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V/oningstichting Eigen Haard stond in 2009 voor
de opgave om in de Amsterdamse wijk Overtoomse

Veld in stadsdeel Nieuw-rVest 350 portiekwoningen

te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

?'EË:liîìl:TlH'
die hogere ambitie
terealiseren 

.,

leefbaarheid als derde essentie, gevolgd door

budgetneuiraliteit als vie¡de essentie. Van

de Laarschot: 'Het mocht niet meer kosten

dan een referentiewoning.' In verband met

De Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard startte

in 2009 met een sloop-nieuwbouwproject dat ondersc-

heidend is wat betreft comfort en leefbaarheid in com-

binatie met energiezuinigheid en grondstoffengebruik.

Eigen Haard neemt met dit project het voortouw in een

nieuw samem ¡erkingsmodel in combinatie met een

dynamisch verdienmodel voor de bouwcombinatie en

corporatie. Het eerste klimaatneutrale woningbouwpro -

ject met een bijzonder aanbestedingsproces.

Gemeente Amsterdam was roen bezig met de toekomstige onrwikkelingen werd gevraagd
oncwikkeling van een nieuwe woonvisie, waarin het onder meer de om repeteerbaarheid van de het concept - de vijfde essentie

ambitie was een 'duurzame stad' te ontwikkelen, met name gericht -, en om het uit de pilotsfeer te trekken. Tênslotte essenrie

op energiebesparingen, duurzaam en flexitiel bouwen ¡esulterend in nummer zes, de (keten)samenwerking tussen partijen. In
klimaatneutrale woningen. Het streven was bovendien om van elke die rijd een hot irem in corporatieland om faalkosten te
wijk een krachrwijk te maken. Het projectplan van Eigen Haard reduceren. Van de Laarschot: 'Vanuit die sarnenwerking
omvatte ca. 480 woningen, waarvan 70o/o koop- en vrijesector- moest het project getrokken worden.'
huurwoningen, appartemenren en eengezinswoningen om daarmee

een nieuwe groep van bewoners aan re rrekken die de wijk sociaal AanbesLged zOnder plan
en economisch moesten versterken. Aanvankelijk werden er zes grote bouwers geselecreerd en

uitgenodigd om hun visie in te dienen. Van de Laarschot:
AmbiLies 'Bouwe¡s van wie wij dachten dat die qua affiniteit of qua
De gemeentelijke ambities daagden Eigen Haard uit om deze over omvang deze opgave aan zouden kunnen. Ook wetende
te nemen voor Overtoomse Veld. 'Maar,' stelt ir. Jurgen van de dat er nog maatwerk moest komen om die opgave verder
Laarschot, senior projectonrwikkelaar bij Eigen - rebrengen.'Vanuitsamenwerkngzouden
Haard, wij wisten in 2009 nog niet wat klimaat- I 

¿ 
E" -erd in feite de ambities gerealiseerd moeren worden.

neutraal inhield en de gemeente Amsterdam ook ! l¡een gedeelde 'Maar het was meer dan technisch gezien
niet.Ookdemarktwasernognietmeebezig.'Naast portemonneg dingen oplossen. \Øij hadden hoge
de ambitie van klimaatneutraliteit werd er een tweede ggcreëerd' ambities ren aanzien van het financiële
ambitie geformuleerd: betaalbare woningen, ofwel componenr, dus dan zal je iets moeren
lagere woonlasten voor bewoners. Van de Laarschot: 'l)e volgende zoeken in die samenwerking. Dar staat nergens in de
staP was om essenties te bepalen en op basis daarvan een aantal boeken, maar we weten met z'n allen dat een groot deel
marktpartijen uit te nodigen voor realisering.' van de kosten ook in de faalkosten zit. En wij wilden die

faalkosten juist gebruiken om die hogere ambitie te
Essgnligs realiseren.' Dat vereiste expertise van bijvoorbeeld een
De twee geformuleerde ambities zijn vertaald naar zes essenries, ook archirect en een sloopbedrijfom een vertaalslag te kunnen
wel inhoudelijke doelstellingen. De eerste is duurzaam slopen, bouwen maken van de samenwerking naâr het verlagen van die
en bewonen (de huisvestingscyclus). De tweede essentie was de bouwkosten en die hogere ambities. Van de Laarschot:
realiseringvanlagereexploitatielastenvoordebewoner.Comforten 'Dat had men kunnen Ìezen en'wij hebben daarop
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beoordeeld.

