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 Uniek maatwerk met de snelheid en prijs van confectie. Met Pro-
jectmatig Particulier Opdrachtgeverschap (PPO) heeft de toekomstige 
bewoner de touwtjes in handen bij het realiseren van een woning. Maar 
een woning is meer dan alleen stenen: het gaat over het leven van men-
sen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Hoe fijn is 
het dan om zelf je eigen woning geheel naar eigen wens te ontwerpen? 
Bij Fijn Wonen wordt deze droom werkelijkheid!

 First things first: wat is PPO?

 PPO staat zoals gezegd voor Projectmatig Particulier 
Opdrachtgeverschap. Kopers van woningen werken samen met een architect 
om hun huis naar eigen wens ontwerpen. Zo ontstaat er een zeer gevarieerde 
woonwijk. Iedere woning is anders, maar samen vormt het toch een harmonieus 
en speels geheel.

Inleiding



3

 Je eigen huis ontwerpen

 Stel je eens voor: je eigen huis ontwerpen. Het is gewoon mogelijk! In 
de wijk Parkwijk in Lelystad worden Fijn Wonen-woningen aangeboden waarbij 
particuliere kopers het laatste woord hebben, helemaal volgens de PPO-
gedachte. De 28 eengezinswoningen van Fijn Wonen onderscheiden zich door 
comfort, duurzaamheid, een korte bouwtijd en niet te vergeten betaalbaarheid. 
Met behulp van digitalisering en robotisering maken we op efficiënte en inno-
vatieve wijze woningen die voor meer mensen betaalbaar zijn. Ook voor starters. 

 Kant-en-klare onderdelen 

 Alle componenten voor deze woningen worden in de woningfabriek 
geproduceerd en op de bouwplaats in ultrakorte tijd in elkaar gezet. Deze 
fabrieksmatige productiewijze biedt meer dan voldoende ruimte voor individuele 
woonwensen van kopers. We ontwerpen woningen niet op de tekentafel, maar 
configureren ze op de computer. Dankzij onze digitale configurator, kunnen 
wij bijvoorbeeld verschillende gevelstenen van uniek metselwerk betaalbaar 
produceren. Dit levert kant-en-klare onderdelen op, die je op ongelooflijk veel 
manieren in elkaar kunt zetten. Wij bouwen in de fabriek en we assembleren op 
locatie. De 28 eengezinswoningen in Lelystad onderscheiden zich door comfort, 
toekomstbestendigheid en een korte bouwtijd. Binnenkort is het resultaat van dit 
bijzondere project in Parkwijk te zien.

‘Parkwijk wordt een toonbeeld 
van wat we kunnen met Fijn Wonen. De 

diversiteit aan eigentijdse woningen is straks 
enorm. Kopers krijgen er een groot palet aan 

keuzemogelijkheden aangereikt. 
Of het nu gaat om het aantal woonlagen, het 

gevelontwerp, de grootte van de kozijnopeningen, 
het soort metselwerk, de kleur van de dakpannen 
of de breedte van de woning. De grote variatie aan 

keuzemogelijkheden zorgt ervoor dat iedere 
woning straks uniek is.’

Redmer Dijkstra
Accountmanager Fijn Wonen
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 Ook ín de woning jouw eigen stijl 

 Als koper kies je eerst bij onze architect een gevelontwerp uit. Vervolgens 
bepaal je samen met de Fijn Wonen-coach alle afwerkopties. Denk daarbij aan 
interieuropties zoals de keuken en de badkamer, maar ook aan bijvoorbeeld 
een uitbouw voor meer leefruimte aan de tuinzijde. Een trapkast of openslaande 
deuren? Jij hebt de regie in handen en de mogelijkheden zijn eindeloos. 

 Waarom is PPO de toekomst? 

 De invloed van bewoners op het ontwerp van een woning is steeds 
populairder aan het worden. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Consumenten 
worden de laatste jaren meer en meer op hun persoonlijke wenken bediend. 
Diensten en producten worden afgestemd op de persoonlijke wensen en 
behoeftes van de consument. Denk bijvoorbeeld aan een custom-made auto,
zelfontworpen schoenen of het speciaal op het individuele consument afgestem-
de film- en serieaanbod. Deze zelfstandigheid willen veel consumenten aan hun 
omgeving tot uitdrukking brengen. Dus waarom niet bij een eigen woning?
 

