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Wat betekent het als we garages inzetten 
in de huisvestingsopgave? En dan specifi ek 
voor een jongeren zonder thuis? Voorlig-
gende conceptuele studie is het resultaat 
van vier weken kijken door deze bril. 

In dit ontwerpend onderzoek  zijn vier wij-
ken van Deventer als onderlegger gebruikt. 
Maar de woonoplossingen die we presen-
teren kunnen ook in andere wijken en zelfs 
in andere steden worden uitgerold. We ho-
pen dat deze studie prikkelt, enthousias-
meert en smaakt naar meer!  En dat het een 
concreet begin is van een betere toekomst 
voor dakloze jongeren. 
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Alleen in Deventer zijn er ten 

minste 61 thuisloze jongeren

Facts & fi gures 

Er zijn  39.300 thuisloze mensen in Nederland 

in ( cijfers 2018). Daarvan zijn er 12.600 thuisloze 

jongeren. 32% van thuisloze mensen zijn jonger 

dan 30.
Bron: CBS. NL

Bron: CBS. NL

‘‘Sinds de eerste schatting in 2009, is het 
aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Neder-
land toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 
duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 
18 en 30 jaar is in deze periode verdrievou-
digd, evenals het aantal daklozen met een 
niet-westerse migratieachtergrond.’’

Bron: de stentor.nl

Bron: Stichting Zwerfjongeren Nederland

‘‘Deventer telt minstens 61 jongeren die geen dak 
boven hun hoofd hebben en dreigen af te zakken 
naar de crisisopvang. Dat stelt de Stichting Zwerf-
jongeren Nederland (SZN). In de opvang komen ze 
in aanraking met zwaar verslaafden en raken ze 
nog verder in de put...’’Er zijn  39.300 thuisloze mensen in Nederland

in ( cijfers 2018). Daarvan zijn er 12.600 thuisloze

jongeren. 32% van thuisloze mensen zijn jonger

dan 30.
Bron: CBS. NL
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Woonbedrijf ieder1 heeft meer dan 395 garage 

boxen waar zij een nieuwe invulling voor willen te 

bedenken. Een gemiddelde garagebox is 19 m2. Dit 

betekent een footprint van ruim 7.500m² 

...Dat is in twee woonlagen 

meer dan 15.000m² potenti-

ele bruikbare meters en ruim 

500 studios van 30m²,  waar-

van 12% genoeg is voor alle 

thuisloze jongeren in Deventer.

Facts & fi gures Facts & fi gures 

Powerhouses -60 units
12%

88% buurt functies, andere 
nieuwe woningtypes, mobiliteitshubs, 
co-working, terras, energieopwekking, 

commerciële functies...
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Opgave naoorlogse wijken

In de periode na de Tweede Wereldoorlog was er grote woningnood en 
en is er flink gebouwd. In nagenoeg alle steden in Nederland werden er 
tussen 1945 en 1970  uitbrediingswijken gebouwd volgens dezelfde 
idealen en bijbehorende principes. 

Licht, lucht en ruimte voor de bewoners was het credo. De woningbouw 
was modern en functionaliteit stond voorop. De stedenbouwkundige 
plannen waren ruim en groen van opzet. Een periode waren ze een groot 
succes, maar in deze tijd voldoen de wijken niet meer aan de huidige 
maatstaven. Op dit moment zijn we in heel Nederland deze wijken aan 
het aanpakken. Op de meeste van deze plekken wordt gestreefd naar: 

"Herstructurering schept 
kansen voor nieuwe be-
woners. En er is ruimte 
genoeg. Ook in Deventer”

...variatie in beeld

...diversiteit van bewoners

...levendige ontmoetingsplekken

...verduurzaming, energietransitie

...verdichting

...en een sterkere identiteit.
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Een win-win situatie 
met nu nog onbekende 
mogelijkheden...

Er zijn
thuisloze 
jongeren
in Deventer 

Programma 

biedt kansen... 
POWERHOUSES

Garage- 
boxen zijn 
onderbenut... 

... In 
buurten die
herontwikkeld

kunnen worden.

...Dit biedt
ruimte voor

nieuwe
kleinschalige 
woningen 

Wat zorgt voor
variatie, diversiteit, 
levendigheid: her-
nieuwde identiteit 

in buurten



Wie
om welke doelgroep(en) 
gaat het ?
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Een thuis hebben is voor veel jongeren vanzelfsprekend, maar voor som-
mige jongeren niet. Net als alle jongeren hebben ze plannen, dromen en 
ambities, alleen missen ze de steun van ouders en een thuis.

