
Afstudeeronderzoek
Woonprogramma in, op of om bestaande bouw

Wat?
In Nederland kampen we met een tekort aan woningen. Één van de 
oplossing is het gebruiken van kostbare natuur en landbouwgrond, 
om hele woonwijken uit de grond te kunnen stampen. In dit 
afstudeeronderzoek vragen wij jou naar andere oplossingen 
te zoeken. Hierbij ga je samen met onze collega’s opzoek naar 
een woningbouwconcept dat invulling geeft aan de bestaande 
bebouwde omgeving. Dit kan herbestemming van leegstaande 
panden betekenen, maar ook de opvulling van leegtes in de 
bebouwde omgeving. 

Waarom?
Factor Architecten ziet dat er veel kansen liggen binnen dit 
onderwerp, ook vanuit een duurzame gedachte. Door middel van 
een afstudeeronderzoek komen we samen met jou graag tot een 
werkend woningbouwconcept voor in, op en om de bestaande 
gebouwde omgeving. Hierbij is de woningvraag van vandaag de 
dag belangrijk, maar kijken we ook naar de toekomst. Jij wordt de 
expert van de toekomst en ontwikkeld een verbeterde gebouwde 
omgeving! 

Waarmee en hoe?
-  Werken in Revit, sketchup en enscape
-  Conceptueel ontwerpen
-  Analyse mogelijkheden gebouwde omgeving
-  Haalbaarheidsonderzoek van concept

Gewenst resultaat
-  Concept voor woningbouw in gebouwde omgeving
-  Haalbaarheidsstudie 
-  Financiele onderbouwing 
-  Vergelijking met huidige wijze van woningbouw

Interesse? 
Lijkt dit vraagstuk je interessant, of heb je een eigen vraagstuk 
aansluitend bij dit onderwerp? Dan komen wij graag in contact met 
jou! Stuur ons een mail met een sollicitatiebrief en CV naar: 

vacature@iagroep.com 
t.a.v. Mark van Westerlaak

Wat bieden wij jou?
Een goede begeleiding van je afstudeeronderzoek. Binnen onze 
informele organisatie kun je naast alle aspecten van het werken 
op het architectenbureau, ook de samenwerking met andere 
technische disciplines ervaren. Veel mensen met veel kennis en 
specialisaties. Kennis die we graag met je delen. 

Factor Architecten is onderdeel van IA Groep. Een onhafhankelijk 
multidisciplinair ingenieursbureau met circa 80 medewerkers.
Factor Architecten ontwerpt duurzame architectuur en 

stedenbouw gericht op de specifieke situatie en vraagstelling. 
In de formulering van een helder ontwerpconcept spelen 
ruimte, routing, structuur, licht en materiaalgebruik een 
grote rol. Een secure, kostenbewuste en milieubewuste 
detaillering ondersteunt het ontwerp. We werken met 
onze partners aan hoogwaardige ontwerpen waarmee een 
opdrachtgever zijn doelen kan realiseren: bruikbare, leefbare en 
aantrekkelijke gebouwen. We zijn klantgericht en flexibel, van 
haalbaarheidsstudie tot bouwbegeleiding.


