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inHoud

Voor u ligt het hoofdrapport van het onderzoek door Volq 
naar Herontdekkers in Rotterdam. Volq heeft dit onderzoek in 
opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd. Door middel 
van voorbeeldprojecten en kennisdeling in verschillende 
creatieve sessies met onder andere de gemeente, Herontdekkers 
en experts is dit rapport ontstaan. Het is opgebouwd aan de 
hand van de vragen die in de verschillende stappen zijn gesteld. 
De antwoorden op de deelvragen beantwoorden met elkaar de 
hoofdvraag: “hoe kan de gemeente Rotterdam Herontdekkers 
beter bedienen in hun woonwensen?” 

De deelvragen:

1. Ambitie: waarom doen we dit?
2. De Herontdekker: wie is de doelgroep?
3. Locatie: waar willen ze wonen?
4. Woning: naar welk type woning zijn ze op zoek?
5. Woningwensen: zijn ze op zoek naar duurzaamheid, 

domotica en/of zorginkoop?
6. Collectief vs. individueel: willen ze samen ontwikkelen en / 

of samen leven?

7. Projectmatig vs. zelfbouw: willen ze zelf bouwen of ontzorgd 
worden?

8. Onbediende woonwensen: welke woonwensen worden nog 
onvoldoende bediend?

9. Aanbevelingen - projecten: wat kunnen we op projectniveau 
doen om de woonwensen beter in te vullen? En wat is de rol 
van de gemeente daarbinnen?

10. Aanbevelingen - organisatie: wat vraagt het bedienen van 
Herontdekkers qua organisatie van de gemeente? 

11. Aanbevelingen - aan de slag: wat kan de gemeente morgen 
oppakken?

In dit document worden deze verschillende deelvragen per 
pagina verder toegelicht.
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aanpak

In de maanden december 2015 tot en met maart 2016 heeft Volq 
aan dit onderzoek gewerkt. Dit is een kwalitatief onderzoek, 
waarbij verschillende bronnen zijn geraadpleegd. Als start is 
de gemeentelijke organisatie gevraagd hun mening te delen 
over Herontdekkers en over de manier waarop zij tot nu toe 
gefaciliteerd worden. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met 
Herondekkers zelf en met experts die veel hebben gewerkt en 
werken aan opdrachten voor deze doelgroep. In iedere sessie is 
geprobeerd op creatieve wijze de belangrijkste informatie naar 
boven te halen.
In het ‘making-of’ rapport zijn de uitkomsten van de individuele 
sessies beschreven. In dit document zijn alleen de conclusies 
weergegeven.
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WaaRom

Herontdekkers vormen een belangrijke doelgroep voor steden. 
Ze zijn geworteld in de stad als echte Rotterdammer, als 
student of anderszins. Soms verhuisd naar elders, maar altijd 
hebben ze de stad in hun hart gehouden. Ze trekken nu weer 
naar (het centrum van) Rotterdam. Het is de kopersgroep die 
momenteel het snelst groeit volgens makelaars. Gemeente 
en marktpartijen willen deze doelgroep graag bedienen, maar 
vragen zich af: vindt de herontdekker zelf zijn weg binnen het 
bestaande aanbod? Vindt hij wat hij zoekt? En is er genoeg 
aanbod?
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doelgRoep

De doelgroep ‘herontdekt’ in alle opzichten: ze herontdekken 
zichzelf, het leven, de stad, de cultuur- en uitgaansmogelijkheden 
en de ruimte. Ze hebben geen kinderen (meer) in huis of 
hebben die nooit gehad. Ze zijn midden- tot hoog opgeleid en 
geworteld in de stad. Qua leeftijd is het een diverse groep vanaf 
ongeveer 45 jaar. De herontdekker is niet als één doelgroep te 
beschrijven en vraagt om maatwerk; one size fits none!
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locatie