De coalitie POWERHOUSES ( Woonbedrijf ieder1, Stichting Zwerfjonge-
ren Nederland, Konnected en Humanitas) ziet deze kwetbare jongeren 
als hun verantwoordelijkheid. Ze ondersteunt deze jongeren om hun 
leven op orde te brengen en tegelijkertijd aan hun toekomst te werken. 
De aanpak is integraal en gebaseerd op drie pijlers.  

Een veilige woonplek

Inkomen
*Behoorlijke levensstandaard-> Schulden voorkomen

*Tegenwerkende regelgeving voorkomen

Ondersteuning
Toegang tot passende 
begeleiding 

€

O
To
be

Jongeren in een kwetsbare positie
De ‘basis op orde’ betekent: 

Een dak boven het hoofd: een passende, stabiele en betaal-
bare woonplek. 

Een inkomen: voldoende inkomen met een plan voor sane-
ren van schulden. 

Ontwikkeling van vakvaardigheden: naar school, een (leer)
baan of dagbesteding met kansen voor ontwikkeling en 
toekomstperspectief. 

Ondersteuning: continuïteit van support, met in ieder geval 
één volwassene die een lange periode voor de jongere be-
schikbaar is en een netwerk van informele steun.

Versterking van levensvaardigheden: door jongeren tijd en 
vertrouwen te geven om hun leven op orde te brengen en 
tegelijkertijd aan hun toekomst te werken. 

1

2

3

4

5

Onder de groep dak- en thuisloze jongeren wordt verstaan: jongeren in de leeftijd 
van 18 -27 jaar die niet beschikken over een eigen woonruimte en geen vooruit-
zicht hebben op een stabiele slaapplek en toekomstperspectief. De meeste 
jongeren zijn thuisloos.
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De perspectiefvolle groep
Het gaat hier om jongeren die met con-
crete en gerichte hulpverlening relatief 
snel en efficiënt geholpen kunnen wor-
den. 

Jessy (17 jaar): Weggelopen van huis toen 
de nieuwe vriend van haar moeder haar 
begon te slaan. Logeert afwisselend bij 
vrienden en vriendinnen. Heeft een afge-
ronde VMBO-opleiding.

Relevante Persona’s

De zorggroep
Bij deze jongeren gaat thuisloosheid samen met ernstige 
problematiek: psychiatrische en/of verslavingsproblema-
tiek, vaak in combinatie met gewelddadigheid.

Thijs (19 jaar): Zijn ouders weten geen raad met hem. Ern-
stig in de war, wantrouwend naar alles en iedereen. Komt 
daardoor vaak in de problemen (drugs, geweld).

De vallen-en-opstaan groep
In deze groep is sprake van jongeren die steeds 
opnieuw een hulpverlenings-traject ingaan, vervol-
gens afhaken en zo weer op straat belanden. 

Giovanni (17 jaar): Door ouders al jong in de steek 
gelaten. Heeft alle mogelijke woonsituaties al gehad 
en is helemaal klaar met instanties. Kort lontje 
(ADHD)

Bron: één-stap-vooruit
ONDERSTEUNINGS- PROGRAMMA ZWERFJONGEREN



Waar
welke locaties zijn beschikbaar 
en wat zijn de kenmerken ? 
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De locaties

Woonbedrijf ieder1 heeft zijn bezit on-
der de loep genomen en verschillende 
wijken geselecteerd voor het onderzoek 
naar transformatie van garages. Zes 
buurten komen in aanmerking. In deze 
wijken zijn verschillende complexen met 
garages. Van 13 locaties is de steden-
bouwkundige situatie geanalyseerd. In 
totaal gaat het om 395 garages. Op de 
kaart zijn de locaties aangegeven.  

Borgele - 204 garages

Platvoet - 34 garages

Schrijversbuurt - 20 garages

Ludgeruskwartier - 9 garages

Tuindorp - 20 garages

Oranjekwartier - 108 garages

Garages per wijk

Geanalyseerde locaties
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7
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9
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4

2

5

1

7

8

9
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4

2

5

9

010

99

010
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De rol van de buurt

Maatschappelijke organisaties kunnen 
helpen bij een goede integratie van de 
doelgroep in de buurt. Nabijheid van open-
baar vervoer zorgt dat de jongeren zich 
gemakkelijk kunnen ‘bewegen’. Ze kunnen 
bij hun baantje komen of op school. 

