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Onderwerp: Fijn Wonen Snel (T)huis 
 
 
Geachte College van Gedeputeerde Staten, 
 
De afgelopen weken hebben we met afgrijzen en verbijstering gekeken naar de ontwikkelingen in 
Oekraïne. Het menselijke leed, de enorme schade en de onmacht heeft ons allemaal diep geraakt. 
Vele vluchtelingen hebben huis en haard verlaten op zoek naar een veilige plek. Meer dan genoeg 
reden om als samenleving er voor elkaar te zijn, iets voor een ander te doen en een warm thuis te 
creëren voor diegenen die het nodig hebben. We hebben de beschikbare tijdelijke opvang- en 
wooncapaciteit in Nederland echter in snel tempo vol zien lopen.  
 
Woningtekort en woningfabriek 
Van Wijnen en VDL creëren betaalbare plekken waar je graag bent en waar je je thuis voelt. Om bij te 
dragen aan het woningtekort in Nederland hebben we €150 miljoen geïnvesteerd in onze fabrieken in 
Heerenveen. Voor de inwoners van ons land maar óók voor vluchtelingen die uit onveilige landen naar 
ons toe reizen is een plek nodig. Per 1 juli a.s. starten wij met de levering van industriële, circulaire 
(verplaatsbare) grondgebonden woningen en appartementen. Naast de ruim 4.000 woningen die Van 
Wijnen jaarlijks aan de woningvoorraad toevoegt, wordt hiermee de capaciteit met nog eens 4.000 
woningen per jaar uitgebreid. De woningen worden geproduceerd in met name het betaalbare 
segment van sociale huur, midden huur tot € 1.000,- en koop tot € 300.000,-.  
 
Versneld capaciteit beschikbaar maken 
Wij verwachten de komende maanden een nog grotere druk op de woningmarkt, daarom hebben wij 
besloten versneld capaciteit beschikbaar te maken voor een speciale ‘Fijn Wonen Snel (T)huis editie’.  
Wij doen dit omdat de urgentie zo hoog is en we de noodzaak voelen om een bijdrage te leveren aan 
onze samenleving. Concreet betekent dit dat wij vanaf de bouwvak dagelijks 5 woningen extra 
produceren en vanaf augustus dus maandelijks 100 woningen extra kunnen plaatsen. Deze extra 
tijdelijke woningen dragen in heel Nederland bij aan het oplossen van het woningtekort, zowel voor 
lokale woningzoekenden als voor vluchtelingen die in ons land komen. 
 
50/50 
Wij vinden dat het versneld realiseren van capaciteit niet ten koste mag gaan van de aantallen die we 
de sector al hebben toegezegd. Daarom komt deze productie bovenop de aantallen die we al in de 
pijplijn hebben. Tevens adviseren we 50% van deze extra woningen aan lokale woningzoekenden toe 
te wijzen, om geen maatschappelijke weerstand te creëren. Via een buddysysteem begeleiden we de 
vluchtelingen bij het wonen in Nederland. Het maatschappelijke principe van ongedeelde wijken wordt 
hiermee ondersteund. 
 
Fijn Wonen Snel (T)huis editie 
De kenmerken van deze speciale 6 persoons Fijn Wonen-woningen zijn: 

• Sociale huurwoning, beukmaat 5,1 meter, 2 lagen plat met 3 slaapkamers. Optioneel: een 
derde laag met 2 slaapkamers. 

• Snel plaatsbaar op beschikbare industrieterreinen of in weilanden. 

• Aansluitingen op elektra, riool en waternet. 

• Geleverd, compleet met basis afwerking. 



• 50% van de woningen (voor vluchtelingen) is ingericht. 

• Ruimte om de woningen wordt leefbaar ingevuld zoveel mogelijk met circulaire materialen. 

• ‘Mee te nemen’ naar thuisland bij vertrek naar huis. 

• Door bouwbesluitwaardigheid en welstandsfähigkeit ook definitief te handhaven op de locatie 
of te verplaatsen naar andere wijken in dezelfde of een andere Nederlandse gemeente. 

 
De propositie is bijgevoegd, inclusief de eerste casus van 40 woningen op de eigen VDL locatie in 
Heerenveen, zoals die zijn aangeboden aan de Gemeente Heerenveen. Wij kunnen ons voorstellen 
dat ook in uw provincie ruimte beschikbaar is voor deze invulling en willen ook uw provincie hiermee 
graag helpen. 
 
