grote 
slaapkamer en badkamer 
Optioneel kan er een extra 
verbindingsdeur gerealiseerd 
worden tussen de badkamer en 
de grote slaapkamer. Dit kan 
leiden tot een extra kwaliteit 
leiden die niet belastend is voor 
medebewoners. 

Tweede toilet op badkamer
Op de badkamer kan een tweede 
toilet gerealiseerd worden. Het 
is aan de opdrachtgever of men 
van deze optie gebruik wil maken. 

Toilet op badkamer in plaats 
van een separaat toilet
Men kan ook kiezen voor het 
realiseren van alleen een toilet 
op de badkamer. De ruimte die 
vrijkomt bij het vervallen van het 
separate toilet komt dan ten 
goede aan de woonkamer.
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“We vinden het 
gezellig de eetkamer 

aan de galerij te 
hebben. Daar hebben 

we een praatje met 
buren, het voelt als een 

extra buitenruimte en 
het zorgt voor sociale 

controle. Wel fijn om de 
hoofdslaapkamer aan 
de rustige zijde van de 

woning te hebben.”
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Doorzon appartement 

Bij het doorzonprincipe is de 
woonruimte over de lengte 
van het appartement gelegen 
waardoor er zowel aan de 
balkon- als aan de galerijzijde 
een goede relatie met de 
buitenruimte is. Op deze manier 
kan zowel van de ochtend- 
als de middagzon worden 
genoten. De hoofdslaapkamer 
ligt aan de rustige balkonzijde 
naast de woonruimte, de 
tweede slaapkamer ligt aan de 
galerijzijde. De eethoek heeft een 
directe relatie met de galerij die 
hierdoor als buitenruimte wordt 
ervaren en levendiger wordt – ook 
voor de buurt een aantrekkelijker 
beeld. Tussen het wonen en 
eten ligt de keuken waardoor er 
van beide zijden licht, ruimte en 
communicatie is. 
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“De leefgalerij 
is echt onze plek – en 

zeker voor de kinderen. 
We hebben er ook 

een leuk contact met 
buren, het is eigenlijk 

een verlenging van 
de eetkamer. Voor 

rustiger momenten 
trekken we ons terug in 
de intieme woonkamer, 

waar het zomers 
heerlijk koel is.”
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Doorzon appartement  
met leefgalerij 

Bij toepassing van deze variant 
worden de galerij en de balkons 
gecombineerd één zijde van 
het wooncomplex. Vanuit 
beleving van de buitenruimte, 
de oriëntatie of vanwege 
het borgen van privacy van 
naastliggende woningen kan 
dit een aantrekkelijke keuze zijn. 
Er ontstaat een leefgalerij van 
verblijfplekken verbonden door 
een verkeerszone. De plattegrond 
van de doorzonwoning met de 
eetkamer en de keuken aan 
de galerij sluit goed aan op de 
buitenruimte die in beleving zeer 
royaal is.
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“Ik vind het 
gezellig om samen 

met iemand te 
wonen, maar wil 

me ook wel af 
en toe kunnen 

terugtrekken. Een 
gedeelde woonkamer 

en keuken zijn fijn, 
maar een grote 

eigen slaapkamer 
helemaal.”
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Friends apartment 

Doelgroepen met een migratie-
achtergrond en nieuwe 
gezinssamenstellingen maken 
dat variant-indelingen ter 
discussie komen. Het Friends 
appartement speelt hier op in. 

Hierbij zijn de twee slaapkamers 
gelijkwaardig qua maat en is 
er sprake van een afgesloten 
keuken. De samenwonenden 
hoeven hierdoor niet per se te 
behoren tot hetzelfde gezin. 
De afgesloten keuken is voor 
veel doelgroepen een welkom 
alternatief op de open keuken die 
vanaf de jaren 70 de Nederlandse 
plattegronden domineert. 
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Tweekamer appartement 
met berging

Deze tweekamerwoning 
hebben wij geïntroduceerd om 
te voorkomen dat waardevolle 
ruimte onbenut blijft. De 
kleine slaapkamer wordt hier 
ingewisseld voor de realisatie 
van een beheerdersunit 
en werkkast of voor een 
buitenberging behorende bij 
de woning. Hierdoor zijn in 
alle gebouwconfiguraties het 
aantal bergingen en het aantal 
woningen perfect op elkaar 
af te stemmen. In de woning 
wordt het toilet overigens 
gerealiseerd in de badkamer. De 
functionaliteit en dimensies van 
de entree, de hoofdslaapkamer, 
de woonkamer en de badkamer 
blijven ongewijzigd. Alhoewel de 
voorkeur bij deze woning uit zal 
gaan naar de begane grond is 
een positie op de verdiepingen 
mogelijk mits boven elkaar 
geplaatst.
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“Voor mij als 
alleenstaande 

senior heeft deze 
woning alles wat 
ik nodig heb. Een 

ruime woonkeuken, 
grote badkamer, 

fijn balkon en royale 
slaapkamer. En 

dan woon ik ook 
nog omgeven door 
gelijkgestemden.”
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Tweekamerappartment 
met versmalde beuk

