
2020 Vastgoed en projectontwikkeling 2025

Het werk • Ontwikkelt op basis van de vastgoed
strategie van de eigen corporatie

• Ontwikkelt en realiseert maatwerk
woningen

• Van ontwikkeling tot realisatie in 
eigen beheer

• Uitvoerende technische en  
bedrijfsbureau werkzaamheden

• Controle en beheersing van projecten
• Besteedt deelprocessen uit aan 

aannemers op basis van contractering

Medewerker project
administratie, projectleider, 

technisch medewerker  
bedrijfsbureau

Assetmanager, bouwregisseur, 
accountmanager

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025:
• Omvangrijke opgave om duurzame 

woningen te realiseren passend bij 
de vraag

• Steeds complexere vastgoed
projecten

• Omvangrijke technische moge lijk
heden (duurzaamheid, techniek)  
voor te ontwikkelen vastgoed

• In het bouwproces te maken met 
grote, sterke en invloedrijke bedrijven

• Meer behoefte aan modulaire en 
flexibele huisvesting om sneller in 
te kunnen spelen op veranderende 
behoefte

• Werkt samen met strategische part
ners om woningen snel, en binnen 
tijd en budget te realiseren.

• Automatisering van administratieve 
en communicatieve bouwprocessen

• Vastgoedstrategie met collega  
c orporaties en gemeenten: vertaalt 
lokale behoefte en mogelijkheden 
naar passende huurwoningen

• Ontwikkelt standaarden voor het ont
wikkelen en realiseren van woningen

• Werkt samen aan leefbaarheid
• Geeft (potentiële) huurders steeds 

eerder invloed op maatwerk in  
ontwikkeling

• Werkt samen met strategische partners 
om duurzame resultaten te realiseren

Systemen • Werkt met specialistische systemen 
voor deelprocessen

• Werkt met één systeem voor het hele 
bouwproces, inclusief samenwerking 
met ketenpartners en huurders

Personeels - 
behoefte

• Functies: medewerker Project
administratie, vastgoedbeheerder, 
projectleider, assetmanager,  
technisch medewerker Bedrijfs
bureau, projectleider Nieuwbouw

• Minder technisch uitvoerende  
mede werkers (administratie, beheer,  
bedrijfsbureau) nodig als gevolg van 
uitbesteden en automatiseren

• Evenveel of meer projectleiders  
en assetmanagers

Kennis • Hbo/woniveau
• Specialistische bouwkundige kennis
• Kennis van maatwerkontwikkeling, 

van ontwerp tot realisatie
• Veel administratieve, technische  

expertise van ontwikkeling  
en realisatie

• Hbo/woniveau
• Minder kennis van technische  

doorrekening: wordt uitbesteed
• Algemene kennis van optimale 

ketensamenwerking in bouwproces 
en projectmanagement

• Algemene kennis van management 
van exploitatie vastgoed

• Kennis van duurzaamheid

Vaardigheden  
en gedrag

• Interne communicatie en  
samen werking

• Rol van opdrachtgever
• Beheersing en controle projecten
• Calculatie projecten/projectkosten
• Communicatie en afstemming met 

aannemers
• Lobby naar lokale betrokkenen
• Informeren van huurders over  

bouw proces

• Samenwerken: bouwen aan duurzame  
en strategische samenwerkingsverban
den met ketenpartners en specialisten

• Informatievaardigheden: context en 
verbanden leggen

• Communiceren: afstemmen met 
gemeenten, vastgoedontwikkelaar 
(eigenaar) en huurders

• Creatief denken: zoeken naar  
passende oplossingen

• Draagvlak organiseren bij huurders

Vakgebied  
Vastgoed en  
project ontwikkeling

Ontwikkelingen tussen 2020 en 2025 vanuit het Aedes onderzoek Werken in de corporatie van de toekomst.

In 2020 heeft Aedes een onderzoek 
gedaan naar de ontwikkelingen binnen 
corporaties naar 2025 toe. Wat gebeurt 
er binnen de corporaties en met welke 
veranderingen in de omgeving hebben 
zij te maken? Deze ontwikkelingen  
zijn per vakgebied in kaart gebracht.  
Hiernaast zie je een samenvatting 
 van resultaten voor jouw vakgebied.  
Welke herken jij in jouw corporatie  
en jouw dagelijkse werk? 