Wij zouden hiervoor graag met u in gesprek gaan en hopen op een spoedige reactie van u.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
P.W.L. Hutten       
Van Wijnen Groep BV       
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: propositie Fijn Wonen Snel (T)huis 
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Snel (T)huis
Een unieke, toekomstbestendige woonoplossing van twee 
oer-Hollandse ondernemingen voor lokale woningzoekenden 
én tijdelijke vluchtelingen





Snel (T)huis

• Een unieke, toekomstbestendige woonoplossing, verplaatsbaar en van hoge kwaliteit

• Met de woonblokken zijn eenvoudig en snel leefbare woonwijken te configureren

• Een woonwijk waar iedereen zich thuis voelt

• Een mix van lokale woningzoekenden en vluchtelingen

• Een wijk waar je jezelf kunt zijn

• Een wijk in een prettige omgeving waar bewoners elkaar helpen en vertrouwen 

• Een wijk die een stapje verder gaat dan de woning alleen 

• Een wijk met groen, ruimte voor spel en sport en gezamenlijke mogelijkheden om te koken, 

eten, tuinieren, relaxen of studeren
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1. Aanleiding



1. Er heerst in Nederland al langer een enorme wooncrisis

2. De toestroom van vluchtelingen, recent Oekraïne, maakt deze crisis nog 

groter

3. De komende maanden manifesteert zich die extra druk op de woningmarkt

4. Van Wijnen/VDL openen hun woningfabriek per 1 juli a.s.

5. Ervaren met bouw van tijdelijke woonwijken

6. Van Wijnen en VDL voelen verantwoordelijkheid voor crisishulp

Aanleiding



2. Aanbod



1. Van Wijnen/VDL willen hun woningfabriek sneller opschalen om op korte 
termijn 1.200 tijdelijke woningen toe te voegen

2. Een derde van onze capaciteit in de fabriek wordt vrijgemaakt voor een 
speciale Fijn Wonen editie: ‘Snel (T)huis’
• Volume: 5 per dag = 25 per week = 100 per maand = 1.200 per jaar

3. De woningen worden in een mix aangeboden; voor vluchtelingen en 
voor lokale woningzoekenden (om maatschappelijke onrust te 
voorkomen en integratie en ‘burenhulp’ te bevorderen), gewenste mix: 
50/50

4. De woningen kunnen in heel Nederland geplaatst worden en zijn 
verplaatsbaar

5. De eerste woningen in Heerenveen zijn in augustus bewoonbaar, 
daarna komen er iedere maand ergens in Nederland 100 bij

6. Aan Heerenveen worden de eerste 40 woningen aangeboden op een 
eigen terrein van VDL/Van Wijnen dichtbij de beide fabrieken

Aanbod



1. Werkgelegenheid

• Van Wijnen en VDL kunnen ook werkgelegenheid bieden 

• Profielen van functies in Oekraïns en Russisch beschikbaar (zie voorbeeld hierna)

2. De combinatie van Nederlanders en vluchtelingen vergroot de kans op behoud 

draagvlak in Nederland

3. Woningen zijn herbruikbaar in diverse gemeentes (reeds welstand getoetst)

4. Woningen zijn ‘mee te nemen’ naar thuisland en vergemakkelijkt de terugkeer

5. Waardevolle tijdelijke invulling van lege plekken op industrieterreinen

6. Tijdelijk invulling van ‘weilanden’ als opmaat naar definitieve woonbestemming, 

alvast wonen tijdens het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure

Mogelijke spin off



Functieprofiel software engineer (voorbeeld) 

Де ви будете працювати 

Ви будете працювати у Business Unit Van Wijnen Components, виробничій філії Van Wijnen. 

Важливими напрямками нашої організації є оцифровка, інновації та стійкість. Нова фабрика, 

а згодом інші фабрики працюватимуть на високому рівні в області цифровізації та 

робототехніки. 

У цій філії ми виготовляємо стандартизовану продукцію для будівельної галузі. Інженерний 

відділ буде займатися перекладом креслень в дані, щоб ми могли таким чином керувати 

машинами. 

Які ваші обов’язки  

Як інженер-програміст, ви вирішуєте різні труднощі у команді. Це означає, що ви несете 

відповідальність за прийняття швидких рішень та допомогу в прийнятті цих рішень рештою 

команди. Ви робите це з технічної точки зору з акцентом на математичні, геометричні 

завдання. 

Крім того, ви будете займатися загальними технічними проблемами, такими як 

продуктивність, ремонтопридатність, структурою та модульними тестами. 

