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De serie bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
• 19 juni: waarom ontwikkelen?/ het allereerste begin 
van een ontwikkeling;
• 9 september: ontwikkelmodellen, met nadruk op de 
koop-aannemersovereenkomst;
• 4 november: alternatieve vormen van 
projectfinanciering, hoe organiseer je dat?
• 8 januari: rekenmodellen om een ontwikkeling te 
organiseren.

AANWEZIGE ONTWIKKELINGSERVARING
Uit een rondvraag blijkt dat 
de ontwikkelingservaring van de 
aanwezige architecten varieert van geen 
tot beperkt. Als redenen voor de beperkte 
ontwikkelactiviteiten worden genoemd: niet willen 
concurreren met eigen klanten, financiering, fiscale 
en juridische aspecten (persoonlijke aansprakelijkheid), 
onduidelijkheid over/onbekendheid met hoe je het 
aanpakt en niet als ontwikkelaar bekend willen staan 
i.v.m. het bijbehorende imago. De aanwezigen hopen 
op deze punten geïnformeerd te worden en erover te 
‘klankborden’.
Conclusie uit de rondvraag is dat er vooral behoefte 
is aan informatie over financiering, kunnen rekenen 
aan vastgoed, de risico’s, nieuwe processen zonder 
schotten (co-creatie) en over het traject van eerste 
schets/idee tot en met zelf ook iets verdienen aan de 
ontwikkeling daarvan.

WAAROM ONTWIKKELEN? 
(introductie door Jaap Dijkman)
In de klassieke rol van bouwmeester zijn architecten 
eigenlijk al vanaf de middeleeuwen actief geweest 
als ontwikkelaar. In de twintigste eeuw zijn de 
esthetische en financiële taken uit elkaar getrokken, 
om belangverstrengeling terug te dringen. Gezien de 
complexiteit van bouwprojecten, moeten de belangen 
juist verstrengeld zijn –uiteraard op positieve wijze. 
Wat zijn anno nu de voor- en nadelen van ontwikkelen 
als architect?

Voordelen
• je hebt alles zelf in de hand, bent zelf 
verantwoordelijk voor succes en falen;
• architecten beschikken door hun opleiding en 
ervaring al over 90% van het benodigde gereedschap 
om te kunnen ontwikkelen (rekenen, nadenken);
• bijvangst: als je het goed doet, verdien je er geld mee. 
Dit komt de stabiliteit van het bureau ten goede;

Nadelen
• ontwikkelen kost tijd, waardoor je in zijn totaliteit 
waarschijnlijk minder zult bouwen;
• ontwikkelen brengt meer taken met zich mee, en dat 
moet je leuk vinden;
• ontwikkelen brengt financiële risico’s met zich mee.

JAAP DIJKMAN: VAN MEUBELMAKER TOT 
PROJECTONTWIKKELAAR
Ongeveer dertig jaar geleden was Dijkman bedenker, 
ontwikkelaar, financier én maker van een tafeltje. 
Daarna volgden vele andere meubels, en uiteindelijk 
een ‘groter meubel’: het huis van een vriend. Dijkman 
ontwierp het en bouwde het zelf. Met de fl. 10.000,- die 
hij daarmee verdiende, zette hij weer een volgende 
stap. Hij kocht er een oude loods van, in de Hazenstraat 
in de Amsterdamse Jordaan. Deze ontwikkelde hij tot 
een vernieuwd atelier. Na diverse andere projecten 
is Dijkman inmiddels bezig met een hotel in Frankrijk 
(waarover hierna meer). Het werk van zijn bureau 
bestaat voor 90% uit opdrachten en voor 10% uit 
eigen ontwikkelingen. Vormt die laatste categorie 
een gatenvuller voor het bureau? Zeker. En een bron 
van financiële stabiliteit. Dijkman is er geleidelijk in 
gegroeid. De schaal werd stap voor stap groter. Dat 
geldt ook voor de financiële risico’s. Die houdt hij 
beperkt, door bij elke ontwikkeling het rampenscenario 
door te rekenen en te beoordelen of hij dat kan dragen. 
Alleen als dat zo is, stapt hij in een ontwikkeling. 
Daarmee wijkt hij af van de traditionele ontwikkelaars. 
Zij nemen grote risico’s, omdat ze een bepaald 
rendement moeten leveren. Voor Dijkman geldt dat 
niet. Hij neemt alleen risico’s die voor hem acceptabel 
zijn. Op die manier is het behapbaar en hoeft hij er 
niet wakker van te liggen. Dat laatste is voor Dijkman 
eigenlijk hét criterium om bepaalde risico’s wel of niet 
aan te gaan.

De BNA is op zoek naar nieuwe diensten c.q. rollen voor architecten. Eén daarvan is ontwikkeling. Met een serie van 
vier netwerkbijeenkomsten zal dit onderwerp in klein verband behandeld worden, vanuit de kennis en kunde van 
aanwezigen. 

‘Architect in ontwikkeling #1: waarom ontwikkelen?’
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tekst: Marc Mijer



CASUS: EEN HOTEL IN FRANKRIJK
Jarenlang kwam Dijkman als gast in een hotel aan 
een Frans strand. Op een gegeven moment bleek de 
eigenaar te willen verkopen. Dijkman hapte toe, om de 
volgende redenen:
• het belangrijkste: de locatie, aan het strand, is 100% 
top. Net als destijds de loods in de Hazenstraat. Aan 
dergelijke locaties kun je je geen buil vallen;
• de gunstige en aangename locatie maakt het ook leuk 
om er naar toe te gaan (belangrijk, want je zult er vaak 
heen moeten);
• Dijkman deed onderzoek, onder meer naar de lokale 
vierkante meterprijzen en mogelijk gebruik van fiscale 
voordelen. De uitkomsten hiervan waren positief;
• hij vond drie mede-investeerders die er gezamenlijk 
voor 50% instapten (de resterende 50% nam Dijkman 
voor eigen rekening).

Deze ‘real life’ casus, waarbij het hotel een 
transformatie ondergaat tot appartementencomplex, 
wordt gefileerd aan de hand van een aantal vragen.

(1) waar haal je het geld vandaan?
Banken vervullen in het huidige tijdsgewricht 
hoogstens een bijrol als aanvullende geldschieter. Als 
algemene alternatieven worden diverse (gedeeltelijke) 
geldbronnen genoemd:
• de ontwikkelende architect zelf;
• vermogende particulieren, die vanwege de lage 
rentestand graag in goede projecten stappen die een 
hoger rendement opleveren. Benodigd: een fatsoenlijk 
plan. Voor contacten tussen deze geldschieters en 
projectinitiatieven is een platform in de maak;
• gemeenten die met grondposities in hun maag 
zitten (deze ‘financieren’ door tegen een lage prijs te 
verkopen);
• traditionele ontwikkelaars die het ook niet meer in 
hun eentje kunnen.
In het geval van Hotel Dijkman zijn de 
mede-investeerders via-via gevonden. Het gaat om 
vrienden/kennissen van Dijkman. Dat lijkt vragen 
om moeilijkheden, maar is het niet. Ontwikkelen 
met vrienden/kennissen is juist goed. Het vergroot 
de kans op eerlijk en netjes zaken doen. En bij 

eventuele problemen verkleint het de kans op 
juridische procedures, omdat je er als vrienden met 
een goed gesprek ook wel uitkomt. Bovendien staat 
er relatief weinig spanning op het proces. Doordat 
Dijkman zelf ontwikkelt, worden een aantal partijen 
uit het traditionele ontwikkelproces overgeslagen. 
Hij kan zijn investeerders op 80% onder de marktprijs 
laten instappen. Vanwege dit sympathieke bedrag 
accepteren zij eventuele tegenvallers gemakkelijker, 
wat ook weer leidt tot een prettiger proces.
Ligt Dijkman wakker van het risico dat hij zelf loopt? 
Nee. Hij heeft zoals altijd het rampenscenario 
doorgerekend en komt de conclusie dat hij een 
eventueel verlies kan dragen. In dit geval lijkt 
daar geen sprake van te zullen zijn. Enkele mede-
investeerders zijn ook eindgebruikers. Eén van hen 
heeft al een bod op zijn appartement gehad dat een ton 
(ca. 25%) boven zijn investering ligt. Goed nieuws, wat 
deze of andere investeerders een volgende keer eerder 
zal doen besluiten om opnieuw met Dijkman mee te 
doen. ‘Die man verdient geld voor ons.’