 PPO staat als een huis 

 De woningbouwontwikkeling en de hieraan verbonden grondverkoop is 
sinds de crisis van 2008 aanmerkelijk gedaald. Projectontwikkelaars worden 
vaak minder of helemaal niet meer betrokken bij de verkoop van een stuk grond; 
daarom is de woonconsument al vanaf het begin betrokken bij het project en kan 
er op deze manier letterlijk een eigen steentje worden bijdragen bij de woning-
ontwikkeling. Doordat Van Wijnen op een grootschalige en efficiënte wijze 
opereert, is het ook betaalbaar. Je ziet totaal niet dat het om een fabriekswoning 
gaat. Op basis van een gloednieuw productportfolio laten we zien wat we in huis 
hebben met Fijn Wonen, met volop aandacht voor architectuur.
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Wist je dat wij de capaciteit 
hebben om tot wel 4.000 

woningen per jaar te bouwen?  En 
niet alleen woningen, maar zelfs 

galerij-appartementen tot wel 
14 lagen hoog! Per dag rollen er 
zo’n 20 wooneenheden uit onze 
woningfabriek. Niet normaal!

 Lage kosten door een slim productieproces 

 Door het slimme productieproces en de onderhoudsvriendelijke materialen, 
garanderen we de prestaties van onze woningen en zijn de energiekosten voor de 
bewoner lager. Omdat de PPO-woningen remontabel zijn, kunnen ze op een andere 
plek een tweede leven krijgen en zijn ze in hoge mate circulair. En dat allemaal tegen 
een scherpe prijs. Ook na aflevering van de woningen blijven we betrokken en helpen 
we bewoners hun leven zo energiezuinig en fijn mogelijk in te richten met hulp, tips en 
adviezen van onze Fijn Wonen-coaches.

 Fijn Wonen in Parkwijk 

 Een gezellige woonwijk waar kinderen kunnen spelen, ouderen veilig een blokje 
om kunnen gaan en waar genoeg groen en te doen is. Dat is Parkwijk. In Parkwijk 
komen ruim 130 nieuwbouwwoningen, waaronder rij- en hoekwoningen, patiowoningen 
en twee-onder-een-kapwoningen. De gloednieuwe nieuwbouwwijk grenst voor een 
groot deel aan de Lindelaan in Lelystad, op steenworp afstand van het stadscentrum, 
het Zilverpark en het NS-station. Het gevarieerde woningaanbod houdt rekening 
met verschillende leefstijlen en woonwensen: van ruime eengezinswoningen tot 
levensloopgeschikte woningen. Tel daarbij de variatie aan unieke PPO-gevels op en 
je hebt een hele diverse maar unieke woonwijk die toch echt, geloof het of niet, uit de 
fabriek komt.
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Kopers uit de eerste bouwfase wonen inmiddels met veel plezier in hun 
comfortabele en unieke PPO-woning. Wat zijn hun ervaringen?

> “Wij hebben het PPO-principe bij de aankoop van onze woning als zeer prettig 
ervaren. Tijdens ons gesprek met de architect en projectcoördinator zijn wij goed 
geholpen en is er goed met ons meegedacht over het ontwerp van ons huis. 
Door middel van voorbeelden van de materialen, konden wij een goed beeld krijgen 
hoe het eruit zou komen te zien. Wij zijn blij dat wij straks een uniek huis hebben 
volledig naar onze eigen smaak.”

> “Bij aankoop van de woning hebben wij de PPO-principe als zeer prettig 
ervaren. Tijdens de prettige gesprekken kregen wij ruime mogelijkheid om vragen te 
stellen en de informatie was duidelijk. Wij kijken met veel belangstelling en spanning 
uit naar de volgende stap in het aankoopproces.”

> “Dankzij het PPO-principe zijn wij als kopers sterk betrokken bij het ontwerp 
van de woning. Dit geeft ons de mogelijkheid om heerlijk creatief te werken om ons 
droomhuis werkelijkheid te maken. De ondersteuning, betrokkenheid en advies van 
de architect en projectontwikkelaar helpen ons om hierbij goede keuzes te maken. 
Wij kunnen niet wachten om het eindresultaat te zien!”



7

Redmer Dijkstra
Redmer is accountmanager
voor regio Noord. Dit zijn de
provincies Friesland, Groningen,
Drenthe, Flevoland en de kop
van Overijssel.

Jan Herm Bouwhuis
Jan Herm richt zich op
Midden-Nederland. Hij is actief
in de provincies Gelderland,
Overijssel en Utrecht.

Popke Veenstra
Popke is werkzaam voor
de provincie Noord-Holland.

Mark-Willem Hofland
Mark-Willem is werkzaam
voor de provincie Zuid-Holland.

Armand van Ommen
Armand zet zich in voor
de regio Zuid-West. Dit zijn 
de provincies Noord-Brabant, 
Limburg en Zeeland.

Contactgegevens
Fijn Wonen
K.R. Poststraat 101
8441 EN Heerenveen

contact@fijnwonen.nl (zakelijk)
088- 444 25 60 (zakelijk)

info@fijnwonen.nl (klantenservice)
0800-1219 (klantenservice)

Kantoortijden
Maandag t/m vrijdag:
8:00 - 17:00 uur
Zaterdag en Zondag:  
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