Voor één- en tweepersoons-
huishoudens is er een twee-
kamerappartement in het 
leven geroepen. De woning 
is ontworpen op het gebruik 
met rolstoel en heeft door zijn 
slimme opzet een ruimtelijke 
beleving en een doordachte 
functionaliteit. Een goed 
bruikbare hoofdslaapkamer 
staat in directe verbinding met 
een ruime badkamer. De keuken 
is opgenomen in de woonkamer 
maar ligt door positie in 
langsrichting in een eigen domein.

Het toepassen van deze woning 
met een smallere beukmaat heeft 
als bijkomend voordeel dat er 
nauwkeuriger op de grootte van 
locaties kan worden ingespeeld. 
Immers met combinaties van 
brede een smalle beuken kunnen 
de contouren van een locatie 
dichter worden benaderd.
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Bergingmodules 

Binnen de ter beschikking 
staande maatvoering van 
een beuk kunnen 9 bergingen 
gerealiseerd worden, 
ontsloten met een gang van 
1,5 m breed. Indien men een 
tweede entree wenst ofwel 
een doorlopende gang van 
gevel tot gevel, wordt dit 
aantal teruggebracht tot 8. 

Indien door de indeling 
van het programma op 
gebouwniveau bijvoorbeeld 
blijkt dat men een berging 
tekort komt, kan ervoor 
gekozen worden om deze te 
realiseren ter plekke van de 
kleine slaapkamer van een 
van de woningen. Hierdoor 
wordt voorkomen dat een 
volledige woning verloren 
gaat.
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“Deze woning 
is voor ons als jong 

gezin een uitkomst. 
We hebben een ruime 

woning met voldoende 
slaapkamers en een 
terras voor een heel 
betaalbare prijs. De 

leefkeuken aan de 
straat is gezellig en 

ideaal om een oogje in 
het zeil te houden op de 

spelende kinderen.”
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Terraswoning

WoonVORM biedt 
mogelijkheden voor een 
levende plint. Om variatie in 
de plint aan te bieden hebben 
we te twee bijzondere typen 
ontwikkeld. De tuinwoning en 
de terraswoning. De laatste 
heeft een leefkeuken op de 
begane grond, gekoppeld 
aan een ruim terras. Op de 
verdieping bevinden zich 
een hoofdslaapkamer, twee 
kleinere slaapkamers een 
badkamer en een rustige 
woonkamer met prettig uitzicht 
vanaf de eerste verdieping. De 
woning is ideaal voor gezinnen 
met behoefte en met aan wat 
meer ruimte. De leefkeuken 
maakt een actieve relatie met 
de buurt mogelijk. De woning 
kan op de begane grond 
aangevuld worden met ruimte 
voor bergingen of met de 
tuinwoning. 
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“Deze 
toegankelijke 

woning is fijn voor 
mij als mindervalide. 

De ruime kamers, 
gelijkvloerse ruimten 

en buitenruimte 
maken de woning 

uiterst comfortabel. 
De logeerkamer voor 

de kleinkinderen 
is helemaal fijn 

natuurlijk.”
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Tuinwoning

De tuinwoning is een 
dubbelbeuks eenzijdig 
georiënteerde woning met veel 
breedte aan de gevel. Daardoor 
is het mogelijk hier een royale 
tuin aan te bieden, de woning 
heeft een licht en groen 
karakter. Wonen en slapen zijn 
heel comfortabel gescheiden 
van elkaar georganiseerd en 
de ingang wordt direct bereikt 
via de tuin zonder gebruik 
van gemeenschappelijke 
verkeersruimten. Het 
slaapgedeelte heeft een 
hoofdslaapkamer, een 
tweede slaapkamer en een 
ruime badkamer. De woning 
is ontworpen op gebruik met 
rolstoel, zij leent zich goed voor 
kleine gezinnen of stellen die 
gesteld zijn op privacy maar 
een connectie met de buurt wel 
belangrijk vinden. 
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9

6 87 9

14 15

1  basisappartement

2  basisappartement + 
toilet in badkamer

3  basisappartement + 2 
toiletten

4  doorzon appartement

5  doorzon appartement 
+ galerijbalkon-
combinatie

6  friends apartment

7  2-kamer appartement 
+ beheerunit

8  2-kamer appartement 
+ berging

9  bergingmodule 9 stuks

10  bergingmodule 8 stuks

11  bergingmodule 7 stuks 
+ beheerunit

12  entreemodule

13  2-kamer appartement 
smalle beukmaat

14   terraswoning

15  tuinwoning
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Techniek en 
onderhoud
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Beproefde techniek 