Sociaal maatschappelijke voorzieningen 
zijn potentiele ontmoetingsplekken en 
kunnen zorgen voor verbinding tussen 
bestaande bewoners en de nieuwe jonge-
ren. De nabijheid van dergelijke voorzienin-
gen en de betrokkenheid van lokale organi-
saties is een pré bij de transformatie van 
garages naar studio’s voor dakloze jonge-
ren Bij de halte  buurtcentrum

Buurtcentrum

Sportschool

Sportschool

bijeenkomstruimte

gezondheidszorg

onderwijs

sport 

winkels

Functies

Wijk vereniging
Pactum Jeugd Opvoedhulp

Sportschool

Sporthal

Don bosco stich-
ting//Stichting 

Masohi

BibliotheekLudgerus

Humanitas
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3
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Schaal van interventie

Om te komen tot ontwerpoplossingen die 
ook op andere plekken kunnen worden 
gebruikt worden de locaties geanalyseerd 
en gecategoriseerd. Stap 1 is de omvang 
van de locatie. Is het een plek waar een 
wat groter complex kan worden toege-
voegd of is er sprake van ‘accupunctuur’ in 
de buurt?  

In het geval van een grotere locatie is het 
misschien nodig om aanvullende voorzie-
ningen te organiseren voor een goede 
integratie en acceptatie in de buurt. Bij de 
kleinere locaties gaat het om maatwerk en 
de directe connectie met de buren. 

Klein complex

2/4/5/6/7/8/9/10/11

Groot complex

1/3/12/13

Klein Groot
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Groot complex naast toren

4 / 5 / 9

5 / 6

1 / 12 / 13

2 /6 /7 / 8 / 10 / 11

3

Typologieën
Stap 2 is de definitie van de ruimtelijke 
typologieën. Het gaat daarbij om de ste-
denbouwkundige situatie zoals de ligging 
aan de straat, op een prominente plek of 
meer besloten en uit het zicht. En het gaat 
om de bebouwingstypologie. Zijn de gara-
ges vrijstaand of vast aan de bebouwing? 
Moet de bebouwing aansluiten aan grond-
gebonden types of aan een appartemen-
ten gebouw? In de onderzochte buurten 
onderscheiden we vijf typologieën die 
meer dan eens voorkomen.  

1. Vrijstaand blok
Een vrijstaand blok met 
garages kost veel ruim-
te en zorgt voor veel 
verharding. Bij uitstek 
een plek die zelfstandig 
kan worden ontwikkeld. 

2. Garages op de kop van woningen
Een paar garages naast elkaar op de kop van een 

rij woningen. Vaak sluiten de garages de hoek 
tussen twee koppen en zijn ze prominent gelegen 

op een plek die meer levendigheid verdient. 

4. Garages aan hof met tuinen
Garages geclusterd aan de binnenkant van een 
blok. Een bijzondere situatie die vraagt om een 
zorgvuldige aanpak waarbij de bewoners van het 
blok de ontwikkeling actief moeten ondersteu-
nen.

5. Garages op de kop van portiekblok 
Een paar garages naast elkaar op de kop van een 

meerlaags portiek- of gallerij blok. In Deventer komt 
enkel de portiekvariant voor. Bij de gallerij variant 
kan extra interessant zijn omdat toevoeging van 

woningen gecombineerd kan worden met de toe-
voeging van een lift voor alle woningen. 

3. Vrijstaand garagecomplex bij flat
Een solitair flatgebouw met een vrijstaand boxen-
complex ernaast. Dit is een anonieme situatie waarbij 
door toevoeging van woningen op maaiveld meer 
sociale cohesie kan ontstaan.



33POWERHOUSES case study32

3

1

7

8

9

10

11

12

13

4

6

2 5

5

6

Locatie typologieën

Vrijstaand garage-
complex bij flat

Garages aan hof met 
tuinen

Vrijstaand blok

Garages op de kop van 
portiekblok 

Garages op de kop van 
woningen



Wat & Hoe
wat stellen we voor en hoe
kan het werken ?
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foto set met groente tuinenwe
Inspiratie

Wat verstaan we onder wonen? Wanneer 
is een plek een thuis? We hebben gezocht 
naar inspirerende beelden waar op een 
simpele manier een fijne leefplek wordt 
gecreëerd maar net een tikje anders  zijn 
dan standaard: Snel te bouwen, lekker 
compact, slim ingedeeld en uitgesproken 
en vrolijk. En daardoor een verrijking van 
elke  buurt, misschien wel de kers op de 
taart.