De meeste herontdekkers hebben hun pijlen gericht op het 
brede centrum waarbij bereikbaarheid met het OV en mobiliteit 
per fiets van groot belang zijn (o.a. centrumgebied, Blijdorp, 
Delfshaven, Oude en Nieuwe Westen, Noordereiland, Kop 
van Zuid, Katendrecht, Kralingen, Crooswijk, Oude Noorden, 
Liskwartier). De aantrekkingskracht van dit gebied zit vooral 
in de mogelijkheden voor cultuur, uitgaan en ontmoeten:  
diversiteit en dynamiek van de stad in optima forma. Voor 
mensen die individueel willen bouwen, zijn locaties net buiten 
het centrum ook geschikt, maar dan wel in het groen, met goede 
bereikbaarheid, voldoende parkeermogelijkheid en dichtbij het 
OV (o.a. delen van Hilligersberg, Schiebroek, Terbregge). Voor 
sommigen is Zuid acceptabel, mits het in opkomende gebieden 
is waar de gemeente zich hard voor wil maken (o.a. Charlois 
en rond het Zuiderpark). Opkomende gebieden zijn in trek 
vanwege de vele mogelijkheden en lagere prijzen.
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Woning

Woning

Hoe wil de Herontdekker wonen? 
•	 ‘Grote gemene deler’: kwalitatief goed afgewerkt 

appartement met een grote buitenruimte, met als 
voorbeelden 100Hoog, Cool63, Markthal en Timmerhuis. 

•	 Specifiek product - individueel: groot en luxe appartement, 
patio of bungalow (projectmatig of zelfbouw) of full service 
concepten - met name mensen die zich herkennen in het 
blauwe profiel, deels ook paars

•	 Specifiek product - collectief: appartement met collectieve 
voorzieningen, collectieve woning met meerdere bewoners 
(villa, kasteel), full service concepten of kleine woning 
in rustige opzet met gezamenlijke faciliteiten (hofje, 
arbeiderswoning) - met name mensen die zich herkennen in 
het rode profiel, deels paars
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WoningWensen

Duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn verreweg de 
belangrijkste thema’s van de ‘aanvullende woonwensen’ (naast 
locatie en woningtype). De doelgroep vindt het belangrijk om 
een huis voor de lange termijn te maken; goed voor het milieu, 
met lage lasten en geschikt voor als men slechter ter been 
is. Domotica wordt vooral vanuit de smart home benadering 
gezien; aanpasbaar, maar nu (nog) niet zorg gerelateerd. De 
zorg is in de beleving nog ver weg, maar wel in gedachten 
aanwezig. De mogelijkheid van het krijgen van zorg aan huis 
wordt meegewogen; zowel professioneel als via mantelzorg 
(door derden of binnen een wooncomplex). Nabijheid van een 
zorgcentrum is een plus.
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collectief vs. individueel

Individueel wonen is populair en eenduidig: dit deel van de 
doelgroep heeft de focus op de eigen woning. In collectiviteit 
zijn vele smaken. Het kan letterlijk gaan om collectief wonen 
(meerdere mensen in een woning), collectieve bouw (gezamenlijk 
individuele woningen bouwen), collectieve faciliteiten (tuin, 
logeerkamer, etc.), collectieve activiteiten (sociaal, mantelzorg, 
etc.) en / of wonen met gelijkgestemden. Zoveel mensen, zoveel 
wensen hierin. Herondekkers zijn niet in één groep samen te 
vatten. De verhouding tussen het individueel gerichte deel van 
de doelgroep en het collectief gerichte deel is niet onderzocht.  
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pRojectontWikkeling vs. zelfbouW

Het palet van mogelijke varianten tussen projectmatig en 
zelfbouw is bijna oneindig. Het ‘grijze gebied’ biedt mogelijkheden 
voor alle delen van de doelgroep. Projectmatige co-creatie of 
casco bouw zijn door doelgroep zelf genoemde mogelijkheden 
van ontzorgde keuzevrijheid die wordt gewaardeerd. Een kleiner 
deel wil echt zelf - al dan niet in collectieve vorm - bouwen en 
zoekt een kavel / gebouw hiervoor. De mogelijkheid om zelf 
keuzes te maken is belangrijk voor de doelgroep en past bij 
de fase in hun leven: ze zijn gewend dat ze kunnen krijgen wat 
ze wensen. Ook al levert dit soms geen gigantische variatie op 
in de woningen. In de huursector (€ 800 - € 1.200 / maand) is 
men gewend dat door extreme schaarste de keuzevrijheid zeer 
klein is. Dit wordt geaccepteerd, maar niet perse gewaardeerd. 
Wellicht leidt meer keuzevrijheid tot langere huurtermijnen en 
een lagere roulatiesnelheid.  
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onbediende WoonWensen

