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Inhoudsopgave
Introductie

Onze oplossing

Ontmoet het team

Doe mee!

Bijlage
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18

30

34

40

40 woningen, 4 type appartementen 30-58m2

215 m2 maatschappelijk vastgoed
85 m2 gemeenschappelijke ruimte

Noord-Holland Bouwstroom
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De woningmarkt is klaar 
voor verandering.

Toenemend tekort in de woningmarkt

De afgelopen tien jaar realiseerde de Nederlandse woningbouwsector 
slechts 60% van de vraag. Daardoor is een tekort ontstaan van 400.000 
woningen.

Het  tekort groeit elk jaar met 90.000 woningen en loopt naar schatting 
op tot één miljoen in 2030.

Naast starters en middeninkomens lopen ook de meest kwetsbare 
groepen tegen huisvestingsproblemen aan. 

Focus op kostenreductie in plaats van waardecreatie 

Focus op kostenreductie resulteert in hoge faal- en onderhoudskosten.

Korte termijn focus belemmert innovatie en digitalisatie.

Trend wordt versterkt door tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten 
en stijgende grondstofprijzen.

Zwaar vervuilende industrie

De bouw en het gebruik van gebouwen is wereldwijd verantwoordelijk 
voor bijna 40% van de CO2-uitstoot en in Nederland voor de helft van 
al het afval dat geproduceerd wordt.

Wet- en regelgeving op het gebied van wonen en klimaat leiden tot 
hogere renovatie- en bouwkosten en nemen alleen maar toe.

Overheidsregelgeving (CO2 / stikstof) legt beperkingen op aan huidige 
bouwmethoden.
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Voor iedereen een fijn 
thuis.

In The Middle Of Our Street (MOOS) biedt 
dé realistische oplossing om op een 
verantwoorde, betaalbare en schaalbare 
manier het woningtekort aan te pakken.

“While prefabrication and modularization 
have been present in construction for a 

long time, they have only recently started 
to regain traction with new materials, better 

quality, and more design flexibility.

All players must prepare now for a 
fundamentally different next normal.”

McKinsey, June 2020

Nu is het momentum...



8 9

1. Inclusief zorgwoningen 
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Vraag
43.0001 per jaar

Vraag
50.000 per jaar

Vraag
15.000 per jaar

Vraag
14.000 per jaar

PRIVATE SECTOR

2 - 5% marktaandeel

5 - 10%  marktaandeel

5 - 10% marktaandeel

1 - 2% marktaandeel

De Nederlandse sociale 
huursector is een 
logische start voor 
MOOS.
• Ontwikkeling van sociale huisvesting in Nederland wordt gedreven door 

woningcorporaties en zorginstellingen. Zij voelen een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om duurzaam te bouwen, hebben een langetermijnperspectief 
en een hoog voorspelbaar volume aan nieuwbouwwoningen die ze ontwikkelen tegen 
aantrekkelijke financieringskosten.

• De Nederlandse overheid wil de komende acht jaar jaarlijks 15.000 extra tijdelijke 
woningen bouwen. 

• Door de regelgeving van 2050 kan een groeiend deel van de huidige woningvoorraad 
niet worden gerenoveerd. Sloop-nieuwbouw is dan de meest duurzame en kosten 
efficiënte oplossing. 

• Nederland heeft de grootste sociale woningmarkt in Europa. 

• Daarnaast is ook de private sector een interessante markt. Vastgoed ontwikkelaars van 
middenhuur-woningen zoeken betaalbare (duurzame) gestandaardiseerde oplossingen.
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Wie zijn wij?
Wij, Joost Hoffman (ex FastNed) en Michel Baars (New Horizon), zijn impact ondernemers. 
We hebben MOOS opgericht om een substantiële bijdrage te leveren aan twee grote sociaal-
maatschappelijke uitdagingen: het enorme woningtekort en het klimaatprobleem. 

MOOS biedt de realistische oplossing om op een verantwoorde, betaalbare, schaalbare 
manier het woningtekort aan te pakken. MOOS onderscheidt zich door gebouwen te 
realiseren op een fundamenteel vernieuwende manier. Ons bouwsysteem biedt een 
ongekende variatie aan plattegronden en gebouwtypen. Door het assemblagemodel uit de 
auto- en computerindustrie toe te passen ontwerpen en bouwen we aanzienlijk sneller tegen 
marktconforme kosten.

Medio 2021 hebben we ons bouwsysteem geïntroduceerd op de Nederlandse markt. 
Sindsdien wonnen we drie grote aanbestedingen en verworven we acht projecten van 
verschillende opdrachtgevers, resulterend in een robuuste pijplijn van 849 gecommitteerde 
woningen. Daarnaast hebben we een acquisitiepijplijn van 1315 woningen.