"Creativiteit en een posi-
tieve houding is de basis 
voor goed ontwerp” 

links: Gedeelde buurttuin bij SET, woongebouw voor 

statushouders en jongeren. rechts: ontwerp Sheltersuit, 

voorbeeld van creativteit
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Inspiratie
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Uitgangspunten
Een thuis voor iedereen

Slapen

Eten Opfrissen

Ontspannen Ontmoeten

Programma van eisen. Er zijn vijf 
basisbehoeften voor een complete 

woonbeleving, hoe groot of hoe 
klein de woning ook is. In de ver-

schillende woonoplossingen wordt 
er steeds op een eigen manier 

invulling gegeven aan deze basisbe-
hoefte want er is niet één manier 

van wonen. 

1

Woningmaat en type. Passend bij de woonwensen en bij 
de leefsituatie waar de jongere zich comfortabel bij voelt 
zijn er verschillende typen woningen mogelijk. Van een 
cosy en superkleine basisunit, tot een woonstudio, een 

apartement of een echt huisje. Samen of alleen. Zelf keu-
zes kunnen maken is cruciaal en draagt bij aan de posi-

tieve spiraal. Met de variatie die we bieden ontstaat er een 
range van XS tot L woningen. 

XS S M L

2
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Relatie met de omgeving. Jongeren zijn vaak op zoek naar een stabiele 
woonplek in de wijk, midden in de samenleving. Eenzaamheid komt veel 

voor. Integratie in de wijk is daarom heel belangrijk.  Op basis van de 
drie persona’s is de gewenste woonomgeving verschillend: De perspec-
tiefvolle groep kan goed op zichzelf wonen, de vallen-op-opstaan groep 
voelt zich misschien beter thuis in een kleinschalig woonverband en de 

risicovolle groep heeft waarschijnlijk baat bij meer begeleiding of be-
scherming van een hechte community.

3

Samen of apart. We presenteren daar-
om verschillende woonoplossingen. Van 
volledig op je zelf wonen tot delen met 

anderen. En meer of minder gemixt met 
andere bewonergroepen uit de buurt. 

Denk aan een echte eigen woning, living 
apart-together of een gemengde woon-

vorm met andere jongeren inclusief 
gemeenschappelijke voorzieningen.

4
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De woonoplossingen - Overzicht types

Solitair

al
le

en
 d

e 
do

el
gr

oe
p

M
ix

 m
et

 o
m

w
on

en
de

n

Kan ik er ook

 wonen met 

mijn hond ? 

Gemeenschappelijk
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Woonoplossing #1

Ruimte voor binnen buiten zitten

Plek voor opslag
Transparante overheaddeur (luifelwerking)

Compacte basisunit in garagebox  |  8 m2 GBO

Bestaande garages blijven behouden: 

er wordt een basisunit ingeplaatst

Extra smal woonhuis (Skinny house)  |  48 m2 GBO
Woonoplossing #2

Verhoogde kap voor extra verdieping

Nieuwe voorkanten in achterstraat

Twee slaapkamers, dus mogelijkheid tot samenwonen
begane grond verdieping
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Woonoplossing #3
Gemengd wonen voor jongeren  |  24 m2 GBO

Een buurthub voor deelmobiliteit

Dakterrassen voor bewoners

Ontmoetingsplek onder het gebouw

Geclusterd wonen op de kop  |  32 m2 GBO
Woonoplossing #4

Gedeelde werkplaats voor de buurt

Mogelijkheid Frans balkon

Extra brede leefgalerij
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Woonoplossing #5
Kwadrant-woningen met gedeelde moestuin  |  22 m2 GBO

50

rustig wonen in en zorgen voor de tuin 

wonen in het tuinhuis: aankloppen 

bij de ‘hoofdbewoners’ kan altijd. 
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Slimme bouwwijze

Een modulaire bouwwijze biedt kansen 
in deze huisvestings-opgave. Bij deze 
prefab-bouwmethode worden de wo-
ningen al in de fabriek in elkaar gezet. 
Binnen een geconditioneerde omge-
ving kan veel kwaliteit worden gesto-
ken in de woningen en is men niet 
afhankelijk van weersinvloeden tijdens 
de bouw.