 

Ваш внесок 

На цій посаді важливо мати наступний досвід: 

• Робота та мислення на рівні вищого навчального закладу; 

• Кілька років підтвердженого досвіду в розробці програмного забезпечення; 

• Досвід об'єктно-орієнтованого програмування, бажано C#; 

• Знання математичних алгоритмів; 

• Досвід впровадження алгоритмів в об'єктно-орієнтованому програмуванні.  

 

 

 

 

 

Куда вы попадаете? 
Вы станете работать в Бизнес-подразделении компании Ван Вейнен Компонентс, в 
производственном филиале компании Ван Вейнен. Краеугольными камнями  нашей 
организации являются цифровизация, инновация и устойчивое развитие. Эта новая фабрика, а 
позже также и другие фабрики, должны быть на высоком уровне переведены на цифровой и 
роботизированный режим работы.   
 
В этом отделе мы изготавливаем стандартизированные изделия для строительства. 
Инженерный отдел занимается преобразованием чертежей в цифровые данные, чтобы мы 
таким способом могли управлять станками. 
Чем вы станете заниматься 
Как инженер-программист в составе команды вы изобретаете решения для различных 
проблем, над которыми трудится вся команда. Это обозначает, что на вас возложена 
ответственность  за поиск многоразовых, быстрых решений для проблем, и помощь 
практическому применению этих решений  вместе с остальными участниками этой команды. С 
технической точки зрения вы решаете поставленные задачи, опираясь на знания математики, а 
более точно – геометрии.  
 
Наряду с этим вы занимаетесь решением общетехнических проблем, таких как 
производительность, удобство техобслуживания, структуризация и тестирование модулей.  
 
 
Требования к вашей квалификации 
На этой должности вам необходимо располагать следующей квалификацией/опытом:  
 

• Уровень образования/труда/мышления: высшее профессиональное образование / 
бакалавр наук 

• Несколько доказанных лет опыта работы инженером – программистом 
• Опыт в объектно-ориентированном программировании, предпочтительно C#; 
• Знание математических алгоритмов; 
• Опыт в реализации алгоритмов в объектно-ориентированном программировании 

 
  
 

Waar kom je terecht  
Je gaat werken bij Business Unit Van Wijnen Components, de productietak van Van Wijnen. 
Belangrijk pijlers voor onze organisatie zijn digitalisering, innovatie en duurzaamheid. De nieuwe 
fabriek, en later ook de andere fabrieken, moeten op een hoog niveau gedigitaliseerd en 
gerobotiseerd werken.  
  
In dit onderdeel maken wij gestandaardiseerde producten voor de bouw. De afdeling engineering 
houdt zich bezig met het vertalen van de tekeningen naar data, zodat we op deze wijze de machines 
kunnen aansturen.  
  
Wat je doet   
Als software engineer binnen het team bedenk jij de oplossingen voor de verschillende uitdagingen 
binnen het team. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor het bedenken van herbruikbare, 
snelle oplossingen en het assisteren in de adoptie van die oplossingen binnen de rest van het team. 
Dit doe je vanuit een technisch oogpunt met de nadruk op wiskundige, met name geometrische, 
problemen.  
 
Daarnaast hou je je bezig met het aanpakken van algemene technische problemen zoals 
performance, onderhoudbaarheid, structuur en unit tests.  
 
  
Wat je brengt  
In deze functie is het belangrijk dat je over de volgende ervaring beschikt:  
  

• HBO / WO werk- en denkniveau; 
• Enkele jaren aantoonbare ervaring in software engineering; 
• Ervaring in Object Oriented Programming, bij voorkeur C#; 
• Kennis van wiskundige algoritmes; 
• Ervaring met het implementeren van algoritmes in Object Oriented Programming 

  
 

RussischOekraïens

• Ook profielen voor: 

Werkvoorbereider, Assemblage 

Medewerker en Administratief 

Medewerker SSC.



3. Initiatiefnemers en partijen



Initiatiefnemers

Van Wijnen (ruim 2.000 vakliefhebbers, 25 locaties) 

ontwikkelt, bouwt, transformeert, renoveert en beheert 

vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken en 

recreëren. We maken ons hard voor betaalbare woningen 

voor heel Nederland. Voor vitale wijken waar iedereen zich 

thuis voelt. En voor een duurzaam bouwproces met oog 

voor de generaties na ons. Daarom zetten we vol in op 

innovatie. Met ons woonproduct Fijn Wonen, een van onze 

woonoplossingen, spelen we in op de woningnood en 

realiseren we mooie, duurzame, comfortabele en 

energiezuinige woningen. Ze komen rechtstreeks uit onze 

woningfabriek en kennen een korte bouwtijd. Andere 

voorbeelden van innovatie zijn ons Living Lab op De 

Loskade in Groningen, deelname aan Project Milestone

voor 3D betonprintwoningen en het Funda Huis.