Er was één partij - de winnende combinatie

van bouwer ERA Contour, architect KO\Ø

en Oranje Sloopwerken met het Co Green

concept - die een totale, integrale visie had,

ïaar bij het lezen al bleek dat er samenwerking

was ontstaan', terwijl de andere partijen een

samengestelde visie aanleverden. Van de

Laarschot: 'Ik merkte toen we de eerste keer

bi; elkaar zaten, dat er wel een visie over

meerwaarde lag, maar nog geen plan de

campagne. Mooi omschreven, maar er moest

nog inhoud aan worden gegeven. Vij hebben

er vervolgens een halfjaar over gedaan om

die samenwerking op te tuigen naar een

samenwerkingsmodel.'

5amenuerkingsmodel
Belangrijk voor Eigen Haard was om een

samenwerkingsmodel te maken waarbij

partiien niet alleen in het begin de ambitie

uitspraken, maar waar zij tot het einde toe in

die samenwerking scherp zou blijven. Het

werd het raamwerk van de samenwerking.

Ook werd er in die studieperiode overeen-

gekomen om na elke fase te kijken of partijen

met elkaar zouden doorgaan of niet' Van de

Laarschot: '\Wij wilden ook niet de indruk

wekken, ofde bouw het comfort bieden dat

het een plan voor zeven iaar was.' Per fase

werd ook bekeken wat de meerwaarde was'

''Slij zi.jn continu op zoek geweest naar de meerwaarde

van de samenwerking. De scoop was: als we met

elkaar die meerwaarde realiseren, dan is dat een wijk

van 480 woningen. Partijen waren het erover eens

om de krachten te bundelen en af te staPpen van

bestaande bouwprocessen om zo de ambities te bereiken. Het begint om

met elkaar een goed plan van eisen te defrniëren, waarin samen werd

vastgesteld dat bijvoorbeeld de meer-investering in zo'n klimaatneutrale

woning ca. € 17.000 euro zotl zijn.' Zo werden in de studieperiode de zes

essenties naar kritische prestatie indicatoren (K?I's) vertaald.

Vertaling van essenLies naar HPI's
Binnen het PvE was het kr¡¿alitatieve âspect van groot belang en daarvoor

zijn de essenties vertaald in KPI's. Indicatoren die meetbaar zijn en die

gerelateerd zijn aan gangbare hvaliteitsnormen. Aanvankelijk werden er zelf

indicatoren onmikkeld, maar in de loop van het traject kon men steeds

meer aansluiten bij dingen die in de markt werden ontwikkeld. Niet alleen

BREEAM (oktober 2009 operationeel) kwam van de grond, maar ook

binnen de verschillende branches werd duurzaamheid opgetuigd en werden

normeringen gemeengoed. Van de Laarschot: 'BRF.F.AM hebben we

onderzocht, is opgestart, maar in de realisatie hebben we ervoor gekozen

om er toch mee te stoppen. Het leidde ertoe dat we ons focusten op die

certificering, terwijl we ons afuroegen wat daar de

meerwaarde van was.' Voor de essentie duurzaam

slopen, bouwen en wonen is veel aandacht besteed

aan circulair grondstoffen- en materialengebruik.

Daarbij werd ook geformuleerd dat de oPgave voitr
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i<ostenpost, zo is de visie. Van de Laarschot: '\Øe wilden

oorspronkelijk 9070 van de te slopen materialen laten terugkeren

in de bouw. Hoogwaardig op hetzelfde niveau en niet als

restproduct.'A1 die geformuleerde KPI's zijn gedefinieerd en per

fase gemonitord op de score. Van de Laarschot: 'Er waren scores

van 50o/o maar ook wel van 1007o''

Financieel samenuerkingsmodel
In de studieperiode is gestart met het maken van een kosten-

batenanalyse van het project en van elk product' De afwegìngen

daarbij waren: wat is de waarde en wat mag de maximale kostprijs

zijn.

'Bij de start hebben wij niets opgelegd, maar omdat er huivering

was bij de partijen hebben we ons financieel opengesteld.' Partijen

zijn gewaagd om zich financieel te committeren aan de opgave,

met als resultaat een trânsparante begroting. Daarbij werd

'Die kunnen we beide meten en die bepalen aan

het einde van het project het succes.' En om daa¡

de overeengekomen scherpte in te houden, werd

het voor de bouwcombinatie ook een risicodragend

project. Van de Laarschot: 'En daarmee een

gedeelde opgave.'