(2) ben je als ontwikkelende architect concurrent van 
je eigen klanten?
In feite wel, maar dat zijn architecten onderling van 
elkaar ook. Sinds wanneer staat dat samenwerking 
in de weg? Bovendien benaderen ontwikkelaars op 
hun beurt ook wel eens architecten om als mede-
ontwikkelaar in te stappen. Het gaat dan om gezond 
verstrengelde belangen.

(3) moet je de rollen architect en ontwikkelaar toch 
niet in enige mate scheiden?
Komt de ontwikkelende architect in een spagaat 
terecht als hij als ontwikkelaar de kosten bewaakt, 
maar als ontwerper op zoek gaat naar extra kwaliteit? 
Nee, meent Dijkman. Je hebt zelf alles begroot. 
Daar moet je je -in alle rollen en net als alle andere 
betrokkenen- aan houden. Traditioneel verdient 
een architect een percentage van de bouwsom. Als 
ontwikkelaar is het eigenlijk andersom: je verdient 
meer, als het project goedkoper wordt. Dat kan ook een 
leuke uitdaging zijn.
Je zoekt binnen de begroting naar kwaliteit en probeert 
daarin evenwicht te vinden. Dat is mede de lol van 
het zelf ontwikkelen. Naar welk rendement moet je 
als ontwikkelend architect streven? Dijkman mikt 
op 20%. Anderen noemen de helft, maar dat is te 
weinig. Je moet er altijd rekening mee houden dat je 
een deel ervan kwijt bent aan tegenvallers (zoals de 
aanwezigheid van asbest).

Een aanpalende vraag is in hoeverre je in staat 
bent om in de prille fase van een ontwikkeling 
de bouwkosten te ramen. Dijkman stelt daar een 
maximum voor, op basis van zijn eerdere ervaringen. 
Een andere suggestie is om een rekenbureau uit te 
nodigen om voor een deel in het project te stappen. 
Voor hen kan dat momenteel ook interessant zijn, 
en het project is meteen verzekerd van degelijke 
berekeningen.
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WAT VINDT DE ONTWIKKELAAR VAN 

ONTWIKKELENDE ARCHITECTEN?
Mosman bespeurt tijdens de bijeenkomst en in de 
markt enthousiasme én voorzichtigheid. Er is een 
duidelijke differentiatie gaande in ontwikkelende 
partijen. Voor architecten liggen er zeker ook kansen. 
Deze trend is zichtbaar bij kleinschalige projecten. 
Daar is niets mis mee, want alle ontwikkelingen zijn 
momenteel kleinschalig. Ook bij de ontwikkelaars zelf.
Ontwikkelaars en architecten lijken concurrenten, 
maar zijn in potentie juist partners. De schotten zijn 
weg. Partijen kunnen elkaar heel goed aanvullen. 
Vergis je niet in de kracht van het ontwerp als je 
een investeerder mee wil krijgen. Wanneer een 
ontwikkelaar zijn visitekaartje laat zien, gaat het alleen 
over geld. Als een architect zijn kaartje laat zien, gaat 
het over hoe mooi en goed het project gaat worden. 
Daar kunnen ontwikkelaars en architecten elkaar dus 
heel goed in vinden. Beide beschikken over hun eigen 
specifieke kennis, ervaring, netwerk en kwaliteit. De 
combinatie daarvan kan een vruchtbare bodem vormen 
voor mooie ontwikkelingen, waarin beide partijen -met 
eventuele andere betrokkenen- investeren en delen in 
de opbrengsten.
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SAMENWERKINGSMODELLEN: INLEIDING
De aanwezigen ontvangen een A3, waarop Dijkman 
zes modellen voor samenwerking bij de ontwikkeling 
van een (ver)bouwproject uiteen heeft gezet. Hij 
relativeert het aantal direct, door aan te geven 
dat er “oneindig veel manieren bestaan om met 
elkaar in zee te gaan”. Maar dat er samengewerkt 
moet worden, is een gegeven. Zeker als het om de 
financiering gaat. Weinig architecten die willen 
ontwikkelen, zullen het kapitaal hebben om een 
project geheel zelf te financieren. Nu de banken 
zich als primaire geldschieters in hun loopgraven 
hebben teruggetrokken, is samenwerking met één of 
meerdere andere partijen noodzakelijk.

Voordat Dijkman de verschillende modellen 
toelicht, vertelt hij ter inleiding dat hij de dag voor 
deze bijeenkomst samen met enkele partners een 
leegstaande kantoortoren in Haarlem-Schalkwijk heeft 
gekocht. Hij is van plan om er woningen in te bouwen, 
met onderin het gebouw een plint met onder meer 
winkels en zorgvoorzieningen.
Hoe is het mogelijk dat een architect een complete 
kantoortoren koopt? Het is weliswaar met partners 
gebeurd, maar toch. Het antwoord luidt: door de 
spectaculaire prijsdalingen op de markt. De waarde van 
de toren werd in 2001 getaxeerd op 21 miljoen euro. 
Dijkman heeft het object nu voor 3 miljoen langs de 
kassa gehaald. Opmerkelijk genoeg kreeg hij al direct 
een hoger bod binnen. Dan sta je voor een dilemma. 
Je kunt je investering meteen alweer terugverdienen, 
maar dan ben je wel het leuke werk kwijt om in alle 
vrijheid je plan voor het object te ontwikkelen. En in 
vrijheid kunnen ontwerpen, meer gereedschap hebben 
om te kunnen maken wat je echt wil, dat is nou net 
één van de belangrijkste redenen waarom Dijkman 
aan dit soort projecten begint. Hij wil als architect de 
zeggenschap, omwille van de vrijheid. Het bod is, 
kortom, niet geaccepteerd.

SAMENWERKINGSMODEL 1: AANKOOP EIGEN 
WONING (ALLEEN OF MET PARTNER)
Het gaat hier om de (ver)bouw van de eigen woning. 
De ontwikkelaars zijn de architect en eventueel 
de partner, de initiatiefnemer is de architect. De 
investering, en het risico dat je loopt, betreft het 
geld dat je in de (ver)bouw steekt. Het verdienmodel: 
je verkoopt de woning tegen een hogere prijs dan 
waarvoor je het hebt gerealiseerd. De opbrengst 
is hoger dan de investering. Deze winst valt in het 
privévermogen. 
De nadelen: 
• je moet je zelfgemaakte paradijsje wel willen 
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verlaten; 
• als je dit te vaak (en te snel) doet, wordt de winst 
belast als privé-inkomen. 
De redenering van de belastingdienst achter dit laatste 
nadeel is dat wanneer je het huis pas na 4-5 jaar weer 
verkoopt, je niet hebt voorzien hoe de markt zich tot 
dat moment zou gedragen. De ontwikkeling is dan 
dus niet winstgericht. Wanneer je het huis binnen 3-4 
jaar weer verkoopt, is dit wel het geval en moet je er 
belasting over betalen.
Het spiegelbeeldige voordeel is dat je er geen belasting 
over betaalt als je niet te vaak verhuist. Maar herhaal 
je dit model elke vier tot vijf jaar, dan komt de fiscus 
langs.
Een van de voordelen van dit model is dat het de enige 
manier is om nog geld van de bank te krijgen.
De contractvorm bij dit model zal, indien de eigen 
partner erbij betrokken is, vaak bestaan uit een reeks 
mondelinge afspraken.

SAMENWERKINGSMODEL 2: DE KOOP-
AANNEMINGSOVEREENKOMST
Binnen dit model maakt de architect het ontwerp tot 
en met de vergunningsaanvraag, voor een stuk grond 
of een her te bestemmen pand dat hij vooraf heeft 
gekocht, of waarop hij een optie heeft gekregen. Hij 
verkoopt dit ontwerp, plus de grond of optie, aan 
een koper. Deze koper gaat tegelijk een contract aan 
met een aannemer, die het ontwerp ter plekke zal 
realiseren. Dit model wordt in de tweede helft van de 
bijeenkomst nader besproken. 
De ontwikkelaar en initiatiefnemer binnen dit model is 
de architect. De investering en het risico bestaan uit:
• het geld waarmee de grond wordt aangekocht of de 
optie wordt verkregen;
• de ontwerpuren tot en met de bouwaanvraag;
• eventuele constructeurskosten;
• de leges voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning.
Het verdienmodel is als volgt: de architect verkoopt 
het huis of de appartementen tegen een hoger bedrag 
dan het bedrag van zijn investering. Een nadeel is dat 
de verkoopprijzen in dit stadium van het proces lager 
liggen dan prijzen die je kunt vragen voor een voltooid 
product (een daadwerkelijk gerealiseerd appartement). 
De koper financiert immers zelf voor.
Maar dan het grote voordeel: de architect 
verkoopt de nog te realiseren appartementen via 
koopovereenkomsten aan de kopers en incasseert 
zijn winst dus al voordat de bouw begint. De precieze 
rolverdelingen en afspraken tussen betrokken 
partijen (architect, aannemer, kopers) kan variëren. In 
beginsel treedt de architect op als ontwikkelaar en als 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de modellen die kunnen worden gebruikt om ontwikkelingen te organiseren.