VDL Groep is een internationaal industrieel familiebedrijf 

dat zich toelegt op de ontwikkeling, productie en verkoop 

van halffabricaten en andere eindproducten en de 

assemblage van personenauto's. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Eindhoven. VDL Groep is een bundeling van 

meerdere bedrijven met ieder een eigen specialisme en 

bestaat uit 104 werkmaatschappijen verspreid over 20 

landen met meer dan 16.000 medewerkers. VDL Bus 

Heerenveen is recent gewijzigd in VDL Smart Spaces en 

bouwt de exclusieve, deels geautomatiseerde 

productie/assemblage van hoogwaardige 3D units -

toiletten, badkamers en technische ruimtes - voor 

grondgebonden woningen en appartementen van Fijn 

Wonen.



1. Initiatiefnemers
• Van Wijnen/VDL

2. Productleverancier 
• Fijn Wonen

3. Industrie
• Van Wijnen Components

• VDL Smart Spaces

• Supply Chain Smart Assembly

4. Place/communitymaking
• Ideëenjagers

Partijen



4. Referentiecases
Ervaring met placemaking en expertise tijdelijk wonen



Referentie

De Loskade Groningen

• Sinds 2019 experimenteren in de circulaire wijk 

van overmorgen

• 46 woningen in verschillende uitvoeringen, 

short-stay verhuurd tot 2030

• Remontabel en circulair en gericht op duurzame 

innovaties in een experimentele omgeving



Referentie

Buurtschap Te Veld Eindhoven

• Combinatieproject van grondgebonden woningen (46) en appartementen (55)

• Nieuwe verplaatsbare wijk met een exploitatie van 30 jaar, aflevering 2023

• Natuurinclusief; voorzieningen voor flora en fauna in en om de woningen 



De Luchtstroom is een typische plek die door placemaking is ontstaan. 

Door samen te werken met studenten, omwonenden en huurders is De 

Luchtstroom veranderd van een kale betonplaat tot een plek waar het bruist

en waar mensen graag naartoe willen komen. Met spullen die voor handen

waren of via via geregeld konden worden hebben we met z'n allen vorm

gegeven aan ons terrein.

Op De Luchtstroom kan gewerkt worden, maar ook 's avonds kan iedereen

gebruik maken van ons terrein en er gezellig zitten. Bewoners van De 

Loskade maken hier dankbaar gebruik van door hier op een zomeravond

gezellig uitgebreid te dineren. Daarnaast gebruiken studenten het als fijne

plek om samen te komen.

Door allerlei ondernemers/restaurants uit Groningen te benaderen voor een stukje sponsoring in de vorm van eten en drinken, konden wij een leuke

activiteit organiseren voor de studenten zonder hoge kosten en konden de ondernemers zich voorstellen aan mensen die nieuw in Groningen waren. 

Op deze manier hebben we studenten alleen naar de borrel zien komen, vriendschappen zien sluiten en samen weg zien gaan.

Referentie

De Luchtstroom Groningen

Naast de Luchtstroom wonen 249 internationale studenten. Door voor de 

studenten een borrel te organiseren lieten we de nieuwe studenten:

1. Kennismaken met elkaar

2. Kennismaken met Groningse ondernemers

3. Kennismaken met De Luchtstroom



5. Community- en placemaking
De Ideeënjagers en Snel (T)huis



Voor een community is het belangrijk dat

er een plek is waar samengekomen kan

worden, zoals bijvoorbeeld een

buurthuis.

Door mensen de mogelijkheid te geven

om van de plek samen een thuis te 

maken zorg je voor verbinding. Er zullen

altijd veel verschillende mensen zijn en

die kun je de vrijheid geven om bij te 

dragen aan een plek. Dit kan in het klein

door bijvoorbeeld vlaggetjes op te 

hangen, maar kan ook in het groot door 

mensen te laten verven of dingen te 

laten bouwen. Dit kan in samenwerking

met een organisatie of je zorgt dat er een

buurtmanager is die dit soort initiatieven

aanmoedigd.

