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IntroductieSynchroon

In deze tijden van grote economische en maatschappelijke 

veranderingen vraagt ontwikkelen om een andere aanpak. Het gaat 

niet om meer, maar om beter. Betere woningen, andersoortige 

winkels en gecombineerde ontmoetingsruimten. De traditionele 

rol van de overheid als initiator van ontwikkelingen (als stimulator 

van de volkshuisvesting na de tweede Wereld Oorlog tot en met 

de Vinex) is uitgespeeld. De initiatiefrol is verschoven naar de 

particuliere sector; zo onderscheiden wij particuliere opdrachtgevers 

of collectieven die opdracht geven tot nieuwbouw enerzijds en 

anderzijds projectontwikkelaars en bouwers die voor eigen rekening 

en risico het voortouw nemen bij het vormgeven en realiseren van 

nieuwbouwplannen.

Synchroon is een pur sang projectontwikkelaar met 

meer dan 70 jaar ervaring in het ontwikkelen van 

woning- en winkelprojecten. Wij opereren vanuit 

de gedachte dat je door samen te werken meer 

kunt bereiken dan als je alleen werkt. Wij zijn een 

dochteronderneming van TBI-holdings uit Rotterdam. 

De kernbezetting van ons bedrijf bestaat uit mensen die 

zich bezig houden met acquisitie & conceptontwikkeling, 

projectontwikkeling & procesmanagement en marketing 

& verkoop. Deze integrale benadering geldt voor zowel 

winkel- als woningbouwprojecten. 

Kenmerkend voor de mensen van Synchroon is hun 

integriteit en maatschappelijk bewustzijn, gekoppeld 

aan een creatief-nuchtere benadering van ons vak. 

No-nonsense, met veel kennis en ervaring. Het gaat niet
om meer 

maar om beter
Synchroon met lef en liefde ontwikkelen.
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De genoemde economische en maatschappelijke 

veranderingen vergen een ander proces. Een werkwijze 

waar de gebruiker en afnemer centraal staan, de 

prijs-kwaliteitsverhouding veel scherper is en de 

ontwikkelingstijd aanmerkelijk verkort wordt. Het 

ontwikkelproces gaat niet meer uit van stappen die na 

elkaar worden gezet, maar die samen worden genomen. 

Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met deze 

parallelle werkwijze en noemen onze aanpak: SYN-design.

 

In deze publicatie doen wij uit de doeken wat SYN-design 

inhoudt en wat de voordelen van deze werkwijze zijn voor 

de verschillende spelers. Voor u en voor ons.

Ontwikkelproces

Stappen 
worden 
samen 

genomen

SYN-design
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Onze werkwijze onderscheidt zich van de aanpak van andere 

ontwikkelende partijen, omdat wij – samen met de andere 

hoofdrolspelers – eerst een concept bedenken dat leidend is 

voor het daarna te volgen ontwikkel- en realisatieproces. 

SYN-design

In SYN-design worden de sterke kanten van elke speler optimaal 

benut. Dit leidt tot grote voordelen:

• Het verkorten van het proces door vroegtijdige afstemming 

 tussen ontwikkelaar (initiatiefnemer) en de maker   

 (aannemer); dit leidt tot lagere ontwikkelkosten.

• Optimale match tussen de voorkeuren van de klanten 

 en het product. Dit werkt verkoopbevorderend, weten 

 wij uit eigen ervaring.

• Lagere bouwkosten door vroegtijdige inbreng van 

 de aannemer.

• Door te selecteren op de kwaliteit van de aannemer kunnen 

 hoogwaardige ontwikkelingen tegen een lage kostprijs worden 

 gerealiseerd en kan de periode van start van het project tot en 

 met realisatie fors worden bekort.

• Een goed draagvlak van het project bij de opdrachtgever 

 en andere stakeholders.
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De samenwerking tussen de 5 hoofdrolspelers komt het 

beste uit de verf als iedere partij doet waar hij of zij goed 

in is. Met begrip en respect voor elkaars positie.