MOOS is opgericht om maatschappelijke uitdagingen op een ondernemende manier op te 
lossen. Voor iedereen een fijn thuis!

Mockup MOOS bouwsysteem 
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Wat is onze vraag?
Onze snelle groei, resulterend in een team van veertien mensen, een fysieke mockup van 
onze woning en een orderportefeuille van 849 woningen, hebben we de afgelopen twee 
jaar zelf bekostigd. De toenemende druk op de woningmarkt en de groeiende urgentie om 
klimaatdoelen te halen, vertaalt zich in een grote vraag naar onze betaalbare, kwalitatieve en 
circulaire sociale huurwoningen. Omdat onze orderportefeuille harder groeit dan voorzien 
hebben we extra kapitaal nodig. De versnelling die we gepland hadden in 2024 willen we nú 
maken. Om onze productiecapaciteit te verdrievoudigen hebben we een financiering nodig 
van €4 miljoen. We nodigen u daarom uit om te investeren in MOOS. Afhankelijk van uw inleg 
bieden wij u tussen de 5% en 7% rente per jaar.

Mockup MOOS bouwsysteem
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Groeiplan 
Vanaf de oprichting hebben we ingezet op een schaalbaar bouwsysteem en bedrijfsmodel. 
Ons digitale ontwerpplatform kan een groei van 500% aan zonder verdere investeringen. Ons 
team breidt met slechts een beperkt aantal FTE uit bij verdrievoudiging van de productie. 
Onze partners en toeleveranciers staan in de startblokken om deze stap met ons te maken. 
Zij beschikken over de voorraden en middelen om de benodigde elementen te leveren.

Ons bouwsysteem wordt gefabriceerd in kleinschalige rendabele assemblagelijnen waarvan 
de eerste in Ede staat. Om de beoogde groei te kunnen realiseren is het nodig om twee 
aanvullende lijnen te openen. Lokale aanwezigheid en betrokkenheid van een innovatieve 
bouwer en het bijbehorende ecosysteem van toeleveranciers zijn een aantrekkelijke 
voorwaarde voor gemeenten en woningcorporaties. Om over zes maanden in Rotterdam en 
Zaandam een assemblagelijn gereed te hebben is extra financiering nodig. Onze ambitie is 
om in vijf jaar door te groeien naar acht assemblagelijnen in Nederland.

AMSTERDAM

EDE

KORTE TERMIJN UITBREIDING

TOEKOMSTIGE UITBREIDING

ROTTERDAM

GEREED VOOR PRODUCTIE Q4 2022



24 woningen in Veghel, 2 type galerijappartementen (46-63 m2)
Opdrachtgever: Woningcorporatie
Start bouw: Q2 2023
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1. Partner ecosysteem.
Verantwoordelijkheid, levensduur 
en kwaliteit samenbrengen.

Wie impact wil maken, doet dat zelden alleen. MOOS heeft een groep onafhankelijk 
innovatieve leveranciers en adviseurs als partners gecontracteerd. Hiermee heeft MOOS 
de traditionele top down structuur van de bouwwereld losgelaten. Binnen het partner 
ecosysteem is iedereen medeverantwoordelijk voor het eindproduct, gedurende de gehele 
levenscyclus van ontwerp en bouw tot onderhoud en hergebruik. We werken heel bewust 
samen met gerenommeerde partners, zodat we kunnen vertrouwen op hun jarenlange 
expertise. Zij vertrouwen ons op het gebied van innovatie en standaardisatie, waardoor 
we optimaal gebruik maken van elkaars toegevoegde waarde. Partners produceren de 
halffabricaten in hun eigen fabrieken, MOOS assembleert in één dag een complete woning 
in de MOOS assemblagelijn. Op deze manier onderscheidt het MOOS bouwsysteem zich op 
het gebied van kwaliteit en kostenefficiëntie.
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2. Our House
Een digitaal leven voor elke woning. Het gehele proces van ontwerp tot aan hergebruik wordt digitaal aangestuurd en ondersteund 

door ons zelf ontwikkelde IT platform: Our House. Het dashboard van Our House, waarmee 
de hele levenscyclus van het gebouw te volgen en te monitoren is, verschaft waardevolle 
inzichten in gebruiks- en onderhoudsdata voor zowel de bewoner, de opdrachtgever als 
MOOS zelf.

Elk project begint met de 3D gebouwconfigurator van Our House waar een opdrachtgever 
zelf de financiële, functionele en (milieu)technische haalbaarheid van zijn plan kan toetsen 
aan de mogelijkheden van het MOOS bouwsysteem.