Community en placemaking



In een huishouden hebben we vaak spullen over die met liefde gebruikt zijn maar nu liggen te verstoffen op zolder. Hoe 
mooi is het dat wij onder andere met deze middelen nieuwe inwoners van Nederland een stukje op weg kunnen helpen? 
Hiervoor vragen we de hulp van particulieren en bedrijven. Maar hoe willen we dat gaan doen?

Samen komen we verder

• Op een aantal Van Wijnen filialen plaatsen we lege containers om spullen in te zamelen. 

• We vragen ons netwerk om te sponsoren in spullen die de nieuwe bewoners nodig hebben. Hiervoor starten we een

klein 'winkeltje' voor de toekomstige bewoners. Zo kunnen ze eenvoudig spullen verzamelen die ze nodig hebben voor

hun nieuwe leven in Nederland.

De in te zamelen spullen zijn te verdelen in 5 categorieën:

1. Huis- en tuinraad zoals verf, meubels, planten, aankleding, potten en pannen, linnengoed, electronica etc.

2. Kleding, schoenen, verzorgingsproducten etc.

3. Speelgoed, spelletjes, boeken, vermaak etc.

4. Inrichting openbare ruimte zoals speeltoestellen, bankjes, planten, bestrating, uitlaatveldje etc.

5. Houdbaar eten, schoonmaakmiddel, wasmiddel, dierenbenodigdheden etc.

Hoe wij kunnen helpen



Coach die helpt bij 
bijvoorbeeld belastingaangifte, subsidies, 
bankzaken, etc.

Cursus voor 
verkeersregels

Sport opendagen van 
sportverenigingen, zodat men 
kan meelopen en kijken welke 
sport bij hen past

Gedeelde (elektrische) fietsen, 
auto's + een goede verbinding 
met het openbaar vervoer

Samen met 

instanties aanmelden en 

bezoeken van passende 

scholing, van basisschool 

tot het hoger onderwijs

Werkloopbaan coach om 

passend werk te vinden, 

bedrijfsbezoeken te doen 

+ het in orde maken van 

CV, Linkedin etc.

Soort cafeetje waar men een 
computer kan gebruiken + 
koffie kan halen

Bus die langs komt 
waar men 
boodschappen / 
kleding kan halen

Ruimte waar je je 
terug kan trekken

Buurt bibliotheek met boeken 
in verschillende talen

Activiteiten voor 
kinderen buiten + 
activiteiten
organiseren

Community building door middel van een 

moestuin samen bouwen, waar eigen groentes, 

fruit en kruiden worden gekweekt.

Openbare sportplek 

buiten, voor jong en oud

Legostenen Snel (T)huis



6. Vijf Snel (T)huis edities
Referentietypes Gouda, Burgum, Hengelo, Almere en Eindhoven



Referentietype Gouda



Referentietype 
Burgum

Dakrand conform andere types



Referentietype Hengelo



Referentietype Almere



Referentietype Eindhoven



1. Twee laag plat 

2. Beukmaat 5 meter

3. 80 m2 GBO

4. 3 slaapkamers 

5. Vijf regionale welstandsstijlen

6. All-electric

7. Uitbreidbaar met derde laag tot 10 persoons huis

8. Vluchtelingenversies voorzien van basic leefinrichting

9. Wijk voorzien van basic openbare inrichting

Kenmerken 6 persoons huis



7. Uitwerking startlocatie
Aanbod aan Heerenveen, inspiratie voor andere overheden

40 woningen uit te breiden tot 80 woningen

Huisvesting van 240-800 mensen











8. Investering en contact



Investeringsoverzicht Heerenveen 

Aantal Per stuk Totaal

Grond om niet door VDL (3 jaar) € 0

Fijn Wonen basis 2 laag plat 40 € 119.000 € 4.760.000

Type 'Burgum' 40 € 5.000 € 200.000

Inrichting 50% van de woningen 20 € 7.500 € 150.000

Inrichting ruimte buiten 40 € 2.000 € 80.000

Leges n.v.t.

Bouw-/woonrijp 40 € 11.000 € 440.000

Ontwikkeling 40 € 3.000 € 120.000

Place- en community making 40 € 2.000 € 80.000

Totaal € 5.830.000



p.hutten@vanWijnen.nl       

+31 653831893

Peter Hutten
CEO



w.van.der.Leegte@vdl.nl

+31 621891113

Willem vd Leegte
President Directeur