Welke woonwensen worden nog onvoldoende bediend? 
•	 De	meerderheid	 van	de	Herontdekkers vindt in principe 

wel wat hij zoekt in product / prijs combinatie, maar wordt 
door gebrek aan aanbod toch onvoldoende bediend:
•	 Appartement - huur € 800 - € 1.200 per maand in het 

centrum, al dan niet met keuzevrijheid
•	 Appartement - koop, kwalitatief goed afgewerkt 

appartement met een grote buitenruimte, met 
als voorbeelden 100Hoog, Cool63, Markthal en 
Timmerhuis 

•	 Specifiek	product	-	individueel, voldoet vaak nog niet aan 
de wensen van de doelgroep, hoewel het product soms wel 
(maar in onvoldoende mate) op de markt wordt aangeboden: 
•	 Appartement - projectmatig met een hoge mate 

van invloed / casco opleverniveau: de mate van 
keuzevrijheid ontbreekt vaak

•	 Appartement in historisch / karakteristiek pand als 
transformatie - projectmatig met met een hoge mate 
van invloed / casco opleverniveau: wordt onvoldoende 
aangeboden

•	 Patio / bungalow - projectmatig: het type wordt niet of 
nauwelijks aangeboden

•	 Zelfbouw woning met alle functies op BG: aangeboden 
locaties zijn onvoldoende aantrekkelijk voor de 
doelgroep

•	 Specifiek	 product	 -	 collectief, voldoet nog niet aan de 
wensen van de doelgroep:
•	 Appartementen - projectmatig met collectieve 

voorzieningen: projecten ontbreken
•	 Hofjes, arbeiderswoninkjes of andere kleinschalige, 

betaalbare en grondgebonden woningen die 
gezamenlijke faciliteiten hebben (tuin, logeerkamers, 
etc.)

•	 Locaties met voldoende vrijheid om een collectieve 
droom te realiseren (los van typologie)

Het is belangrijk om te constateren dat op individueel niveau 
- ondanks dat er soms te weinig of niet passend aanbod is - 
de gemeente en de markt samen de individuele woonwensen 
redelijk bedienen. Opvallend is dat groepen / collectieven 
daarentegen niet of nauwelijks worden gefaciliteerd in hun 
wensen. Niet door de markt en nauwelijks door de gemeente. 
Hier ligt de grootste uitdaging, zeker omdat de groepen vaak 
zeer interessante pioniers zijn voor de stad, maar zelf niet in 
staat zijn om locaties te ontsluiten.
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aanbevelingen - pRojecten

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de analyse van de 
antwoorden op de voorgaande deelvragen, input uit de expert 
sessie, inclusief de kennis van Volq over succesvolle cases in 
Rotterdam en Nederland. Op projectniveau zijn dat de volgende 
aanbevelingen:
•	 Begin	met	een	locatie: biedt ruimte voor een gesprek met 

geïnteresseerden, om te komen tot bv. een locatie voor 
zelfbouw, CPO of ander initiatief (bv. hofwoningen, Witte 
Dorp). Vorm na de dialoog pas een definitieve mening over 
wat er kan en mag op de locatie. 

•	 Ontwikkeltender: tender aan ontwikkelaar met specifieke 
voorwaarden die relevant zijn voor de doelgroep (bv. co-
creatie, casco mogelijkheden, collectieve functies, full-
service concepten) -> tender met fixed price, waarbij 
gescoord wordt op kwaliteit om zo de doelgroep maximaal 
te bedienen, ook in de meer niche woonproducten.

•	 Ruimte	 in	 grote	 projecten: daag ontwikkelaars uit en 
beloon ze om ruimte in grotere projecten te reserveren voor 
(niche) woonwensen van herontdekkers binnen een groter 
project, bv door een blokje / vleugeltje te reserveren voor 
een groep met een collectieve wens.

