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MOOS is de new kid on the block in vastgoed Nederland. 
Hoewel het concept brand new en revolutionair is, zijn 
de partijen en investeerders ervaren vernieuwers. In 
maart 2023 rollen de eerste modulaire en circulaire 
MOOS-woningen uit de assemblagehal. Joost Hoffman 
(oprichter/directeur) en Rosa Hoogma (commercieel 
directeur) kijken er reikhalzend naar uit.  
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In Amsterdam Oost, tussen een volksbuurt en de 
dure woontorens aan het IJ, huist MOOS. Voluit: in 
the middle of our street. Een stel jonge, innovatieve 
ondernemers, met maatschappelijke inborst. 
Verbaasd zijn ze (en soms boos ook) over de geld 
gedreven vastgoedwereld, die in de ogen van MOOS 
te weinig aandacht besteedt aan de echte behoeften 
van de sociale- en middenhuur. Met desastreuze 
gevolgen voor de toekomst van deze voor ons land 
cruciale doelgroepen, zo zeggen ze vastbesloten. 

‘Het systeem is rot. We bouwen onvoldoende in 
ons land, iedereen heeft inspraak op procedures 
en het fundamentele recht op wonen sneeuwt 
hierdoor helemaal onder. We stoten bovendien te 
veel co2 uit. We hebben een stikstofprobleem. Er 
is te veel afval en onbruikbare restmaterialen. We 
hebben studenten, leraren, verpleegkundigen en 
vluchtelingen zonder dak boven het hoofd. Deze 
verzameling van problemen kunnen niet worden 
opgelost met bestaande technieken en processen. Er 

is een radicale vernieuwing nodig. Wij denken dat 
die fundamentele verandering er niet komt door de 
problemen nog verder uit te lichten of de bestaande 
sector verwijten te maken. Wij geloven in het bieden 
van een perspectief en dus concrete oplossingen. 
Wij zijn niet perse tegen de gevestigde orde, maar we 
zijn vóór een andere kijk op wonen en bouwen. Dat 
is de reden dat we ons eigen circulaire, duurzame 
woonconcept hebben bedacht’, vertelt oprichter 
Joost Hoffman. ‘Betaalbare, kwalitatief uitmuntende 
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woningen voor werkelijk iedereen. Snel te realiseren, 
hoogwaardig en met toekomstperspectief. Om het 
woningtekort op verantwoorde wijze een halt toe te 
roepen. Dat is wat we gaan doen. Nu dus!’

Het is een absolute noodzaak, verduidelijkt Rosa 
Hoogma het MOOS-concept. ‘Kijk, hoeveel woningen 
er gebouwd moeten worden. Honderdduizenden. Dat 
is een enorme kans, want als we dat nu eens direct 
goed doen in plaats van een beetje minder slecht. 
Dan lossen we een probleem op én veranderen 
we voor altijd de standaard. Onze woningen zijn 
ontworpen voor permanente toepassing en voldoen 
dus aan alle eisen van het permanente bouwbesluit, 
maar ze zijn zo ontwikkeld dat ze ook eenvoudig 
voor tijdelijke oplossingen kunnen worden ingezet. 
Zonder aanpassingen. Permanente kwaliteit dus ook 
voor tijdelijke invullingen. Deze tijdelijke woningen 
zijn bestemd voor starters, voor studenten en 
kritische doelgroepen, waarvan iedereen weet dat ze 
meer ‘verdienen’ dan een containerwoning. Het kan 
dus in één keer goed, waardoor ook tal van sociaal 
maatschappelijke problemen worden voorkomen en 
zelfs opgelost.’

Vaste ketenpartners
MOOS besloot het anders te doen. Joost Hoffman 

voorop, met investeerder Michel Baars (voormalig 
Search en tegenwoordig directeur van New Horizon) 
en Rosa Hoogma aan z’n zijde. Samen met een stel 
knappe koppen en innovatieve geesten trok MOOS de 
stoute schoenen aan om radicale stappen te zetten in 
de woningbouw. 

