
IN DE GEBOUWDE LEEFOMGEVING

KOMEN VEEL UITDAGINGEN SAMEN,

ZOALS VERDUURZAMING VAN 

WONINGEN EN TRANSFORMATIE 

VAN KANTOORPANDEN. MET

FINANCIËLE REGELINGEN HELPT 

HET STIMULERINGSFONDS VOLKS-

HUISVESTING (SVN) OVERHEDEN 

OM SAMEN MET MARKTPARTIJEN 

HIERVOOR OPLOSSINGEN TE 

REALISEREN.

SVn is al 25 jaar een actieve speler in de 
gebouwde leefomgeving. Voortgekomen 
uit wat ooit het Bouwfonds Nederlandse 
Gemeenten was, kijkt SVn in welke behoef-
ten gemeenten hun inwoners en onderne-
mers willen voorzien. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan om het aanpassen of verduurzamen
van bestaande woningen of om de trans-
formatie van een oude fabriek tot een 
woningcomplex. Zo helpt SVn inwoners via 
gemeentelijke en provinciale regelingen, 
zoals de Duurzaamheidslening, de  
Stimuleringslening en de Blijverslening. 
Maar SVn is ook partner voor bedrijven, 
(energie)coöperaties en verenigingen van 
eigenaren (vve’s) door fondsen te ont- 
wikkelen en te beheren die financierings- 
oplossingen bieden.

Innovatieve duurzame projecten kunnen 
soms lastig te financieren zijn. Vaak durven 
private financiers (nog) niet in te stappen. 
Dat is waar SVn van grote waarde kan zijn, 
vertelt bestuursvoorzitter Arjen Gielen. 
“Wij zijn ooit opgericht om gemeenten te 
helpen hun doelstellingen met betrekking 

‘Wij kijken altijd 
     wat wél mogelijk is’
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Onlangs is de TU Delft, die gewend is om 
hoog te scoren op wetenschappelijke rang-
lijsten, tot een hoge positie doorgedrongen 
van de MT500-ranking. Om topprestaties 
te blijven leveren én te groeien zoekt de 
Technische Universiteit Delft permanent 
naar ondersteunend, niet-wetenschappe-
lijk personeel. Met studentenhuisvesting, 
faciliteiten voor cultuur en sport, eigen 
winkels en horeca op de campus is de TU 
een samenleving in het klein. Zo’n 1500 
professionals werken bij de centrale direc-
ties om onderzoek en onderwijs soepel  
te laten draaien.

Studentenzaken
“Mensen hebben er echt voor gekozen om 

hier te werken. Vaak zijn het oud-studenten 
die terugkeren omdat ze willen bijdragen 
aan deze universiteit. Dat maakt dat de 
cultuur heel bevlogen is; mensen zijn gepas-
sioneerd. Dat is heel stimulerend”, verklaart 
Sacha Kroonenberg, sinds ruim twee jaar 
directeur Education & Student Affairs. Zes 
jaar geleden heeft zij de switch gemaakt van 
de private sector naar de publieke, op zoek 
naar werk dat meer zingeving bood. 

“Het was voor mij echt een verrassing dat 
het werk hier zo divers is en dat er zulke 
leuke dingen gebeuren. Als je hier door de 
gangen loopt, zie je studenten die met 
robots in de weer zijn. En het is heel prettig 
dat de afnemers van je dienstverlening hier 

‘ De afnemers van je  
dienstverlening lopen  
hier gewoon rond’

gewoon rondlopen. Je kunt ze direct bena-
deren. Dat is een heel andere dynamiek dan 
in het bedrijfsleven.”

Recruitment
Niet alleen bij Sacha’s onderdeel Education 
& Student Affairs zoeken ze zeer regel-
matig nieuwe mensen met uiteenlopende 
expertise. Ook bij andere onderdelen, zoals 
Finance, ICT, Human Resources en Campus 
Real Estate zoeken ze altijd nieuwe colle-
ga’s. “Vacatures in mijn eigen directie lopen 
al uiteen van mensen in de administratieve 
organisatie of informatiemanagement tot 
docenttrainers en studentpsychologen – 
het welzijn van studenten heeft een hoge 
prioriteit.”

Bij de TU Delft is ‘Challenge, Change, Impact!’ 

het devies. Werk doen met betekenis, dat 

bijdraagt aan een betere maatschappij. Wie 

wil dat niet? Kijk op https://www.tudelft.nl/

over-tu-delft/werken-bij-tu-delft voor meer 

informatie.  