Nadat de woningen zijn geproduceerd, 
kunnen ze in zeer korte tijd op de loca-
ties worden geplaatst. Dit beperkt 
overlast voor de buurt tijdens de uit-
voeringsfase.

De modulaire units kunnen na een 
bepaalde gebruiksduur worden terug-
genomen, verplaatst, uitgebreid etc. Ze 
zijn daarmee zeer flexibel en herbruik-
baar. Geheel binnen de circulaire ge-
dachte.

Modulair bouwen is fl exibel, 
snel, circulair. En zonder 
veel overlast op de locatie te 
plaatsen”

Voorbeeld SET

Voorbeeld Karmijn



Test locaties
de woonoplossingen worden 
uitgewerkt op 6 locaties
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Platvoet
vrijstaand 
complex

1

waar hoe schaalwie

Bestaande sportschool

Park

Achtertuinen

Ac
ht

er
tu

ine
n

Mobility Hub

Bestaand volume 610m²

Aantal garages 34

Nieuwe volume 1680m²

Nieuwe bewoners 34-65

Wat vraagt het van 
het omgeving

samen leven

Wat biedt het aan 
het omgeving

Huiskamer + 
Mobility hub

Voorzieningen sportschool aan de 
overkant

Herstel van pp deels (10)

Community met buurthub
• Ruimte voor een groter gebouw
• Gemengd complex voor dakloze 

jongeren, studenten en starters
• Nieuwe community van oud én 

jong op de locatie
• Sociale cohesie dankzij huiskamer
• Relatie met het achterliggende 

park op de begane grond 
• Kans: buurthub met deelmobiliteit 

voor bestaande en nieuwe bewo-
ners (gaat vervoersarmoede tegen 
en zorgt voor levendigheid)
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Borgele 
hoek portiek

2

wie waar hoe schaal

Ach
ter

tuinen

Workshop

Bestaand volume 126m²

Aantal garages 7

Nieuwe volume 295m²

Nieuwe bewoners 14

Wat vraagt het van 
het omgeving

Integratie

Wat biedt het aan 
het omgeving

Nieuw workshop 
ruimte +voet-

gangers route

Voorzieningen In de buurt

Herstel van pp 7

Werkplaats voor de buren
• Markante hoek in de wijk krijgt 

nieuw gezicht
• Drie laags gebouw voor 14 nieuwe 

bewoners 
• Inclusief kleine werkplaats, te ge-

bruiken door nieuwe bewoners en 
door de buurt voor klussen aan huis

• Binnentuin en groene voorruimte 
krijgen een nieuwe verbinding door 
poortfunctie
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Bestaand volume 90m²

Aantal garages 5

Nieuwe volume 90m²

Nieuwe bewoners 5

Wat vraagt het van 
het omgeving

Integratie

Wat biedt het aan 
het omgeving

deuren op straat

Voorzieningen Op loopafstand

Herstel van pp 5

Borgele 
kop portiek

wie waar hoe schaal

2

Klein gezelschap op de kop
• Garages in de straat worden ge-

transformeerd met box in box 
oplossing

• Snelle interventie die direct te reali-
seren is en vijf jongeren dak boven 
hoofd biedt

• Combinatie met garages blijft mo-
gelijk.

• Er komen voordeuren aan de straat 
wat zorgt voor levendigheid

Het 
vli

er
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Schrijversbuurt
hof met tuinen

3

Moestuin

Bestaand volume 270m²

Aantal garages 12

Nieuwe volume 100m²

Nieuwe bewoners 4

Wat vraagt het van 
het omgeving

Begeleiding

Wat biedt het aan 
het omgeving

Nieuw moestuin + 
energie opwekking

Voorzieningen In de buurt

Herstel van pp 12

wie waar hoe schaal

Achtertuinen

Productief hof
• Beschermde omgeving voor kwets-

bare jongeren, jongeren worden 
gekoppeld aan ‘ gezin’.

• Kwandrantwoning fungeert als een 
bewoond tuinhuis, dat staat vrij in 
de collectieve tuin die met elkaar 
kan worden onderhouden.

• Gebouw is éénlaags en vormt geen 
belemmering voor bezonning.

• Zonnepanelen op het dak wekken 
ook energie op voor omwonenden.