De beoogde winsten van de partners gaan daarbij in een denkbeeldige

succespot en die wordt op basis van het rendement van het project en de

prestatie uitgekeerd. Van de Laarschot: 'Als er op basis van een score van

50o/o op onze kwalitatieve en financiële ambities wordt gehaald, krijgen de

partijen ook maar 500/o uitbetaald van hun beoogde rendement.' De noodzaak

om samen te werken en de gesrelde KPII te behalen doet de succespor

groeien. Van de Laarschot: 'Terwijl juist in veel kerensamenwerkingen veel

erosie is richting einde van het project, omdat her belang van partijen stèeds

minder wordt. Met elkaar deelden wij die mening en daarom hebben wij
zo ingestoken in het sary_enwerkingsmodel. De portemonnee is de belangrijke

drijfueer om ervoor te gaan. Die hebben wij gemodelleerd zodat iedereen

scherp blijft tot het einde.'En daarmee werd een dynamisch verdienmodel

gecreëerd.

Ook hebben partijen met elkaar besloten om de KPI's

na elke fase ambitieuzer te maken. Zo is circulai¡

gebruik van materialen naar 95o/o gegaan. Van de

Laarschot: 'Heel veel aspecten zijn tussentijds

bijgesteld onder het motto 'wat houdt ons scherp,

en wât is ons onderscheidend vermogen ten opzichte

van anderen?' In de loop der tijd ontwikkelde de markt zich doo¡ mer

BREEAM en GPR vooral ren aanzien van het energieconcept. Van de

Laarschot: 'Daar zag je ook partijen die ons voorbijgingen; dat vonden we

t
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f finderscheidend .., niet erg, maar juist goed. \Wij wilden onderscheidend zijn

Vinqomfgft, in comlort en leeFbaarheid in combinarie mer

leefbaarheid in COmbin¡fig energiezuinigheìd en grondstoffengebruik, waarbij de

metenergiezuinigheid, ambitiesmeeveranderenmetdemarktontwikkelingen.

grondstoffengebruik En dat maakt ons uniek. Daar zien we geen andere

voorbeelden van.'

Veranderende meeruaarde
Tot op 85% zijn de ambities en essenries behaald, maar niet alle KPI's en

ook financieel is niet alles gehaald. Met name in de eerste fase hebben partijen

heel veel moeten investeren. Van de Laa¡schor: 'In de zin dat we de opgave

van klimaatneut¡aliteit niet kenden. En dan zie je dat je die door die gefaseerde

aanpak het wel steeds beter hebt kunnen invullen.' In fase I is bij benadering

een tendement van circa 10% gehaald op de ambitie. 'Maar in fase 3 is dar

boven de 100%o gestegen. Je moet wel beseffen dat je met een innovatief
traject bezig bent en dat je pas in een latere fase tot ¡esukaat komt. In die

zin is de samenwerking ook steeds volwassener geworden, dan weet je wat
je aan elkaar hebt.'
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lfnVeelsamenwerkingen faalkosten zat en dat zo'n € 12.000

liS er efosie riChting gi¡dg mogelijk zou zitten in die andere manier

van het project, want het van samenwerken'' Duurzaam mag niet

belang Wofdt Steeds mindef' meer kosten dan niet-duurzaam, het is een

toegevoegde waarde in plaats van een

?'J,""m'årif"äiil", f:,fiiiriÏr,ïiîi*t,ïiî
traject bezig bent e" 
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gedeeld en bij een negatief eindr.esultaat
pas later tot resultaat komt' i"t u..Ii... V"r, der Laarschot: 

.Er werd in

?

Het is de projectontwikkelaar wel duidelijk geworden dat 'ketensamenwerking

pas goed kan werken als de ambitie "samenwerking" de meerwaarde is.'De
meerwaarde is nu anders dan bi; de srarr van her

I f,f etensamenwerking kan project zeven jaar geleden. Van de Laarschot: '\Øaar

I\pas goed werken als de we met name de komende ja¡en'naarroe gaan is die

ambitie "samenwerking" de circulariteit. Het bezit dat we hebben aan

meqrwaarde iS' grondstoffen: wat is dat waa¡d? Hoe kunnen we dat

zo optimaal mogelijk inzetten, moeren we slopen en

als we gaan slopen: hoe kunnen we de waarde van de grondstoffen zo hoog
mogelijk houdenl' Circularireit, TCO en betaalbaarheid, het zijn de themat
voor de komende jaren.

de klimaatneutrale woningen was om deze budgetneutraal over de volledige feite een gedeelde portemonnee gecreëerd. Per saldo moest er een

exploitatieperiode van de woningen in te vullen. Van de Laarschot: 'Onze gezonde opgave uitkomen.' Die opgave bestond uit enerzijds

gedachte was dat de meer-investering van € 17.000 grotendeels in de financiële neutraliteit en anderzijds uit de kwalitatieve aspecten.
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