Tijdens het ontwerp- en realisatieproces biedt Our House inzicht in de voortgang van 
de productie, toegang tot documenten en een overzicht van de aankomende stappen en 
beslissingen in het proces.

De gebruiksfase wordt ondersteund door een 3D digitale kopie van het gebouw (‘digital 
twin’) waardoor de opdrachtgever beter geïnformeerd kan worden over onderhoudsbehoefte, 
waardebepaling en hergebruik.
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3. Circulair 
MOOS gaat een stap verder. De milieuprestatie van de MOOS woningen haalt nu al ruimschoots de norm die in 2030 zal gaan 

gelden. Ons doel is namelijk niet om ‘aan de norm te voldoen’, maar te doen wat nodig is om 
de klimaatdoelen te halen. MOOS gebouwen bevatten zo min mogelijk materiaal, waardoor het 
gebruik van kostbare en milieubelastende materialen minimaal is. Het bouwsysteem bestaat 
uit een maximaal aandeel hernieuwbaar en circulair materiaal, zodat het gebruik van primaire 
grondstoffen wordt beperkt. Door zoveel mogelijk in hout te bouwen maximaliseren we de 
opslag van CO2 in onze gebouwen.

Ons bouwsysteem is ontworpen om betaalbaar en eenvoudig op- en afgestapeld te kunnen 
worden. Verplaatsen en opbouwen kan in dezelfde of juist andere samenstelling en in een 
andere uitstraling als de tijdsgeest daarom vraagt. De wereld verandert in een steeds sneller 
tempo en gebouwen moeten daarin mee kunnen veranderen. Onze woningen gaan 75 jaar mee 
en voldoen aan het bouwbesluit voor permanente woningen. 

Wij brengen de meest duurzame materialen samen in ons bouwsysteem en zorgen ervoor dat 
grondstoffenstromen aan het einde van de levensduur van de woning hoogwaardig herbestemd 
kunnen worden. 



20 woningen 4 type grondgebonden woningen 60 - 130m2

opdrachtgever: Woningcorporatie
Start bouw Q4 2023
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Als u het, net als wij, belangrijk vindt om op een verantwoorde manier het woningtekort op te 
lossen, de klimaatdoelen te behalen en een goed en stabiel rendement te maken, dan nodigen we 
u uit om te investeren in de groei van MOOS. 

Vanaf de start hebben wij reeds €4 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de woning, in 
het volledig digitale ontwerpplatform, de samenstelling van een partner ecosysteem met 
toeleverende bedrijven, een team van toptalenten en een gedegen orderportefeuille. Om 
onze groeiambitie mogelijk te maken, is extra kapitaal nodig. De investering zal worden 
gebruikt voor het starten van twee nieuwe assemblagelijnen (Rotterdam en Zaandam). 
Om een stabiele groei te financieren, schrijven we een obligatielening uit van €4 miljoen met een 
looptijd van drie jaar. Gedurende deze periode ontvangt u tussen de 5% en 7% rente per jaar, 
afhankelijk van uw inleg (minimaal €100.000).

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Joost Hoffman 
telefonisch (06 24918585) of per mail (joost@itmoos.nl).

     

Minimale inleg Maximale inleg Rente % p.j. Rentebetaling Aflossing op

€ 100.000 € 199.000 5% maand 36 maanden

€ 200.000 € 299.000 6% maand 36 maanden

€ 300.000 - 7% maand 36 maanden 
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140 woningen 5 type 45-73 m2

Maatschappelijke plint en parkeerkelder
Opdrachtgever: Ontwikkelaar 
Start bouw Q4 2024

Investeren is eenvoudig! 
Uw investeringstransactie verloopt eenvoudig. Meedoen gaat als volgt:

1. U informeert ons per e-mail over uw interesse om te investeren: joost@itmoos.nl

2. Wij sturen u een bewijs van deelname toe waarin uw inleg en alle voorwaarden vermeld 
staan, voor ondertekening.

3. U retourneert ons het bewijs van deelname. Na ontvangst van uw investering ontvangt 
u van ons binnen 7 werkdagen een getekend bewijs van deelname retour.

4. U ontvangt maandelijks rente gedurende 36 maanden, gestort uiterlijk de laatste dag 
van de maand.

5.  Na 36 maanden ontvangt u uw inleg retour.
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JOOST HOOFMAN

Co-Founder & Directeur 
15 jaar ervaring als ondernemer in bouw-en vastgoedsector

MICHEL BAARS

Co-Founder
25 jaar ervaring als ondernemer in bouw-en vastgoedsector

FARAZ KARAMATI

Operatie
11 jaar ervaring in de retailindustrie. 