Synchroon is naast initiatiefnemer en risicodrager, ook 

regisseur in het proces van SYN-design. Dit houdt onder 

meer in dat wij:

De rolverdeling

Het SYN-design proces opzetten en uitplannen,

op basis van de belangen van de 5 verschillende hoofdrolspelers. 

Wij zetten de volgende stappen die geheel voor eigen rekening en 

risico worden uitgevoerd.

Op basis van onze conceptuele benadering worden de 

uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling gedefiniëerd. 

Deze benadering is gestoeld op vier peilers: de markt (voor wie 

doen wij het), de locatie (waar gaat het gebeuren), de ruimtelijke 

en financiële kaders (hoe komt het er uit te zien) en ten vierde 

laten wij ons inspireren door gerealiseerde projecten in binnen en 

buitenland (waarom). 

1.

2.

Samenwerking

Hoofdrolspelers
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Marktonderzoek is in deze fase 

ongelooflijk belangrijk. En dan gaat het 

niet alleen om het in kaart brengen van de 

huidige wensen en eisen, maar ook vooral 

om te onderzoeken wat er nog niet is.

Marketing: op basis van de onder stap 2 

en 3 beschreven activiteiten maken wij 

een marketingplan, dat leidend wordt 

voor de manier waarop klanten geworven 

zullen worden en ze vervolgens een rol 

zullen krijgen in het ontwerpproces.

De uitkomsten van de SYN-design stappen 

2-4 worden vertaald in een Programma 

van Eisen, dat de input vormt voor het 

traject dat begint bij het Schetsontwerp 

en dat via het Voorlopig en Definitief 

ontwerp resulteert in bestektekeningen 

en contractstukken. Tijdens dit proces 

gaat de verantwoordelijkheid voor het 

project over van initiatitiefnemer naar 

de aannemer.

Synchroon blijft mede-verantwoordelijk 

tot en met realisatie. 

3.

4.

5.

De rolverdeling
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De aannemer is bewezen bekend 

met ketenintegratie, het proces 

waarbij in korte tijd de aannemer 

met onderaannemers tot een 

Definitief Ontwerp komt. Zij is 

dus in staat om in korte tijd tegen 

lage kosten het project uit te 

ontwikkelen. 

De aannemer wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij SYN-

design. Zo worden bij de start van het project de kaders voor een 

kostenefficiënte ontwikkeling besproken. Dat betekent niet dat alleen 

maar wordt ingezet op lage kosten, maar ook met hoge kwaliteit. Met 

gebruik van bijvoorbeeld een bouwsystematiek wordt een ontwerp 

uitgewerkt dat zowel kostenefficiënt is als hoogwaardig. 

Inbreng 
van de 

gebruiker 
leidt tot 

aanpassing 
van het 

concept

De klant of gebruiker wordt geconsulteerd middels 

workshops. Deelname aan de workshops kan leiden tot 

aanhuur / verkoop van de gebruiker. In de workshops is 

er dus interactie en samenwerking tussen de beoogde 

gebruikers en de ontwikkelaar en de architect /

stedenbouwkundige. Enerzijds wordt de gebruiker 

uitgedaagd door planconcepten, ideeën, anderzijds 

leidt de inbreng van de gebruiker tot aanpassing van 

het concept, openbare ruimte, of het gebouwconcept. 

De afnemer (corporatie, belegger) wordt nauw bij het 

ontwikkelproces betrokken. Een belangrijke fase is de 

start van het project. Op basis van de randvoorwaarden 

van de afnemen en de locatie- en marktanalyse wordt 

een Programma van Eisen opgesteld. Het PvE bevat ook 

nog ruimte voor verdere creativiteit in het ontwerp. De 

gebruiker heeft immers ook invloed in het vervolgproces. 

De gemeente is een belangrijke speler in het proces van 

SYN-design. Vanuit haar publieke verantwoordelijkheid 

brengt zij haar eisen en wensen in het proces in. Het 

betrekken van de gemeente bij het proces levert 

draagvlak voor de ontwikkeling op. Door een of twee 

sessies met de gemeenteraad wordt tijdens het proces 

politiek draagvlak verkregen.
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Voorbeelden

Graag laten wij aan de hand van een aantal voorbeelden 

zien hoe SYN-design in de praktijk werkt.