‘Architect in Ontwikkeling #2: ontwikkelmodellen’
tekst: Marc Mijer
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 Eigen woning 
alleen of 
samen met 
partner. 

Ontwikkeling 
middels de 
koop- 
aannemings-
overeenkomst 

Bouwteam 
overeenkomst 
met een 
aannemer, met 
afspraken over 
winstdeling 

Bouwteam 
overeenkomst 
met een 
aannemer, met 
medeaandeel-
houderschap 

Traditionele 
ontwikkeling 

Ontwikkeling 
met 
exploitatie-
afspraken 

Korte 
omschrijving + 
voordelen 
en/of nadelen 

(Ver) bouw van 
eigen woning. 
 
Voordeel: het is 
één van de 
weinige 
vormen waar je 
nog 
financiering bij 
de bank voor 
krijgt. 
 
Nadeel: je moet 
wel steeds je 
eigen 
gemaakte 
paradijs willen 
verruilen voor 
een nieuw 
project. 
 

Koop of optie 
op grond en 
vervolgens 
wordt een 
koop-ovk 
rechtstreeks 
met de kopers 
en een 
aannemers-ovk 
tussen 
aannemer en 
kopers 
afgesloten. 
 
Voordeel: winst 
is binnen vóór 
start bouw & 
de 
voorinvestering 
is betrekkelijk 
klein. 

Aannemer 
functioneert 
samen met 
architect als 
ontwikkelaar. 
 
Nadeel:  
Invloed 
aannemer op 
ontwerp zal 
groter zijn, 
maar architect 
zal ivm 
winstdeling 
ook meer 
genegen zijn 
om naar 
aannemer te 
luisteren. 

Aannemer 
functioneert 
samen met 
architect als 
ontwikkelaar. 
 
Voordeel tov 
winstdeling: 
omdat alle 
financiële input 
bij elkaar wordt 
gelegd kun je 
een groter 
project doen. 
 
Nadeel is dat 
de aannemer 
rekent zonder 
concurrentie. 

Grond/pand 
kopen en 
(ver)bouwen en 
met winst 
verkopen. 
 
Groot nadeel: je 
kunt niet 
zoveel doen 
met 
koperswensen 
dus je bent 
betrekkelijk 
kwetsbaar.  

Ontwikkeling 
van een 
gebouw voor 
specifiek 
gebruik, 
waarbij de 
eindgebruiker 
een deel van 
zijn exploitatie-
opbrengsten 
afdraagt. 

Betrokken 
partijen 

Architect en 
eventueel 
partner 

Architect Architect en 
aannemer 

Architect en 
aannemer 

Architect Architect en 
investeerder 

Investering / 
risico 

Investering in 
eigen huis. 

-Ontwerpuren 
t/m 
bouwaanvraag 
-Leges voor het 
verkrijgen van 
bouwvergunnin
g 
-Constructeurs-
kosten 
--Eventueel 
aankoop grond 
door architect 

Laag risico 
binnen de BV, 
maar ook 
minder invloed 
& winst. 

Mede 
aandeelhouder 
geeft ook meer 
risico in het 
geval er 
bijgestort moet 
worden omdat 
de kosten 
hoger zijn 
geworden. 

Risicovol. 
Voorinvesterin
g is groot en 
vooraf is niet 
bekend of en 
wanneer er iets 
verkocht wordt. 
Rentelasten op 
investering 
kunnen zwaar 
wegen.  

Aankoop grond 
& bouw 
moeten vooraf 
gefinancierd 
moeten 
worden. 
Exploitatie is 
ook van andere 
factoren 
afhankelijk. 

Verdienmodel Architect 
verdient door 
het huis 
duurder te 
verkopen dan 
hij het heeft 
gerealiseerd.  
 
Belast in privé 
indien je 
binnen 4-5 jaar 
verhuist. 

Architect 
verdient door 
de grond en het 
plan als één 
pakket tegen 
een hogere 
prijs te 
verkopen dan 
de waarde van 
de afzonderlijke 
delen. 

Architect 
verdient door 
een honorarium 
af te spreken 
én bijvoorbeeld 
een 
winstdeling. 

Architect 
verdient door 
een honorarium 
af te spreken 
en een deel van 
de winst dmv 
medeaandeel-
houderschap. 
 

Architect 
verdient door 
de 
ontwikkeling 
tegen een 
hogere prijs te 
verkopen dan 
de aankoop en 
(ver-) 
bouwkosten.  
 

Architect 
verdient door 
exploitatie-
afspraken te 
maken over een 
lange termijn.  

Contractvorm Contractvorm 
vaak 
mondeling, 
afspraken met 
partner. 

Koop 
aannemings-
overeenkomst 

Bouwteam-
overeenkomst 
of contract / 
afspraken. 

Kan dmv 
Bouwteam-
overeenkomst 

Koop-
overeenkomst 

 

 



opdrachtgever van de aannemer. Maar de aannemer 
kan de ontwikkelaarsrol ook op zich nemen. Het nadeel 
voor hem is dan wel dat hij meerwerk en andere 
tegenvallers niet kan doorberekenen (wat natuurlijk 
gelijktijdig een voordeel is voor de wederpartijen).
De contractvorm is in dit model de koop-
aannemingsovereenkomst, die zoals vermeld uiteen 
valt in de koopovereenkomsten tussen architect en 
kopers en de aannemingsovereenkomst tussen kopers 
en aannemer. Bij deze laatstgenoemde verplichten 
kopers zich om ieder voor hun deel de bouwsom te 
betalen. Zij betalen dus gezamenlijk de volledige 
aanneemsom. Laat als architect bij dit model alle 
overeenkomsten via een BV lopen, om de kans op 
persoonlijke aansprakelijkheid te minimaliseren.

SAMENWERKINGSMODEL 3: DE 
BOUWTEAMOVEREENKOMST MET EEN 
AANNEMER, INCLUSIEF AFSPRAKEN OVER DE 
WINSTDELING
Het verschil met model 2 is dat de architect hier niet 
fungeert als opdrachtgever van de aannemer, maar als 
partner. De architect en aannemer trekken samen op 
als ontwikkelaar en als initiatiefnemer. De aannemer 
koopt de grond aan en maakt afspraken met de 
architect over een winstdeling. Dit model werkt alleen 
wanneer de architect al vooraf grond heeft aangekocht 
of een optie op grond heeft verworven. Anders is de 
aannemer immers niet bereid om als tegenprestatie de 
winst te delen. Het verdienmodel is dat de architect;
• een honorarium overeenkomt voor zijn werk;
• én een deel van de winst opstrijkt door middel van 
afspraken over winstedeling.
De nadelen van dit model zijn; 
• de aannemer kan nauwelijks onder druk gezet 
worden. Hij is immers zeker van zijn positie en rekent 
zonder concurrentie;
• de invloed op het eindresultaat is minder, want er is 
sprake van een tweede ontwikkelaar;
• de winst is minder, want die moet je delen;
• je kunt niet van je aandeel af.
Het voordeel is dat je als architect je eigen beschikbare 
projectkapitaal aanvult met dat van de aannemer. De 
contractvorm kan een bouwteamovereenkomst zijn. Er 
zijn ook andere opties mogelijk.
Dijkman maakt de aantekening dat in dit model chemie 
tussen de partners belangrijk is, in verband met 
mogelijke conflicten. Zelf heeft hij hier positieve en 
minder positieve ervaringen mee. “Zo lang de verkoop 
van de appartementen goed loopt, draait ook de 
samenwerking als een zonnetje. Maar valt dat tegen, 
dan ontstaan de problemen.”