Een snel en schoon bouwproces 
met een betrouwbaar resultaat 
is essentieel voor WoonVORM, 
daarom is het bouwsysteem 
geheel in prefab uitgewerkt. Een 
casco van betonnen vloer en 
wand elementen gecombineerd 
met gevelvullende HSB 
elementen, alles voorbereid in 
de fabriek en op de bouw effiënt 
en steigerloos gemonteerd. De 
gevelelementen kunnen worden 
afgewerkt met een ruime keuze 
aan materialen, zo kan op ieder 
beeldkwaliteitsplaat worden 
gereageerd. De ervaring leert 
dat een traditionele of een 
moderne baksteen uitstraling 
is vaak is gewenst, WoonVORM 
biedt daarom een set aan 
gevelontwerpen aan uitgewerkt 
in keramische bekleding die 
kleurvast en onderhoudsvrij is. 
Gecombineerd met kunststof 
kozijnen levert dit een 
onderhoudsvrije gevel op. 
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Installatietechniek 
op maat

Wooncomfort aanbieden 
met beproefde installaties die 
voldoen aan de eisen van nu en 
voorspelbaar zijn in onderhoud, 
dat is het uitgangspunt. 
De verwarmingsinstallatie 
gaat uit van een individuele 
warmtepomp die warmte 
onttrekt aan de buitenlucht. 
Dat maakt het concept 
flexibel, lucht is immers overal 
voorhanden. Waar de locatie dit 
toelaat is ook een systeem met 
bodemlussen mogelijk. Beide 
opties werken ook omkeerbaar, 
naast vloerverwarming is ook 
vloerkoeling mogelijk. Om 
de woningen te voorzien van 
verse lucht wordt er gebruik 
gemaakt van balansventilatie. 
De verontreinigde lucht wordt 
via ventielen afgevoerd en 
vervangen voor schone lucht, 
de warmte van de lucht wordt 
opnieuw ingezet. 
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Onderhoud

WoonVORM is ontwikkeld met het 
oog op vandalismebestendigheid 
en het minimaliseren van 
onderhoud. De toegepaste 
materialen zijn robuust eenvoudig 
te onderhouden. Alle ramen 
zijn van binnenuit te bewassen. 
Er is in hoge mate sprake van 
standaardisatie in detaillering 
en installatieonderdelen zijn 
eenvoudig bereikbaar. De 
kunststof kozijnen vergen een 
minimum aan onderhoud 
en indien beschadiging 
te verwachten valt of 
brandwerendheid dit eist, zoals 
bijvoorbeeld entreedeuren, dan 
worden deze in hout uitgevoerd 
zodat ze eenvoudig bij te werken 
zijn. Galerijplaten en balkons 
zijn van beton, voorzien van een 
antislip motief en zijn eenvoudig 
te reinigen. Op basis van de 
toegepaste materialen en 
detaillering maakt WoonVORM 
een scherp MJOP mogelijk.
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Vorm de toekomst
Een stempel drukken op het Nederlandse landschap. Dat doet VORM, al meer 
dan honderd jaar. Door omgevingen te creëren waar mensen zich prettig 
voelen. Om te wonen, werken en leven. Samen met andere avonturiers geven 
wij gestalte aan ideeën waar de markt echt om vraagt.

Actief op zoek naar kansen
Tijden veranderen. Om in te kunnen spelen op 
actuele vraagstukken geven we creativiteit alle 
ruimte en is VORM in staat om zich continue te 
verbeteren. Onze opvattingen passen wij aan op 
basis van nieuwe mogelijkheden. Met nieuwbouw, 
herontwikkeling of transformatie bedenken wij 
oplossingen voor de woonwensen van nu en 
behoeften van de toekomst. Nog actiever gaan we 
op zoek naar kansen. En naar andere avonturiers die 
samen met ons gestalte geven aan ideeën waar de 
markt echt om vraagt.

Doen waar anderen denken
Ons team bestaat uit zelfbewuste aanpakkers met 
ambitie en lef. Net even anders, altijd een stap voor 
op de rest. Gepassioneerde specialisten die bruisen 
van energie. Wij begrijpen het hele traject van 
ontwikkeling, bouw en verkoop. Zijn in verbinding 
met wat de klant beweegt. En hoe complexer het 
plan, hoe enthousiaster wij worden. Door gebruik te 
maken van elkaars expertise kunnen wij doen waar 
anderen denken. Daadkrachtig en vol vertrouwen.
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