• Meer groen is klimaatadaptief en 
zorgt voor infiltratie van regenwater.
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Ludgeruskwartier
kop portiek 

8

Bestaand volume 120m²

Aantal garages 6

Nieuwe volume 240m²

Nieuwe bewoners 4-8

Wat vraagt het van 
het omgeving

Acceptatie nieuwe 
overburen &  oogje 

in ‘t zeil

Wat biedt het aan 
het omgeving

levendige straat 
groene kas

Voorzieningen Op loopafstand

Herstel van pp 6

wie waar hoe schaal

3 laag
Nieuwbouw galerij

Ceintuurbaan

3 laag
portiek

3 laag
portiek

Skinny: Gedeeld wonen
• Er komen voordeuren aan de 

straat wat zorgt voor levendig-
heid.

• Er komt een tussenkammer die 
als ontmoetingsruimte voor de 
bewoners ontstaat, dat ontmoe-
tingsruimte is een groene kas dat 
al een hele fris en nieuw uitstral-
ling geeft.



67POWERHOUSES case study66

Tuindorp 
grondgebonden

9

Bestaand volume 75m²

Aantal garages 4

Nieuwe volume 122m²

Nieuwe bewoners 3-6

Wat vraagt het van 
het omgeving

warm welkom 
nieuwe buren 

Wat biedt het aan 
het omgeving

voordeuren aan en 
ogen op de straat

Voorzieningen Op loopafstand

Herstel van pp 4

wie waar hoe schaal

2 laag2 laag

Skinny: Hoek afmaken
• Voordeuren aan de straat zorgen 

voor levendigheid.
• Deze hoek is goed zichtbaar 

vanaf de straat dus de hoek 
afmaken is per se een toegevoe-
de kwaliteit.

• Een nieuw steegje tussen de 
bestaande woning en de nieuwe 
woningen zorgt voor goed verbi-
ding voor voetgangers een fiet-
sers tussen het hof en de straat.
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wie
Persona’s

hoe
Type 

woonop-
lossing

waar 
Type 

context 

Matrix - wie +  hoe + waar

Wie: welke doelgroepen kunnen we onderscheiden
Hoe: welke woonoplossing is voor deze groep geschikt 
Waar: in welke ruimtelijke setting kan deze woonoplossing worden in gepast

"Een oplossing voor 
iedereen en voor 
iedere context” Perspectiefvolle 

groep

Box in a box

Los complex

Delen

Hof

Skinny

Kop bij gestapeld

Vallen-en-opstaan 
groep

Mix

Vrijstaand

Complementair

Kop bij grondgebonden

Tuinhuis

Zorggroep
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Checklist nadere uitwerking
Beëindiging van de huur overeenkomst van garages          
De verhuur van garages  kan eenzijdig opgezegd worden. De huurder heeft twee maanden om 
bezwaar te maken via de kantonrechter. De garages worden verhuurd als overige gebruiksruimte. 
Deze contracten hebben geen huurbescherming., maar wel ontruimingsbescherming. In een 
andere situatie kunnen woning en garage onlosmakelijk verhuurd zijn binnen één huurcontract. 
Opzegging van de huurovereenkomst van de garages is dan niet zomaar mogelijk. Deze situatie 
komt bij Woonbedrijf ieder1 niet voor. 

Bestemmingsplan
In de uitwerking van dit concept bestaat het risico dat het huidige bestemmingsplan ‘Wonen’ en/
of ‘Maatschappelijke doeleinden’ niet toestaan. Er moet dan dus een bestemmingsplanwijziging 
plaatsvinden of een ontheffing van het bestemmingsplan worden gevraagd.

Betaalbaarheid
De nieuw te realiseren woonruimtes worden verhuurd voor een  maximale huurprijs van € 442. De 
huur komt in aanmerking voor 100% subsidiëring. dat betekent dat de woonruimtes ongeveer 
€ 300 euro per maand kosten, na aftrek van huursubsidie. 

Leefbaarheid
De leefbaarheid in de wijken wordt gemeten met de Leefbaarometer. Van een garage een woon-
ruimtes maken is een enorme kans om de leefbaarheid positief te beïnvloeden. Wel moeten 
doelgroep, woningtype en buurt bij elkaar passen. 