MARLON JONKERS

Architect 
10 jaar ervaring als architect
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ROSA HOOGMA

Commercieel
4 jaar ervaring in bouw-en vastgoedsector

KAREN WIERSMA

Finance
6 jaar ervaring in financiële sector

KYRA GALIJEE

Architect
6 jaar ervaring als architect

LÉON SPIKKER

Digitaal
7 jaar ervaring als ondernemer en programmeur   

KATARZYNA SEWERYN

Architect
7 jaar ervaring als technisch architect 

CHARLOTTE HEESBEEN

Duurzaamheids ingenieur 
12 jaar ervaring in constructie en duurzaamheid. 

EDMUND THOMAS GREEN

Bouwkundige 
5 jaar ervaring als bouwkundige 

MATAS UBAREVICIUS

Software ontwikkeling
9 jaar ervaring als programmeur 



IN THE
MIDDLE
OF OUR
STREET 

MOOS.Helmond

impressie vanuit het noord-/oosten - Kasteel Traverse

145 woningen 4 type appartementen 46-109m2

16 verdiepingen
Opdrachtgever: Woningcorporatie 
Start bouw Q3 2024
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Woningvraag Acquisitie Ontwerp Productie Assemblage

20 - 50% sneller

Keuze 
mogelijkheden

Waarde 
toevoeging 
over hele 
lifecycle

Efficiënte 
assemblagelijn

Onafhankelijke
en 
innovatieve
partners

Partner ecosystem for ontwerp, realisatie en updates

Woningvraag Acquisitie Ontwerp
Bouw

 op locatie

Woning- 
corporatie Ontwikkelaar

Niet betrokken 
na bouwfase  

Elk project 
opnieuw 
ontwerpen
 

Afstemmingsfouten Faalkosten

Architecten en adviseurs Constructuer

De bouwstenen van 
MOOS versimpelen de 

waardeketen
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Woning-
Corporatie

Onderhoud

Full lifecycle 
IT oplossing

Risicodragende 
eigendoms- en 
onderhouds-
structuren 

Hoge restwaarde

IN THE MIDDLE OF OUR STREET

PARTNERS

Reuse & renew

End-to-end IT platform Circulair ontwerp

Onderhoud Onderhoudverduurzaming

Onvoorziene kosten 
tijdens onderhoud door 
lage kwaliteit 

Achterstand in 
verduurzaming 

End-of-life kosten
niet meegenomen
Waardeverlies

Woningcorporatie

Onderhoudspartij
?

Sloop
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MOOS heeft een sterke 
positie om te winnen in 

de markt voor het bouwen 
van sociale en midden-

huurwoningen.

1. Duurzaamheid gebaseerd op (1) CO2 uitstoot tijdens productie (2) vermindering van het 
gebruik van nieuwe (gedolven) materialen en toename van het gebruik van hernieuwbare 

materialen, (3) transportbewegingen en stikstofemissie and (4) bouwtjid en overlast
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Markt

Duurzaamheid1
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MOOS heeft het 
afgelopen jaar 

de toonaangevende 
tenders1 gewonnen.

1. 3 van de in totaal 4 ingeleverde tenders

1

2

3

Juli 2021

Mei 2022

Juni 2022
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Marktvraag

Innovatieve, betaalbare 
en duurzame levensloop 

bestendige appartementen

Een realistisch duurzame, 
betaalbare en vooral 

schaalbare woningbouw 
oplossing

Betaalbare en vooral 
schaalbare woningbouw 

oplossing voor 
kleinschalige thuiszorg 

wooncomplexen

5 grote 
concurrenten

>90 inschrijvingen, 
incl. alle belangrijke 

concurrenten

>90 inschrijvingen,
 incl. alle belangrijke 

concurrenten

Concurrentie

Winnaar.
4000 woningen verdeeld 

over 10 jaar onder 3 
winnaars

Winnaar.
750 woningen per jaar 

voor de komende 10 jaar, 
verdeeld onder 6 winnaars 

Winnaar.
600 woningen verdeeld 

onder 3 jaar met 2 winnaars

“MOOS geeft ongelofelijk 
veel ontwerp flexibiliteit aan de architect en is 

een echt circulaire woning 
voor een concurrerende prijs”

- This Asselbergs, Prof. ir. Architectural 
Engineering, TU Delft

“Ik kijk ongelofelijk uit om samen te gaan 
werken met het enthousiaste MOOS team wat 

echte verandering wil en gaat brengen. De Tesla 
van de modulaire bouw”

- Harry Platte, director Parteon

“De uitstraling en het sociale karakter van 
de MOOS gebouwen past perfect in de 

kleinschaligheid van de buurten waarin wij 
vastgoed ontwikkelen”

- Mike van Lochum, Real estate developer, 
Buurtwonen

Resultaat Uitspraak jury



inthemiddleofourstreet.nl

+31 6 24 91 85 85