HET ONDERWIJS EN 

ONDERZOEK VAN DE TU DELFT STAAN ZEER HOOG AANGESCHREVEN. STUDENTEN EN WETENSCHAPPERS 

VOELEN ZICH ER THUIS, WAARDOOR ZE KUNNEN EXCELLEREN. DUIZENDEN FACILITAIRE MEDEWERKERS IN 

HEEL DIVERSE FUNCTIES DRAGEN BIJ AAN HET SUCCES. MAAR DE UNIVERSITEIT ZOEKT ER MÉÉR.
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‘Hier werken is  
             dynamischer dan ik dacht’
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tot volkshuisvesting te realiseren. Als er in de markt niet 
genoeg geld beschikbaar komt om een gewenst project van 
de grond te krijgen, kijken wij of er toch een goede business-
case te maken is, zodat private investeerders, vaak banken, 
toch kunnen participeren. We zijn een stichting zonder 
winstoogmerk, maar wel een zakelijke organisatie: we werken 
meestal met geld van gemeenten, dus dat geld moet wel weer 
terugvloeien naar de gemeente. En dan blijkt er opeens erg 
veel mogelijk: de afgelopen tien jaar is het aantal fondsen fors 
gegroeid.”

Duurzaamheidsprimeur
Met deze brugfunctie heeft SVn de afgelopen jaren veel 
projecten kunnen financieren, in heel Nederland. Zo wordt in 
Breda het terrein van de oude Nibb-it-chipsfabriek nu getrans-
formeerd tot Blossem, een stadswijk met woningen voor alle 
inkomensgroepen, inclusief een nieuw buurtpark. Den Haag 
heeft een mooie duurzaamheidsprimeur kunnen vieren met 
het slaan van de eerste geothermische bron in een stadscen-
trum, waarmee panden in de stad op een milieuvriendelijke 
manier kunnen worden verwarmd. Inmiddels wordt daar al 
een tweede project met aardwarmte opgestart. 

“Dat is het mooie van onze rol”, vertelt Stella Vos, bestuurder 
bij SVn. “Innovatieve projecten die kansrijk, maar ook risicovol 
zijn, kunnen wij zo toch mogelijk maken. Als ze zich eenmaal 
bewezen hebben, is het vervolgtraject eenvoudiger en kunnen 

wij er vaak weer uitstappen – en met dat geld weer 
andere projecten een duwtje in de rug geven.”

Koudwatervrees wegnemen
Particulieren kunnen op diverse regelingen  
een beroep doen. De bekendste regeling is de  
Starterslening, die de aankoop van een eerste 
woning stimuleert, maar er zijn ook regelingen 
voor funderingsherstel en het levensloopbesten-
dig maken van woningen. Dat betreft leningen 
met gunstige voorwaarden, zoals een voordelige 
rente of een aflossingsvrije en rentevrije periode. 
Ook vve’s die geen gevulde spaarpot hebben voor 
kostbare onderhoudsprojecten kunnen bij SVn 
terecht. 

“Wij kijken goed naar de ontwikkelingen in de 
woningmarkt”, vertelt Gielen, “en moeten, gezien 
de demografische ontwikkelingen op de lange 
termijn, behoorlijk ver vooruitkijken. Het is nu 
bijvoorbeeld erg moeilijk om een wooncoöpera-
tie gefinancierd te krijgen; daar kunnen wij een 
mooie rol spelen. Wij nemen koudwatervrees 
weg door te tonen hoe participaties rendabel 
kunnen zijn. Onze eerste gedachte is altijd: hoe 
kunnen we iets mogelijk maken? Dat is een leuke 
manier om naar complexe projecten te kijken: 
hoe kan het wel?”

Veelzijdigheid
Stedelijke transformatie, vergroening, duurzame 
energie: SVn is gesprekspartner voor alle partijen 
die op dit gebied initiatieven willen ontplooien – 
van gemeente of provincie tot private projectont-
wikkelaars en particulieren. “Het is die veelzijdig- 
heid die SVn zo’n leuke club maakt om voor te 
werken”, vertelt Vos. “We kijken altijd zakelijk 
naar de projecten om ze deugdelijk te kunnen 
financieren. Het is mooi om met een diversiteit 
aan partners samen te werken aan positieve 
businesscases. Daarbij moeten we vaak creatief 
zijn, omdat niet alle oplossingen voor de hand 
liggen en we vaak met innovatieve ideeën aan de 
slag moeten.” 

Gielen vult aan: “En dit alles doen we vanuit  
een maatschappelijke opdracht: dingen mogelijk 
maken, bijdragen aan een duurzame toekomst.  
Ik vind het fijn dat dit waardevol werk is. Elke dag 
ga ik hier met plezier aan het werk.”  

SVn: maatschappelijke meerwaarde 
op de woningmarkt dankzij slimme 
financiering
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