Doorlooptijden van ontwikkeling
Om van een garage een woonruimte te maken zijn meerdere processtappen noodzakelijk. Denk aan 
besluitvorming, maar ook contractvorming met een aannemer. Daarnaast kan een bestemmings-
plan procedure tot 26 weken tijd in beslag nemen. 

Parkeernorm
Veel garages worden als opslagruimte gebruikt, niet als parkeerplaats. In een vervolg moet 
worden onderzocht of de parkeerdruk in de specifieke wijk / buurt zal wijzigen. 

Schatting bouwkosten
De vierkante meter prijzen van modulaire projecten liggen tussen €1600 en €2200 per vierkante 
meter. Modulair bouwen is afhankelijk van schaal en de mate van reproductie. 

Huidige situatie: 

Garage 

Waarde                        € 20.000

Huur opbrengst             € 50,- per maand 

Rendement BAR            3%

Studio 
Waarde                        € 90.000

Huuropbrengst              € 442,- per maand 

BAR                              5,8%

Het bruto aanvang rendement is bij de studio 

hoger dan bij de garage.

De ontwikkeling van een complex met stu-

dio’s geeft een looptijdrendement (IRR) van 

4,5% bij een eis van minimaal 2,5%

De Business case 

( voor dummy’s) 
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Coalitie POWERHOUSES

Dit initiatief kwam tot stand uit de coalitie POWERHOUSES: een samen-
werking van Humanitas Deventer, Konnected (werkleerbedrijf Deventer), 
Stichting Zwerfjongeren Nederland en Woonbedrijf ieder1. Deze samen-
werking biedt arrangementen die thuisloze jongeren nodig hebben om 
kans te maken op een waardevol bestaan. Woonbedrijf ieder1 heeft 
samen met SVP invulling gegeven aan het ontwerpend onderzoek. 

Woonbedrijf ieder1
Jongeren zijn ónze toekomst en hebben zélf alleen een toekomst als ze een thuis hebben. 
Woonbedrijf ieder1 kan passende woonruimte realiseren en samen met onze partners van 
een huis een thuis maken.  

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
SZN gelooft erin dat iedereen - van ambtenaar en docent tot politicus en burger - in staat is 
te denken, spreken en handelen vanuit medemenselijkheid en kan bijdragen aan het 
voorkomen van jongerendakloosheid. Als we dak- en thuisloze jongeren benaderen als 
mens, hen serieus nemen en handelen vanuit vertrouwen, kunnen we met z’n allen werken 
aan een gezonde toekomst voor elke jongere. Preventie staat voor ons voor op: de ‘basis 
op orde’ voor alle jongvolwassenen om hun toekomst vorm te kunnen geven en om dak- 
en thuisloosheid te voorkomen.   

KonnecteD
Bij KonnecteD staan vakmanschap, trots en werkplezier centraal. We bieden jongeren, die 
geen perspectief hebben in het regulier onderwijs of op de arbeidsmarkt, een kans in ons 
werkleerbedrijf. Hier ontwikkelen ze in de praktijk werknemersvaardigheden en branchege-

richte vakvaardigheden, waarmee ze toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Op die manier 
vergroten we de zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren en geven we ze de regie over een 
eigen toekomst.  

Humanitas
Humanitas werkt vanuit een basis van wonen en inkomen naar herstel en toekomstper-
spectief. De start van HUMAN is bij het gewone en gezonde van de jongvolwassenen in een 
kwetsbare positie. Niet een eventuele zorgvraag staat voorop maar de jongere in zijn of 
haar kwetsbaarheid. Als het nodig is voor de specifieke situatie van de jongere, kan een 
extra deskundigheid of herstelondersteuning worden georganiseerd. Dat zal altijd maatwerk 
zijn. 
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Over SVP 

Alles en iedereen met elkaar verbinden
Een brede en open blik kenmerkt ons bij SVP. In alles wat we 
doen. Of we nu met een groot- of kleinschalig ontwerptraject 
bezig zijn. Iets wat we al vaker in handen hebben gehad of een 
volstrekt nieuwe vraag. We integreren al onze nieuw verworven 
inzichten, drie decennia ervaring, persoonlijke kracht en kennis in 
alles wat we doen. Het is een no-brainer dat er binnen ons 
bureau kruisbestuiving plaatsvindt tussen stedenbouw en 
architectuur. Het maakt onze plannen beter, completer, waarde-
voller. En het leidt tot wederzijds respect, want alleen dan haal je 
het beste uit elkaar.
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