•	 Barrières	 voor	 huur: bezie waar de grootste barrières 
zitten voor huurwoningen tussen € 800 - € 1.200 / maand 
en handel hierop zodat op termijn meer van deze woningen 
beschikbaar komen. Hierbij speelt mee dat wensen ten 
aanzien van prijs en kwaliteit (grootte, afwerkingsniveau, 
etc.) vaak onvoldoende matchen.

•	 Patio	 /	 bungalows: ontwikkel op slimme locaties (buiten 
centrum maar bij OV) patio’s / bungalows en / of creëer 
ruimte voor kavels om deze typologie in zelfbouw te 
ontwikkelen. Dit vraagt om een juiste positionering van de 
locatie zodat Herontdekkers zich er thuis voelen.
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aanbevelingen - oRganisatie
Naast de aanbevelingen op projectniveau, kan de gemeente 
ook organisatorisch veel doen om op termijn de woonwensen 
van Herontdekkers beter te bedienen: 
•	 Opzetten	 community: organiseer bijeenkomsten, leg een 

database aan van herontdekkers en hun wensen, ga een 
continue dialoog aan met de doelgroep via de community, 
toets nieuwe projecten vooraf. Zo krijg je een veel beter 
gevoel bij de actuele woonwensen en dit levert een 
belangrijke prikkel aan de markt; de doelgroep is er al!

•	 Kwantitatief	onderzoek: doe nader kwantitatief onderzoek 
naar kansrijke segmentering binnen de doelgroep. Dit 
onderbouwt een eventuele investering in maatregelen op 
de woningmarkt voor de doelgroep en zorgt er voor dat je 
doelgroepen specifiek kunt benaderen indien nodig.

•	 Gebruik	eigen	bezit: zet het eigen vastgoed / gronden in 
voor het bedienen van de doelgroep. Met eigen bezit kan 
gestuurd worden. Doe dat maximaal.

•	 Sturen	op	kwaliteit: ga voor kwaliteit boven kwantiteit. De 
doelgroep zoekt kwaliteit en de stad heeft kwaliteit nodig. 
Differentieer door daar waar meer kwaliteit geboden wordt 
of een gewenste doelgroep beter bediend wordt, de prijs te 
differentiëren. Stuur vroeg in het proces en positief (‘als u 
dit meeneemt in uw ontwikkeling dan…’) vs. laat en negatief 
(‘deze ontwikkeling past niet binnen beleid / regels’) 

Kwaliteitsbeleid en doelgroepenbeleid bieden haakjes voor 
vroege en positieve sturing.

•	 Uitbreiding	 van	 de	 makelaarsrol: Pak je Ruimte is 
succesvol qua marketing maar trekt een bredere doelgroep 
aan dan puur zelfbouwers. Blijkbaar is er behoefte aan de 
makelaarsrol van de gemeente, ook als het niet om zelfbouw 
gaat. Vul dit gat door iemand binnen de organisatie de 
makelaarsrol te laten vervullen en actief de community 
op te bouwen en te managen. Het gaat primair om de 
matchmaking & spin in het web rollen van een makelaar. 

•	 Informatievoorziening: te vaak zijn mensen van een 
iets hogere leeftijd niet voldoende op de hoogte van wat 
ze kunnen financieren. Dat is zonde want het verkleint 
het perspectief van deze mensen om hun woondroom te 
verwezenlijken. Verbeter daarom de informatievoorziening 
ten aanzien van financiering vanuit gemeente, makelaars 
en ontwikkelaars, specifiek voor deze doelgroep.

•	 Pioniers: herontdekkers zijn deels ook pioniers blijkt uit 
de gesprekken. Als de locaties goed gepositioneerd zijn, 
kunnen de herontdekkers collectief als kwartiermakers 
dienen voor het maken van een locatie. Denk aan delen van 
Zuid of het Oude Noorden die nog (net niet) in opkomst zijn.