Twee belangrijke aspecten: hoe kom je aan kopers en 
hoe bepaal je de prijs?
Dijkman noemt twee kanalen: de makelaar en het eigen 
netwerk.
Verkoop via de makelaar gaat in Nederland tegen 
ca. 1% van de verkoopprijs (in Frankrijk ligt dat op 
5%). De makelaar heeft eigenlijk maar één duidelijke 
meerwaarde: zijn verkoopcircuit. Dijkman heeft geen al 

te hoge pet op van het vermogen van makelaars om te 
verkopen op inhoud. 
Dat gaat namelijk een stuk beter via het eigen 
netwerk. Als bedenker van het plan weet de architect 
het zelf op basis van de kwaliteiten het beste aan de 
man te brengen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat 
je dan al hebt bedacht wat het mag c.q. moet kosten. 
Maar dat heeft de verstandige architect in dat stadium 
al lang gedaan. Hij wil immers, voordat hij in een 
project stapt, uitrekenen wat zijn risico is en hoeveel 
een mogelijke winst bedraagt. Dijkman omschrijft het 
als goed en leuk om een dergelijk onderzoek zelf uit 
te voeren. Bovendien is het niet zo moeilijk. Je neemt 
Funda of een dergelijke website als uitgangspunt 
en werkt via vergelijkbare objecten toe naar een 
vraagprijs. Vergeet daarbij niet bijzondere kwaliteiten 
(bijvoorbeeld zeezicht) in de prijs mee te nemen.
Wat doe je als de prijs te hoog blijkt? Dijkman heeft dat 
meegemaakt toen in 2008 de crisis uitbrak. Van een 
project waren enkele appartementen verkocht, maar 
vervolgens viel de verkoop volledig stil. Het project 
is toen stopgezet. Een pijnlijke ervaring, want alle 
plannen konden de prullenbak in.

SAMENWERKINGSMODEL 4: DE 
BOUWTEAMOVEREENKOMST 
MET EEN AANNEMER, MIDDELS 
MEDEAANDEELHOUDERSCHAP
Investering, verdienmodel, voordeel en nadeel zijn 
hetzelfde als bij model 3. Bijkomend voordeel is dat 
je grotere projecten kunt aannemen. De algemene 
regel is: hoe groter het project, hoe meer winst er kan 
worden gemaakt. Bijkomend nadeel is dat er behalve 
van winst- ook sprake is van verliesdeling. Mocht het 
nodig zijn, dan dienen beide partijen bij te storten 
(hoewel je natuurlijk ook zelf invloed hebt op het 
beheersen van de kosten). De contractvorm kan een 
bouwteamovereenkomst zijn, maar kan ook vrijelijk 
door partijen op andere wijze worden vormgegeven.

SAMENWERKINGSMODEL 5: TRADITIONELE 
ONTWIKKELING
Het gaat hier om de aankoop en (ver)bouw van een 
pand c.q. grond, met als doel om het met winst 
te verkopen of te verhuren. De ontwikkelaars en 
initiatiefnemers zijn de architect en de investeerder. 
De investering en het risico bestaan uit het bedrag 
dat gemoeid is met de ontwikkeling en de bouw. Het 
verdienmodel is dat de architect de uiteindelijke 
woningen verkoopt c.q. verhuurt tegen een bedrag dat 
hoger ligt dan zijn investering.
De nadelen van dit model:
• het gaat om voorfinanciering en dat is zeer risicovol. 
Het is vooraf immers niet bekend of en wanneer er iets 
verkocht wordt;
• de rentelasten op de investering kunnen een 
behoorlijke last vormen totdat verkoop c.q. verhuur 
daar inkomsten tegenover stellen;
• als ontwikkelaar kun je niet goed inspelen op 
individuele koperswensen. Die zitten immers tijdens 
het ontwikkelproces niet aan tafel. Je bent erg 
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kwetsbaar.
Vanwege deze nadelen is dit een model dat vraagt om 
grote, kapitaalkrachtige beleggers. Het voordeel van 
dit model is dat je een voltooid product verkoopt. De 
verkoopprijs zal 5 tot 10% hoger liggen dan in model 2, 
waarbij woningen verkocht worden die nog gebouwd 
moeten worden. Factoren die hierbij een rol spelen 
zijn de schaarste van de locatie en de situatie op de 
woningmarkt. De contractvorm van dit model is een 
koopovereenkomst.

SAMENWERKINGSMODEL 6: ONTWIKKELING MET 
EXPLOITATIEAFSPRAKEN
Hier draait het om de ontwikkeling van een gebouw 
voor een specifiek gebruik. De eindgebruiker draagt 
een deel van zijn exploitatieopbrengsten af aan de 
ontwikkelaars, zijnde de architect en een investeerder. 
De investering is hetzelfde als bij model 5. Het 
verdienmodel bestaat uit exploitatieafspraken met 
de eindgebruiker voor de lange termijn. De inkomsten 
bestaan dan bijvoorbeeld uit een lage huur, met als 
aanvullende opbrengst een percentage van de winst of 
omzet van die eindgebruiker (bijvoorbeeld een hotel).
De nadelen van dit model zijn hetzelfde als bij model 5, 
maar daar komen nog bij:
• afhankelijkheid van een transparante (betrouwbare) 
boekhouding van de eindgebruiker;
• afhankelijkheid van het vermogen van de 
eindgebruiker om goede resultaten te boeken.
Een mogelijk exploitatiemodel zou wellicht kunnen 
worden geconstrueerd rondom het energiezuinig 
maken van woningen. De architect investeert (met 
zijn mede-ontwikkelaar) in energiezuinigere of 
energieopwekkende woningen en krijgt daar een 
gedeelte van de besparingen of extra opbrengsten voor 
terug.
Andere mogelijke ontwikkelmodellen zijn het model 
waarbij de architect ook zelf de verantwoordelijkheid 
voor de realisatie op zich neemt en het royaltymodel, 
waarbij de architect wordt betaald naar de hoeveelheid 
afgenomen producten.

KANSEN EN BEZWAREN
Nu deze samenwerkingsmodellen op een rijtje staan, 
rijst de vraag waarom je niet altijd voor model 2. zou 
kiezen. De koop-aannemingsovereenkomst lijkt 
immers de meest voordelige optie, met relatief 
weinig risico.
Het antwoord luidt dat dit model vooral goed werkt 
met schaarse locaties. En daar zijn er niet veel 
van. Voor zover ze beschikbaar zijn, kleven er vaak 
praktische bezwaren aan. Zo staan momenteel veel 
gebouwen tegen lage prijzen te koop, maar zijn de 
bouwvolumes enorm. Dat is niet altijd even behapbaar. 
Ook kunnen er formele drempels zijn. Zo heeft de 
kantoortoren, die Dijkman net gekocht heeft met de 
bedoeling om er woningen in te maken, nog geen 
woonvergunning. 
Toch zijn er percelen en objecten beschikbaar. Maar je 
moet goed onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden. 
De overheidsdienst Rijksvastgoedbedrijf verkoopt 

panden van het Rijk, maar daar zitten diverse 
haken en ogen aan in de vorm van tenders en 
programmatische vereisten. Een overheid die zegt 
de belangen van de architectenbranche ter harte 
te nemen, zou een deel van dat aanbod eigenlijk op 
laagdrempelige wijze aan architecten beschikbaar 
moeten stellen. De BNA zegt ter plekke toe dit bij 
minister Blok aan te kaarten.
Naast het Rijk zijn er grote vastgoedpartijen die meer 
ontwikkelingsmateriaal in portefeuille hebben dan 
hun lief is. Bedrijven zoals BAM beschikken over een 
surplus aan grondposities en dat biedt kansen. Staan 
zij open voor architecten met een plan voor deze 
percelen? Niet geschoten is altijd mis. Een andere 
groep vormen de (institutionele) beleggers, die soms 
op goudmijntjes zitten zonder het zelf te weten. Denk 
bijvoorbeeld aan objecten bestaande uit één bouwlaag, 
waarvoor het bestemmingsplan opbouw van meerdere 
lagen toestaat. Het kan de moeite lonen om om je heen 
te kijken en dit soort zaken uit te zoeken.
Gemeenten staan soms open voor plannen om 
percelen, die zich daarvoor lenen, in te vullen. 
Rotterdam hanteert zelfs een programmalijst 
voor dergelijke locaties. Zoals bekend verkopen 
woningcorporaties een deel van hun bestand en ook 
dat biedt kansen.

ERVARING AAN TAFEL
Een korte rondvraag leert dat de aanwezigen over 
ontwikkelingservaring in diverse soorten en maten 
beschikken. Genoemd worden: 
• de bouw van het eigen huis;
• de aankoop van een schuur met woonbestemming 
voor het eigen kantoor met daar bovenop een 
huurwoning;
• een concept, in samenwerking met een aannemer 
en een ontwikkelaar, voor ‘invulling van leegstand’ 
waarvoor nu crowdfunding loopt om een pilot te 
financieren;
• verkregen rechten op ontwikkeling van twee maal 
zeven appartementen, waarvoor nu planvorming en 
onderhandelingen lopen;
• de ontwikkeling van een plan voor een oude fabriek, 
waarvoor een aannemer financiering en klanten zoekt.
Dit laatste initiatief leidt tot de waarschuwing c.q. 
constatering dat je plannen alleen moet aanbieden aan 
partijen die je kunt vertrouwen.

