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INTRODUCTIE

Wietse Verheul

Manager Commercial Support – Amvest 

BBA in Hotel Management - Hotelschool The Hague 

MSc in Hospitality Management – Erasmus University

Verantwoordelijk voor The James Company BV bij Verwey 

Vastgoed (MVGM na fusie).
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VANDAAG

Agenda

1. Visie van Amvest op services en integrale woonconcepten

2. Oprichting Fuzer BV

3. Integrale woonconcepten

a. Co-living (2Peer)

b. Co-housing (De Startmotor)

c. Assisted Living 

4. Vooruitblik
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VISIE AMVEST

Visie Amvest

▪ Veranderende verwachtingen van onze huurders m.b.t. 

bereikbaarheid, snelheid, aanvullende services, …

▪ huurderstevredenheid dermate hoge prioriteit dat we bepaalde 

zaken niet aan ‘de markt’ over willen (en kunnen) laten;

▪ vereenzaming een groeiende ontwikkeling in de maatschappij, 

over alle segmenten (van jongvolwassenen tot ouderen) –

zeker ook in de grote steden.
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VISIE AMVEST

Visie Amvest

▪ Ontwikkeling woonconcepten die zeer specifiek op bepaalde 

doelgroepen gericht zijn, inclusief aanvullende voorzieningen 

en (eventueel) ‘beperkende maatregelen’;

▪ complexiteit en integraliteit van woonconcepten dwingt ons tot 

zorgvuldigheid, volledigheid en bereidheid aanpassingen te 

maken en investeringen te doen;

▪ oprichting separate (operationele) entiteit vergemakkelijkt deze 

ontwikkeling en maakt langjarig management beter mogelijk: 

Fuzer BV.
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VISIE AMVEST

Integrale woonconcepten

een naadloos, samenhangend geheel van wonen, services, 

property- en community management, shared spaces en 

aanvullende voorzieningen en faciliteiten dat zich met een 

duidelijke positionering qua merk, locatie en fysieke 

verschijningsvorm nadrukkelijk richt op een doelgroep die 

gemeenschappelijke normen, waarden en/of demografische 

kenmerken deelt.
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CO-LIVING 

2Peer



CO-LIVING

Een woonvorm waarin meerdere eenpersoonshuishoudens 

een woning delen. 

In de definitie van Amvest beschikken bewoners over 

tenminste een eigen slaapkamer en badkamer en delen zij 

woonkamer, keuken en toilet. Daarnaast delen zij, op 

gebouw-niveau, een community space.

Er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 

huurovereenkomst van de gehele woning.

Deze woonvorm zien we vaak op relatief kleine schaal (10 –

50 woningen).



CO-LIVING

Co-living beantwoordt aan ontwikkelingen als groeiende 

eenpersoonshuishoudens in grote steden, toegenomen 

mobiliteit, flexibiliteit en globalisering en de behoefte 

om uitdrukking te geven aan lifestyle.

Onze co-living-projecten zijn een ideale (tijdelijke) 

landingsplaats voor nieuwe stedelingen, om vanuit daar 

te starten aan hun nieuwe baan, nog even met vrienden 

te kunnen wonen en hun sociale netwerk uit te breiden 

en te verdiepen.

Daarnaast is het een relatief betaalbare woonvorm.



2Peer Pigmentstraat

• 18 appartementen
• 36 individuele units

• 1 community space (in 2peer Cruquiusweg)

• 1 community space (LIVVIN, Cruquius)

• gestoffeerd, niet gemeubileerd

• huurprijzen vanaf € 750,00

2Peer Cruquiusweg

• 23 appartementen
• 52 individuele units

• 1 community space

• 1 community space (LIVVIN, Cruquius)

• gestoffeerd en gemeubileerd

• huurprijzen vanaf € 995,00 (inclusief)









CO-HOUSING

Co-housing is een woonvorm met volledig zelfstandige, 

relatief kleine woningen, voornamelijk geschikt voor 

eenpersoonshuishoudens.

Naast de woning is er een veelheid aan gedeelde ruimtes, 

van co-working space tot bioscoop en van daktuin tot 

sportkooi.

Er is een hoge mate van programmering (activiteiten, 

evenementen) en een intensief managementmodel 

(vastgoedmanagement op locatie, community manager, 

huismeesters, beveiliging, …).

We zien deze woonvorm vaak op relatief grote schaal (200 –

1.500 woningen).



CO-HOUSING

Co-housing, bijvoorbeeld in de vorm van De Startmotor 

van Amvest, richt zich volledig op starters op de 

woningmarkt, een kwetsbare doelgroep. 

Met een combinatie van doelgroepcontracten, intensief 

management, een doelmatig ontwikkeld gebouw en 

hoogwaardige afwerking bieden we deze doelgroep een 

ideale start van hun wooncarrière.

Daarnaast zijn we op De Startmotor buitengewoon 

sociaal-maatschappelijk betrokken – noodzakelijk bij 

zo’n grote, relatief homogene bewonersgroep. 



DE STARTMOTOR

• 566 woningen in het gereguleerde segment;

• 15 gethematiseerde community spaces;

• 1 community manager, 2 huismeesters, vastgoedmanager 

op locatie, beveiliging, deelmobiliteit, lockersysteem, …

• doelgroepcontracten (18 – 27 jaar, max. 7 jaar verblijf);

• verplichte bijdrage aan de community, in of om De 

Startmotor (twee dagdelen per jaar);

• commissies, gangoudsten, activiteiten en evenementen;

• escalatiemogelijkheid bij specifieke problematiek.
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ASSISTED LIVING

▪ Concept in ontwikkeling;

▪ gericht op lichte zorg, in samenwerking met gespecialiseerde 

partners in de zorg;

▪ passend woonproduct voor een groeiende doelgroep, ook 

onder Amvest-huurders;

▪ speerpunten: vitaliteit en zelfredzaamheid: focus op wat nog 

wel kan!
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VOORUITBLIK

▪ Voorzichtig en gericht kijken naar mogelijkheden uitbreiding 

integrale woonconcepten (co-living, co-housing);

▪ uitbreiden dienstverlening Fuzer – special projects;

▪ best practices mogelijk Amvest-breed uitrollen;

▪ verder versterken ingezette verbetering samenwerking 

vastgoedmanagers;

▪ verder verdiepen en concretiseren kansen ter verbetering 

huuderstevredenheid.