•	 Gebiedspaspoorten: gebruik gebiedspaspoorten als 
uitnodigend instrument.
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aanbevelingen - aan de slag
De hiervoor beschreven aanbevelingen vormen gezamenlijk 
een lange termijn programma voor het beter bedienen van 
woonwensen van Herontdekkers. Om te starten op korte termijn 
raden wij de gemeente Rotterdam aan de volgende drie zaken 
morgen te gaan doen:

1.	 Kleinschalig	 experimenteren: ga gewoon aan de 
slag! Bewijs de behoefte waardoor de noodzaak tot zware 
analyses minder sterk is.
•	 Met een plek: wijs een kansrijke plek aan, doe een 

oproep aan alle Herontdekkers om een middag / 
avond mee te denken over de plek en verwonder je 
over de rijkheid van de uitkomsten. Pak (bij gebleken 
interesse) door om de plek tot ontwikkeling te laten 
komen voor Herontdekkers. 

•	 Met een tender: als een gemeentelijke locatie 
interessant wordt gevonden door Herontdekkers, 
schrijf dan een tender uit waarin hun wensen worden 
meegenomen. Selectie vindt plaats op basis van 
kwaliteit, de prijs is vast. Laat herontdekkers mee 
selecteren.

•	 Met het bedienen van bestaande groepen: stel iemand 
aan binnen de gemeentelijke organisatie die de 
makelaarsrol vervult voor groepen die zoekende zijn. 
Koppel ze aan elkaar en aan locaties, begeleid ze en 
neem hindernissen weg. Het succes van hen straalt af 
op andere groepen; in Rotterdam kan het wel!

2.	Vorm	een	community, door bijvoorbeeld: 
•	 Een kick-off event: Nodig herontdekkers, marktpartijen 

en voldoende mensen vanuit de gemeente uit voor 
een gaaf evenement waarin herontdekkers hun 
woonwensen delen, de gemeente en experts met de 
doelgroep in contact komt en er gezamenlijk naar de 
wensen gekeken wordt. De deelnemers zijn meteen 
getuige van de start van de community. Het event 
kan één van de bovenstaande punten als aanleiding 
hebben.

•	 Een database: zet een database op met rijke 
informatie, waarbij Herontdekkers zelf aangeven wat 
hun woonwensen zijn. Hiermee heb je een waardevolle 
tool om eigen ideeën en proposities te toetsen en 
input voor locaties en tenders te krijgen. Ook voor 
marktpartijen is een dergelijke database extreem 
interessant.

•	 Een online platform: waarop ‘herontdekkers’ met 
elkaar en professionals in gesprek kunnen, wensen en 
kansen kunnen delen en met elkaar plannen kunnen 
maken en uitvoeren.

3.	Daag	 experts	 uit: experts zijn enthousiast over de 
kansen in de markt. Daag ze uit om te komen met innovatieve 
ideeën, betrek ze niet vrijblijvend maar bindt ze. Dat kan 
rondom een plek (zie onder 1b) of door ze uit te dagen een 
innovatief concept neer te zetten waarvoor de gemeente 
actief een locatie vrij maakt.
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colofon

Volq
Volq is een coöperatie van ondernemers. Wij helpen gemeenten, 
woningcorporaties en zorgorganisaties met oplossingen voor 
vragen uit de stad. We vinden richting en maken ruimte voor 
initiatief. Met een energieke stad als resultaat.

Het volq maakt de stad!

Bezoekadres:
Westersingel 16
Rotterdam

Postadres:
Volq Coöperatie U.A.
Kerkhoflaan 148
3034 TJ  Rotterdam

info@volq.nl 

Onderzoekers: Sabine van den Berg & Wout van der Heijden
Reviewer: Onno de Vries

Het onderzoek naar Herontdekkers is uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente Rotterdam. 

Wij willen graag de volgende personen vanuit de gemeente, 
herontdekkers en experts hartelijk bedanken voor hun bijdrage 
aan dit onderzoek:
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Dion van Dijk
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Jaap van der Vlies
Jasper Kuijs
Jolanda Cortlever
Leonie Andriesse
Marlène Stolte
Martin Luten
Martine Muller
Mies van Marrewijk
Myron Freeling
Nanke Hofstra
Nico Brouwer
Olaf Dreierink
Paula Koedood
Peeter Windt
Petra Nijman
Rob van der Velden
Rob Vester
Robert Steenbrugge
Sandra Sijbers
Tom van Noord
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