DE KOOP-AANNEMINGSOVEREENKOMST 
NADER BESCHOUWD
Aanwezigen hebben vooraf twee standaardcontracten 
voor dit samenwerkingsmodel toegestuurd gekregen: 
• de koopovereenkomst die de architect met de 
verschillende kopers afsluit;
• de aannemingsovereenkomst die de aannemers van 
het project met de kopers afsluit.
Opmerking vooraf: aanwezigen vinden dergelijke 
contracten vanwege het hoge juridische gehalte 
zo goed als onleesbaar. Dijkman geeft aan dat ook 
mondelinge overeenkomsten aan kunt gaan. Hij doet 
dat zelf ook wel met zijn compagnon, en dat is altijd 



goed gegaan. Vertrouwen is belangrijk en valt niet uit 
te drukken in een contract, eerder in de afwezigheid 
van een contract. Echter: mondelinge contracten 
worden door (vrijwel) iedereen afgeraden. 

Bij beide contracten geeft Dijkman een toelichting op 
enkele artikelen. De contracten zijn te vinden in de 
bijlagen. 

De aannemingsovereenkomst
• met de ‘ondernemer’ wordt in dit contract de 
aannemer bedoeld;
• de onder II genoemde aanneemsom bestaat uit (A) 
het beginbedrag, (B) het resterende bedrag en (C) 
eventueel bedongen rente.
• artikel 5 heeft tot doel om voorfinanciering door de 
architect zoveel mogelijk te beperken. Streef ernaar 
kopers aan jou te laten betalen voordat jij de aannemer 
betaalt;
• de aanvang bouw als bedoeld in artikel 6 houdt in: 
het slaan van de eerste paal. Reden hiervoor is dat 
de meest voorkomende oorzaak van vertraging (het 
gereed maken van de grond) en daarmee de kans op 
boetebedingen op dat moment achter de rug zijn;
• de geschillenbeslechting genoemd in artikel 12 is iets 
om te vermijden: het duurt lang en kost geld.

De koopovereenkomst
• dit contract bevat als bijlage een splitsingstekening;
• het is belangrijk om een ontbindende voorwaarde 
op te nemen, die het mogelijk maakt om het project 
te staken als binnen een bepaalde termijn niet een 
bepaald percentage van de woningen verkocht is;
• artikel 1.4 vermeldt omzetbelasting (BTW): de 
algemene regel is dat roerende goederen BTW- plichtig 
zijn en onroerende niet. Daarom is het belangrijk om 
de bestaande situatie (grond/ gebouw) onaangeroerd 
door te verkopen aan de koper. In de opdracht van 
de bouwer staat dan bijvoorbeeld dat het bestaande 
gebouw wordt gesloopt. Op die manier betaal je over 
de koopsom 2% overdrachtsbelasting, in plaats van 
21% BTW;
• artikel 14 bevat de koppeling met de 
aannemingsovereenkomst.

Tot slot enkele opmerkingen over dit model.

De geldstromen zijn als volgt: de kopers betalen de 
aanschafprijs aan de architect, en ieder hun aandeel 
in de bouwsom aan de aannemer. De bedragen die de 
architect van de kopers ontvangt, vormen in totaal zijn 
volledige investering (aanschaf grond, ontwerpuren, 
enz.) en zijn winst.
Deze winst dient minimaal 15 tot 20% te bedragen, 
omdat je rekening moet houden met tegenvallers.
Eventuele geschillen tijdens de bouw spelen tussen de 
aannemer en de kopers. De architect staat hier buiten, 
tenzij hij in zijn ontwerp een fout heeft gemaakt.

De aanwezigen tonen zich tevreden met het 
modellenoverzicht.
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Deze bijeenkomst staat in het teken van manieren om een project te financieren.

‘Architect in Ontwikkeling #3: projectfinanciering’
tekst: Marc Mijer

PRESENTATIE DAAN KLAASE
Daan Klaase is senior consultant bij Fakton (advies 
in vastgoedopgaven) en was voorheen onder meer 
actief bij MAB (projectontwikkeling) en de Architecten 
Cie. Binnenkort stapt hij over naar de NS als manager 
Projecten. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij met een 
PowerPoint presentatie zijn visie op projectfinanciering, 
vanuit de vastgoedkant. 

Inleidend merkt Klaase op dat er “duizend 
oplossingen” zijn voor projectfinanciering. Waar het 
om draait, is de business case. Die moet goed zijn. 
Een voorbeeld waarbij dat niet het geval was, is het 
Oosterdokseiland in Amsterdam. Aspecten die niet in 
orde zijn, betreffen onder meer de matige ligging als 
kantoorlocatie (aan het spoor) en de stevig geprijsde 
ondergrondse parkeerplaatsen (€ 50.000,- per stuk op 
een plek waarvoor vrijwel niemand met de auto de stad 
inrijdt).

De goede start van dit project, met de bouw van een 
nieuwe Openbare Bibliotheek en het conservatorium, 
kreeg geen vervolg door de verkeerd ingeschatte 
risico’s met betrekking tot de afzet van kantoren en 
woningen op deze locatie. 

Het project blijkt te groot, waardoor ontwikkelaar 
Rabobank zich eraan vertilt. Tot vijftig á honderd 
miljoen valt een project nog te overzien, meent Klaase. 
Oosterdokseiland is groter en komt niet tot afronding, 
waardoor de Rabobank er tientallen miljoenen verlies 
op draait. 

Dijkman merkt op dat de schaal- en kostenvoordelen 
bij projectontwikkelingen dus begrensd zijn. Bij kleine 
projecten bestaan ze wel, bij (te) grote projecten 
veranderen ze juist in een risico.

Klaase geeft de actuele ontwikkelingen in de 
vastgoedmarkt weer. 

Deze ontwikkelingen kennen, uiteraard, hun weerslag 
op projecten en processen.
De integratie van processen kan bijvoorbeeld met 
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zich meebrengen dat aannemers vaker een rol spelen 
in het financiële voortraject. Het sturen op prestaties 
door opdrachtgevers zal er bijvoorbeeld toe leiden dat 
woningbouwverenigingen een ontwikkelende partij 
vragen om vaste onderhoudslasten te garanderen. Zij 
willen vooraf weten of het project rendabel is en ook 
zal blijven.

In opdracht van minister Blok van Wonen verrichtte 
Fakton een onderzoek naar de vraag of de bouw 
van sociale huurwoningen rendabel kan zijn. Het 
antwoord is ‘ja’. Eén van de vereisten is dan dat de 
kosten voor onderhoud en beheer verminderen. Uit 
het onderzoek blijkt dat de markt het voor de helft 
goedkoper kan doen dan de woningbouwverenigingen 
zelf. Om sociale huurwoningprojecten tegen die 
voorwaarden aan te bieden, zullen ontwikkelaars en 
aannemers in dit proces geen plaats zien voor een 
architect (zoals ook in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw veel voorkwam).

Deze conclusie is vatbaar voor discussie. Ten opzichte 
van aannemers beschikken architecten over een 
bredere technische kennis dan aannemers, en kunnen 
van daaruit als sparring partner optreden. Dat zou 
een beter product opleveren, echter slechts totdat de 
aannemer denkt dat hij die rol zelf ook  kan spelen. In 
de praktijk blijkt echter dat aannemers zich daar wel 
eens de vingers aan branden. Architecten kunnen 
hierop inspringen door een samenwerking met de 
aannemer aan te gaan.

Voor de opdrachtgevers kan de architect ook betekenis 
hebben, bijvoorbeeld door creatief te puzzelen met 
de ruimte die in het kader van een bestemmingsplan 
beschikbaar is voor een project. Hetzelfde geldt voor 
de indeling binnen woningen, waar een creatieve 
oplossing voor bijvoorbeeld de positionering van een 
keuken allerlei voordelen op kan leveren.