Vlaardingen, Van Hogendorpkwartier

Corporatie Waterweg Wonen zocht een partner om 

de herstructurering van het winkelcentrum en de 

bijbehorende woningen aan de Van Hogendorplaan 

in Vlaardingen op te pakken. Na een mislukt 

aanbestedingstraject werd Synchroon in de gelegenheid 

gesteld om het herstructureringsproces, samen met 

de corporatie en de gemeente, op gang te brengen. 

De corporatie zorgde voor de herhuisvesting van de 

bewoners en Synchroon nam het initiatief voor de 

herontwikkeling van het winkelcentrum en de daarbij 

horende woningen. Een van de eerste stappen was om 

met de winkeliers te onderhandelen over overplaatsing 

of uitplaatsing. Samen met de branche adviescommissie 

kon al vrij snel overgegaan worden tot de invulling van het 

nieuwe winkelconcept, waarbij een belangrijke rol was 

weggelegd voor de zittende winkeliers die graag wilden 

investeren in een nieuwe winkel.

Parallel aan dit traject werd met de aannemer, ERA Contour, de 

bouwlogistiek besproken en konden de wensen van de winkeliers tot 

behoorlijk ver in het bouwproces worden gehonoreerd. De bouw loopt 

voor op schema en naar verwachting zal het project enkele maanden 

voor de geplande datum worden opgeleverd. Waterweg Wonen is de 

afnemer van een aantal huurwoningen op en naast het winkelcentrum.

Vlaardingen, Van Hogendorpkwartier

Voorbeeld 1
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Oegstgeest, De Pointe

Voor deze binnenstedelijke locatie werd in zes weken tijd het 

ontwerp voor de omgevingsvergunningsaanvraag gemaakt. 

Cruciaal in dit SYN-design proces is de samenwerking tussen 

Synchroon, Thunnissen Bouw en Korbee Van der Kroft 

Architecten. Op basis van een stedenbouwkundige lay-out 

van de architect en een basistypologie van Thunnissen is 

het ontwerp tot stand gekomen. In het ontwerp komen 

karakteristieke elementen uit de architectuur in de omgeving 

terug: zoals symmetrie op blokniveau, afwisseling van langs- en 

dwarskappen, toepassing stenen dakkapellen op de hoek en 

kleur- en materiaalgebruik. Het plan heeft een aantrekkelijke, 

gevarieerde uitstraling. Door de standaardisatie in het casco en 

de korte ontwikkeltijd zijn de kosten betrekkelijk laag. De kopers 

hebben via een woningbouwconfigurator veel vrijheid bij het 

indelen van de woning.

Oegstgeest, De Pointe

Oegstgeest, De Pointe

Voorbeeld 2
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Contact

Rotterdam, De Fluwelen Weide

De Fluwelen Weide maakt deel uit van Park 16Hoven, een 

nieuwe woonwijk ten noorden van de A-20, tussen Schiebroek 

en Overschie. In De Fluwelen Weide worden drie typen 

woningen gerealiseerd; twee-onder-eenkapwoningen, hoek- en 

tussenwoningen. De woningen worden ontworpen op basis van het 

SYN-design proces; de verkaveling ligt vast en daarbinnen genieten 

kopers veel vrijheid om hun toekomstige woning naar eigen smaak 

vorm te geven. De woonworkshops met kopers leverde naast input 

voor het woningontwerp, ook informatie op met betrekking tot 

de inrichting en aankleding van de buitenruimte. De aannemer 

is direct betrokken bij deze woonworkshops en kan daardoor 

vroegtijdig inspelen op de diverse woonwensen.

Rotterdam, De Fluwelen Weide

Synchroon Ontwikkelaars

Van Deventerlaan 101

3528 AG Utrecht

Tel. 030 – 686 73 00

info@synchroon.nl

www.synchroon.nl

Nieuw adres 

(per 12 augustus 2013)

Zilverstraat 39

2718 RP Zoetermeer

Voorbeeld 3