Klaase geeft een voorbeeld uit de praktijk waarin de 
creatieve kracht van architecten concrete waarde 
oplevert voor de opdrachtgever. Voor het nieuwe 
gebouw van het Ministerie van Financiën bedacht 
architect Van Schooten een vloer bestaande uit zeven 
verschillende soorten tegels. Het onderhoudsmatige 
voordeel hiervan is dat bij ernstige vervuiling van 

enkele tegels niet meteen een heel stuk vloer 
vervangen moet worden. Het per stuk vervangen 
van een tegel valt, door het gebruik van zoveel 
verschillende soorten, toch niet op.

Kortom, architecten hebben meer te bieden dan 
alleen esthetische kwaliteiten. De creativiteit die zij 
daarvoor inzetten, kunnen zij ook aanwenden voor 
meer praktische aspecten die de opdrachtgever waarde 
opleveren. 

Klaase zet uiteen waarom financiering nodig is en 
welke vormen er bestaan.
Hefbomen op het eigen vermogen wil zeggen dat je 
eigen vermogen kunt inzetten om meer extern geld aan 
te trekken. Als een ontwikkelende partij bijvoorbeeld 
een miljoen beschikbaar heeft, kan hij dat gebruiken bij 
één project van twee miljoen door er nog een miljoen 
bij te lenen. Maar wellicht wil een financier hem ook 
wel anderhalf miljoen lenen als de ontwikkelaar zelf 
een half miljoen eigen geld meebrengt. In dat geval 
kan het ene miljoen eigen vermogen in twee gelijke 
delen worden ingezet op twee projecten, en kan er dus 
(eventueel) twee keer zoveel winst behaald worden 
met hetzelfde bedrag.
Financieringsstromen kunnen als volgt lopen: 
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Creativiteit kun je ook inzetten in de voorfase van 
een ontwikkeling. Klaase schetst dit aan de hand van 
een voorbeeld waar hij als ontwikkelaar van MAB bij 
betrokken was: het Rijnplein in Alphen aan de Rijn. 
Dit project kende een omvang van honderd miljoen 
euro, met zestig miljoen aan bouwkosten. MAB vond 
de gemeente bereid om de grond te reserveren, en pas 
over te dragen bij de start van de bouw. Dit betekende 
dat MAB zelf in de eerste fase alleen investeerde in 
het idee. Tegelijkertijd betaalde de belegger, die het 
project wilde kopen na voltooiing, MAB vooraf al in 
termijnen. De ontwikkelaar was dus twee keer slim: 
tot aan de start van de bouw hoefde het zelf niet in de 
grond te investeren en liep het slechts een zeer beperkt 
risico (van tien miljoen euro). Aan de inkomstenkant 
kwamen wel al de termijnbetalingen van de belegger 
binnen.
Op het moment dat de bouw van start ging en de 
gemeente de grond aan MAB verkocht, was inmiddels 
tachtig procent van het project verhuurd.

Dit project speelde voor 2008, dus in de economische 
bloeiperiode. Is dit nu nog steeds op deze manier 
mogelijk? Het zou een stuk lastiger zijn, voornamelijk 
vanwege de lastige verhuur van commerciële ruimte. 
Toch kan een project nog steeds op deze manier van de 
grond komen. De gemeente moet een grotere rol willen 
spelen, wat gezien de gedaalde grondprijzen niet 
ondenkbaar is. Wat zoals eerder gemeld cruciaal blijft, 
is dat de business case goed is.
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De voorinvestering bij het Rijnpleinproject was voor 
MAB tien miljoen. Een dergelijk bedrag gold toen als 
acceptabel, maar valt nu minder gemakkelijk op tafel te 
krijgen. MAB, of een andere ontwikkelaar, zou daarom 
samenwerking moeten zoeken met andere partijen die 
een deel van die investering willen dragen.
Een voorbeeld van het risico ‘wel huurder, geen koper’ 
betreft het project op de NDSM werf in Amsterdam 
waarin de HEMA zijn hoofdkantoor vestigde. Er was 
(en is) dus wel een huurder, maar het pand heeft 
niettemin geen koper gevonden. De huurprijs is te hoog 
om een kloppende business case te krijgen.

Als de bank niet mee doet, zijn er andere 
mogelijkheden.
Een voorbeeld van een ontwikkelingscollectief vormt 
De Hallen in Amsterdam (zie hierna). Een voorbeeld 
van termijnbetaling door de opdrachtgever/aannemer 
is het voornoemde Rijnpleinproject. Bij crowdfunding 
past de aantekening dat dit zelden geschikt is om de 
hoofdmoot van een budget bijeen te krijgen. Echter, 
zo leert de ervaring, het leent zich wel als vliegwiel. 
Met het ‘gecrowdfunde’ geld kan vaak weer meer geld 
worden aangetrokken.

Architecten kunnen zelf het initiatief nemen voor 
ontwikkelingen. Daarbij hoeven zij zichzelf niet te 
onderschatten. Het doorgronden van een business case 
berust bijvoorbeeld voor een belangrijk deel op het je 
verdiepen in de cijfers en daaruit destilleren hoe je geld 
kunt verdienen voor de (potentiële) klant. Rekenwerk, 
hetgeen de meeste architecten gezien hun achtergrond 
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zeker aan kunnen.
Het doel is om nieuwe manieren te zoeken om 
als architect geld te verdienen. De bijbehorende 
boodschap is: stap uit je oude verdienmodel, wees 
creatief en bespreek met betrokken partijen wat 
de mogelijkheden zijn. Een voorbeeld zijn de 
‘kickers’; een honorarium voor het leveren van een 
bepaalde prestatie (zoals het rond maken van een 
bestemmingsplan).
Een voorbeeld van een architect die zelf het roer pakt 
(én die dit doet met een ontwikkelingscollectief), 
betreft De Hallen in Amsterdam. Architectenbureau 
Van Stigt vormde met Strukton en De Nijs een 
samenwerking. Van Stigt speelde daarbinnen meerdere 
rollen, als ontwikkelaar, bouwheer en makelaar. 
Klaase, bij het project betrokken als adviseur van de 

gemeente, beoordeelde het plan van dit collectief en 
een concurrerend plan. Beide werden afgekeurd. Door 
jarenlang te lobbyen en te blijven praten, kreeg Van 
Stigt uiteindelijk toch groen licht. De aanvankelijke 
afkeuring bleek terecht, want uiteindelijk kreeg hij 
het niet rond. De gemeente redde het project, door 
voor vijf miljoen de parkeergarage af te nemen. De tip 
van Klaase in deze context: probeer in een zo vroeg 
mogelijk stadium goede financiële adviseurs aan tafel 
te krijgen.

Een ander project waarover twijfels bestaan maar dat 
toch gerealiseerd is, betreft De Markthal in Rotterdam. 
Het lijkt een succes, maar de woningen binnen het 
project zijn nog niet verkocht. Pas over twee jaar zal 
blijken of dit project geslaagd is.

Als je als architect zelf een project initieert, heb je 
goede informatie en data nodig. Hoe kom je daar 
aan? Klaase adviseert om gebruik te maken van 
beschikbare onderzoeken of zelf een onderzoek in te 
stellen (desnoods via Funda, om achter vergelijkbare 
onroerend goed prijzen in de buurt te komen), om alle 
beschikbare stukken echt goed door te lezen (alles 
staat erin) en om informatie in te winnen bij c.q. te 
werken met mensen uit je eigen netwerk (want die 
kun je vertrouwen).

Sheet 12

Sheet 13

Bij De Hallen werkte Van Stigt bijvoorbeeld met een 
projectbestuur waarin onder meer een topadvocaat en 
een oud-bestuurder zitting hadden. Dat staat garant 
voor inhoudelijke kennis, ervaring en goede contacten 
met de gemeente.

Een ander praktijkvoorbeeld: het gebouw dat Cepezed 
neerzette langs de A4 in Delft. Dit architectenbureau 
doet bij ontwikkelingen alles zelf, met uitzondering 
van de realisatie. In dit geval had Cepezed zelf al een 
huurder (3M), nam het grond af van de TU Delft en 
zocht het daar een ontwikkelende partij bij (i.c. een 
aannemer). Een ander voorbeeld is KCAP, dat samen 
met Arup en Fakton de herinrichting van het Brusselse 
Heizelgebied ontwikkelt. 

Van belang is het in dit soort gevallen dat het bureau 
in kwestie een goede naam heeft. Daarmee krijg je, bij 
grote projecten, andere partijen mee. Zij willen erop 
kunnen vertrouwen dat jij het inderdaad waar kan 
maken. Hoe verwerf je zo’n reputatie? Door aan de 
gang te gaan. Ook Cepezed is klein begonnen.

Uit deze voorbeelden blijkt opnieuw dat architecten 
hun creativiteit in kunnen zetten voor andere 
facetten dan alleen het ontwerp. De praktijk toont aan 
dat het mogelijk is om de slag te maken naar meerdere 
ontwikkelingsdomeinen, inclusief de financiering.
Klaase geeft daarbij de praktische tip om de 
geldstromen altijd uit te tekenen.

Sheet 14
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Sheet 15: De pijltjes naar boven toe geven de inkomsten aan, de pijltjes 

naar beneden de kosten.

Klaase meent dat architecten, á la Van Stigt, hun 
werkterrein moeten uitbreiden en in het proces van 
vastgoedontwikkeling een centrale rol kunnen spelen. 
Voor veel architecten zal dat een hele stap zijn, waarbij 

ze de volgende aspecten in het oog dienen te houden: 
Aan deze adviezen voegt Klaase toe: ga op zoek naar 

Sheet 16

Sheet 17

Sheet 18

een dynamisch verdienmodel. Maak vooraf afspraken 
over welk percentage elk van de betrokken partijen 
krijgt of welk aandeel. Denk bijvoorbeeld aan een 
model waarbij je een (al of niet beperkt) honorarium 
krijgt voor het ontwerp, met daarnaast een vast bedrag 
voor elke gebouwde woning. 
Het einde van Klaases presentatie bevat, bij wijze 

van bijlage, twee sheets over aanbesteding/
contractvorming en samenwerkingsvormen. 
MOGELIJKE VORMEN PROJECTFINANCIERING

Sheet 19

Sheet 20
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Jaap Dijkman geeft een overzicht van enkele 
mogelijkheden tot projectfinanciering. Net als 
Klaase geeft hij aan dat er zeer veel verschillende 
mogelijkheden zijn. De truc is om precies die vorm te 
kiezen, die het beste past bij het specifieke project.
Financierings- en participatiemogelijkheden van de 
ondernemende architect: 

1.     Eigen middelen.

2.     Lening van de bank; alleen voor de eigen 
woning. Als die woning overmaat heeft, kan 
een deel in een later stadium verkocht worden 
en is daarmee gefinancierd (zie hierover verder 
“Samenwerkingsmodel 1: Aankoop eigen woning 
(alleen of met partner)” uit het verslag van de vorige 
bijeenkomst).

3.     Eigen middelen in combinatie met een lening 
van de bank. Ontwikkelen via deze route is vrijwel 
uitgesloten in deze conjunctuur.

4.     Gemeenschappelijke middelen, van 
medefinanciers anders dan de bank.

5.     Vooraf gezamenlijk een gebouw of grond kopen 
waaruit ieder op een later tijdstip zijn deel haalt. 
Daarbij geldt uiteraard: pas op met wat je koopt (denk 
bijvoorbeeld aan asbest e.d.)

6.     Een BV met aandeelhouders. Hierdoor kan met 
meerdere kleine budgetten een groter geheel tegen 
gereduceerd tarief gekocht worden. Grote projecten 
zijn immers minder gemakkelijk te financieren en 
daardoor per m² goedkoper in aanschaf. Met vijf 
partijen kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn om samen 
5000 m² te kopen en die in verkoopbare units van elk 
1000 m² te splitsen, terwijl de aankoop van vijf losse 
objecten van elk 1000 m² niet haalbaar is (omdat die 
per stuk duurder zijn).

7.     Een goede locatie vinden en in ruil daarvoor 
een lening krijgen van de mede-investeerders 
(zoals een aannemer of een makelaar), waardoor 
aandeelhouderschap ontstaat.

8.     Deelnemen met je architectenhonorarium (of een 
deel ervan) in risicodragende projecten, waarbij alle 
deelnemers (van aannemer tot adviseurs) op een zelfde 
manier risico dragen en achteraf betaald krijgen. 

9.     Het verdienen van een fee voor het vinden van 
een goede locatie. Dit zou een percentage kunnen zijn 
zoals makelaars dat ontvangen (doorgaans 1%), of meer 
als je als je vinder waarde toevoegt.

10.  Extra honorarium of fee als project binnen budget 
blijft.

11.  Omgekeerd honorarium: hoe lager de bouwsom 
of hoe hoger het rendement, hoe hoger het honorarium 
of aandeel in participatie. Als architect ben je met je 
werkzaamheden immers in staat om de bouwkosten 
te beperken, waardoor het rendement van het project 
stijgt.

12.  Optie op grond of aankoop, waardoor er tijd is 
om een plan te maken en financiers erbij te betrekken 
zonder dat je direct hoeft te investeren. Met de optie 
koop je eigenlijk gratis tijd. Vergelijk het Rijnplein 
praktijkvoorbeeld van Klaase.

13.  Het Franse systeem: iets aankopen, maar het 
alleen afnemen als bouwvergunning en financiering 
rond komen. Hierdoor is het geheel al veel meer waard 
bij de definitieve aankoop. Dit blijkt ook in Nederland 
toegestaan. De bouwvergunning en/of financiering 
fungeert dan als ontbindende voorwaarde.

14.  Participeren kan ook in geheel anderen activiteiten 
dan bouwkundige: bijvoorbeeld de architect die een 
restaurant ontwerpt en mede-aandeelhouder wordt. Dit 
valt onder participeren met honorarium en eventueel 
het vinden van goede locatie.

15. Er zijn partijen die heden ten dage nog 
wel gemakkelijk financiering loskrijgen voor 
ontwikkelprojecten. Denk aan puissant rijke families. 
De architect kan hierop, bijvoorbeeld door middel van 
bovenstaande constructies, meeliften.

16. Toevoeging van Klaase: neem zelf een huurder 
mee. Een manier om die te vinden, is door bedrijven 
te vragen wanneer hun huidige huurcontract afloopt. 
Je hebt dan meteen een klant voor een project, en dat 
verhoogt de kans op financiering.
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AANWEZIGEN
Architecten: Nicole Bemer, Marco Bruijnes, Jeroen van 
Dam, Tim van der Grinten, Jan Wijnand Groenendaal, 
Suzanne Groenewold, Peter Hersbach, Ronald Olthoff, 
Marco Romano, Oscar van Strijp, Bert Tretmans, Joep 
van der Veen, Shai van Vlijmen, Wilfried van Winden.
Organisatoren: Pepijn  Bakker (BNA) en 
ervaringsdeskundige architect Jaap Dijkman.
Verslaglegging: Marc Mijer



Deze bijeenkomst staat in het teken van de modellen die kunnen worden gebruikt om ontwikkelingen te organiseren.

‘Architect in Ontwikkeling #4: rekenmodellen’
tekst: Marc Mijer

REKENMODEL: SIGARENDOOSJE OF 

SPREADSHEET?
Het financiële plaatje van een ontwikkeling lijkt op 
voorhand complex. Echter, zo weet Dijkman, het 
principe is simpel en past op de achterkant van een 
sigarendoosje. Het ziet er als volgt uit:

• wat moet een te koop staande locatie/object kosten?
• wat kan daar worden gebouwd?
• wat zal dat per m² opbrengen?

Vertaald in een rekenvoorbeeld:

- verwachte opbrengst : € 4500 per m²
- aankoop  : € 2000 per m² -/-
- (bouw)kosten  : € 1700 per m² -/-
____________
- winst   : €   800 per m²

Deze bedragen kunnen (en moeten) in de praktijk 
echter verder worden uitgesplitst, om vooraf een zo 
volledig mogelijk beeld te verkrijgen. Een rekenmodel 
in een spreadsheet leent zich daarvoor bij uitstek. 
Bedragen voor zo’n beetje alle aspecten van een 
ontwikkeling zijn immers vatbaar voor wijziging. Een 
spreadsheet geeft de mogelijkheid ze aan te passen en 
direct de nieuwe sommetjes en totalen te zien.

SPREADSHEET UIT DE PRAKTIJK
Dijkman presenteert een rekenmodel in een 
spreadsheet, betreffende een grachtenpand in de 
Amsterdamse Jordaan met meerdere woonlagen.

Bij het invullen van het model worden diverse keuzes 
gemaakt. Bereken je de opbrengsten per etage, of 
per appartement? Welke bronnen raadpleeg je om de 
opbrengst zo goed mogelijk te voorspellen? Voor dat 
laatste liggen een makelaar en een scan op Funda voor 
de hand. 
In dit geval zal het basissommetje er uiteindelijk als 
volgt uitzien: opbrengst minus kosten = een winst 
van € 250.000 per etage = een klein miljoen voor het 
gehele project = een winst van 12,4%. Dit rendement 
wordt hoog genoeg geacht, want het biedt ruimte 
om eventuele tegenvallers op te vangen en toch 
winstgevend te blijven. Dit zou met een rendement 
van bijvoorbeeld 6% of lager niet of nauwelijks het 
geval zijn.

RAMING INVESTERINGSKOSTEN
Het tabblad ‘overzicht’ van het rekenmodel (zie 
volgende pagina) geeft een raming van de totale 
investering weer, uitgesplitst naar kostensoorten. Deze 

soorten staan opgesomd onder het kopje ‘Overzicht 
investeringskosten’ en bedragen opgeteld ruim 6 
miljoen euro (incl. BTW).
Het overzicht is in te zien op de volgende pagina.

Daaronder geeft het rekenmodel een gedetailleerd 
overzicht van de kosten per soort.
Zo bestaan de grondkosten uit onder meer de aankoop 
van de grond en de opstallen, de kadastrale kosten 
en de overdrachtsbelasting. Het percentage van 
deze laatste post is verlaagd van 6 naar 2%, om de 
bouwactiviteiten in Nederland te stimuleren. Deze 
maatregel werkt, aldus Dijkman. Bovendien krijg je 
deze 2% overdrachtsbelasting retour, indien je het 
pand als ontwikkelaar binnen drie jaar doorverkoopt. In 
dat geval komt de overdrachtsbelasting voor rekening 
van de eindgebruiker.
Deze voor de ontwikkelende architect prettige regeling 
bestaat niet in een land als Frankrijk. Bovendien is 
daar de post notariskosten veel hoger dan in Nederland 
(ca. 45.000 euro versus 1800 euro). De Nederlandse 
omstandigheden bieden dus diverse positieve prikkels 
die zich niet overal voordoen.

De bouwkosten zijn vast te stellen op basis van eigen 
ervaringen. Een andere mogelijkheid is om ze voor één 
etage (al of niet in overleg met een aannemer) globaal 
te berekenen. Overigens kan de noodzaak hiertoe 
per object verschillen. Bij een nieuwbouwhuis hoef je 
bijvoorbeeld niets uit te rekenen, omdat de bouwkosten 
daarvoor min of meer vast staan.

Onder de bijkomende kosten vallen onder meer de 
leges. Hier is het zaak te onderzoeken wat wel en 
niet vergunningsplichtig is en hierover in discussie 
te gaan met de gemeente. Precariokosten kunnen 
bestaan uit kosten voor bijvoorbeeld een bouwkeet 
op straat. Bij de aansluitkosten is het van belang dat 
deze worden gemaakt per woning. Dus als een pand 
wordt verbouwd tot zeventien appartementen, zal er 
zeventien keer aansluitkosten in het model moeten 
worden opgenomen.

Kosten in de categorie losse inrichting kunnen 
bijvoorbeeld bestaan uit de inrichting van openbare 
ruimtes in het pand.

De voorbereidings- en begeleidingskosten vormen 
een interessante categorie, omdat hier het honorarium 
voor de architect onder valt. Voor het project uit het 
rekenmodel zou dit, conform SR/DNR, 11.6% van 
de bouwsom moeten bedragen, ofwel ruim 200.000 
euro. Dergelijke bedragen, zo ervaart Dijkman, haal je 
momenteel als architect niet meer uit de markt. 
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Je voert er lastige onderhandelingen over, die eigenlijk 
alleen succesvol zijn als je zelf ook een ontwikkelende 
partij bent. Punt van aandacht: architectenkosten 
drukken de winst. Dat kan onaantrekkelijk zijn voor 
eventuele investeringspartners en andere partijen 
zoals de gemeente. Het kan om die reden handig zijn 
de architectenkosten in het rekenmodel te beperken en 
het honorarium te betrekken uit de winst.
Andere posten binnen deze categorie zijn onder meer 
kosten voor de constructeur, projectmanagement 
en bodemonderzoek. Voor deze laatste post is het 
aan te raden om na te gaan wat hiervoor nodig is. 
Als je niet per se palen hoeft op te graven, scheelt 
dat veel tijd en geld. Ontwikkelingskosten zijn in 
dit model niet opgenomen; ze vallen onder de post 
projectmanagement of zitten in de winst voor de 
ontwikkelaar/architect.

De rentekosten zijn afhankelijk van diverse factoren. 
Bij aankoop met eigen geld bedraagt die bijvoorbeeld 
0%. Dit percentage geldt ook als de woningen in 
kwestie worden doorverkocht middels de koop-
aannemingsovereenkomst. Het grote voordeel van dit 
model is immers dat de koper/eindgebruiker het project 
voorfinanciert en dus ook opdraait voor de rentekosten 
(zie het verslag van de bijeenkomst van 9 september 
2014). Dit geldt des te meer als de ontwikkelaar als 
ontbindende voorwaarde opneemt dat de bouw pas 
van start gaat zodra 70% van de woningen verkocht 
is. Eventuele zakelijke aansprakelijkheden zijn 
verzekerbaar (hoewel persoonlijke aansprakelijkheid 
voor bijvoorbeeld opzettelijk nalatig of frauduleus 
handelen altijd blijft bestaan).
Hoe weet je, indien je als ontwikkelaar wel rente 
moet betalen, bij het invullen van het rekenmodel 
welke rentepercentages je moet hanteren? Dit hangt 
af van de risicograad van het project. In casu, bij een 
verwacht rendement van ruim 12%, lijkt dat risico heel 
erg mee te vallen.

Onder de kostencategorie reserveringen valt onder 
meer de post programmawijzigingen. Met name bij 
grote projecten doen deze zich vaak voor en verdient 
het aanbeveling om hier een bedrag voor op te nemen.
Startkosten zijn in dit voorbeeld niet van toepassing, 
maar zouden zich kunnen voordoen bij bijvoorbeeld 
het leegruimen van een pand of een verhuizing van de 
vorige gebruikers. Onder deze post kunnen ook kosten 
voor marketing worden opgenomen (hoewel deze ook 
onder de post makelaar kunnen vallen).

TOTAALKOSTEN EN OPBRENGSTEN
In dit praktijkvoorbeeld bedragen de totale kosten 
en dus de investering ongeveer 7,5 miljoen euro. Dit 
bedrag dient afgezet te worden tegen de verwachte 
opbrengsten om een indicatie te krijgen van de 
winstgevendheid. In dit geval zit dat, met de hierboven 
reeds genoemde kleine miljoen euro winst c.q. 12,4% 
rendement, wel goed. Dergelijke percentages maken 
het gemakkelijker om financiers te vinden (desnoods 
via een bank).
Het rekenmodel is een exercitie, waarbij het 

‘varianten regent’. De ontwikkelaar/architect kan 
aan alle knoppen draaien en bedragen bijstellen en 
daarmee de totale rekensom aanpassen. 
Zo kan er aanleiding zij om een eerder opgenomen 
opbrengst van bijvoorbeeld 6.500 euro per m² te 
verhogen naar 7.000 euro. Bijvoorbeeld omdat de markt 
aantrekt, of omdat bepaalde omstandigheden en/of 
ingrepen in het verbouwingsplan dat rechtvaardigen. 
Denk aan extra ramen waardoor ‘uitzicht op de 
gracht’ ontstaat, de aanleg van een lift of andere 
eigenschappen waar (een grote) vraag naar bestaat.

Het rekenmodel vormt een handvat om zoveel mogelijk 
over het pand en het eventuele project te weten te 
komen voorafgaande aan de koop. Daarbij is het zaak 
om dit proces zo snel mogelijk te doorlopen, met het 
oog op eventuele andere gegadigden. Voer, indien 
nodig, ook vooral vooraf al gesprekken met partijen als 
Monumentenzorg. Zij waarderen dat, hetgeen verderop 
in het project tijd kan schelen als het aankomt op de 
definitieve aanvraag en verlening van vergunningen.

Gedurende het opstellen van het rekenmodel ben 
je bezig met alle facetten van het project. Dijkman 
betitelt dat als leuk, als wezenlijk onderdeel van het 
werk als architect en als een manier om zelf baas te zijn 
over een project en dus zelf de beslissingen te kunnen 
nemen.
Het is wel een arbeidsintensieve bezigheid. In het 
geval van dit praktijkvoorbeeld waren twee man hier 
drie weken full time mee bezig. Inmiddels is 60% van 
dit project verkocht, tegen de juiste prijs, via informele 
kanalen. Als de resterende verkoop stokt, behoren een 
open dag en eventueel plaatsing op Funda nog tot de 
mogelijkheden.
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