In de afgelopen drie jaar werkte het team 
keihard aan de eerste etappe van een groots doel. 
Geen woning werd er gebouwd, maar de energie 
is in z’n totaliteit gegaan naar het ontwerpen 
van een totaal vernieuwend proces. Van een 
volledig geautomatiseerde ontwerpapplicatie, 
tot een vernuftig bouwsysteem. Van een unieke 
ontwerpoptimalisatie tot een garantie op 
betaalbaarheid en zelfs retourname van de woning 
na enige gebruiksfase. Er is een gedegen verzameling 

‘wij zijn niet perse tegen de gevestigde 
orde, maar we zijn vóór een andere kijk 
op wonen en bouwen. Dat is de reden 
dat we ons eigen circulaire, duurzame 
woonconcept hebben bedacht’

arbeid, grondstoffen, 
leningen
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling: 
Oorlog in Oekraïne 
Uitkijken: 
Naar ons eerste MOOS 
gebouw. Ergens in 
april of mei 2023
Zorgen voor/over: 
Ons klimaat en in 
wat voor wereld 
mijn kinderen gaan 
opgroeien
Niet vergeten: 
Te genieten van wat 
we aan het doen zijn. 
We zijn superdruk, 
maar het is zo gaaf om 
bezig te zijn met een 
product dat zoveel 
impact maakt
Onmisbaar:
Lol en plezier in het 
leven. Veel lachen met 
elkaar
Belangrijkste persoon/
personen: 
Mijn gezin, ouders en 
een aantal hele goede 
vrienden
Weggeven of delen van 
kennis:
Om onze missie 

te laten slagen is 
kennisdeling cruciaal
Aanvaarden: 
Dat de meeste mensen 
niet van veranderingen 
houden. Dit 
maakt een totale 
systeemverandering 
in de traditionele 
vastgoedwereld 
uitdagend
Veranderen: 
Gewoontes veranderen 
is noodzakelijk. Om 
onze klimaat- en 
woningbouwdoelen te 
halen
Durven: 
Zeggen dat het anders 
kan. We hebben te veel 
ja-knikkers die het 
prima hebben en nog 
niet genoeg pijn voelen 
om echt te veranderen
Goede voornemens: 
Doe ik eigenlijk nooit 
aan
Nooit meer meedoen: 
Aan grote 
gemeentelijke 
aanbestedingen. Wat 
een verspilling van tijd
Vrije tijd: 
In de natuur, liefst met 
gezin

Naam: 
Joost Hoffman
Bedrijf: 
In the Middle of our 
street
Werkt als: 
Directeur/oprichter
Vooral bezig met: 
De koers van MOOS
Wil bereiken: 
Een substantiële 
bijdrage leveren aan 
klimaatuitdaging en 
woningtekort
Over tien jaar: 
Zijn wij een 
internationaal 
woonmerk dat 
duizenden echt 
goede woningen 
per jaar bouwt in 
meerdere landen 
in Europa, met een 
actieve marktplaats 
voor gemeenten, 
woningcorporaties 
en beleggers van 
MOOS-woningen
Het kantoormoment 
van de dag:
Lekker koffietje in 
de zon achter aan 
het water, voordat 
het druk wordt op 
kantoor, net ná 

de drukte van drie 
kinderen naar school 
krijgen
Leukste collega: 
Wij hebben een 
geweldig team! Geen 
leukste of stomste. 
Stuk voor stuk 
fantastische mensen 
die heel bewust hebben 
gekozen voor MOOS. 
Zij willen hun energie 
inzetten om op een 
verantwoorde manier 
het woningtekort op te 
lossen
De stand van het land:
We leven in een tijd 
waar veel crisissen 
elkaar opvolgen of 
tegelijkertijd vallen. Dat 
vraagt om een regering 
die minder poldert en 
meer besluitvaardig 
verandering durft 
door te voeren! Een 
regering die radicalere 
systeemveranderingen 
durft door te voeren 
voor een duurzame 
toekomst
De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Oplopende prijzen, 

LJSTJES 2022
Boeken:
Sapiens
Het hoge nest
Let my people go 
surfing
Cultuurhoogtepunten: 
Lowlands
Rijksmuseum
Concertgebouw
Favoriete 
vakantieplekken:
De Haan (België)
Madrid
Zweden
ZAkELIJkE 
TERUGBLIk 2022 
Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Mooiste moment: 
Winnen Noord 
Holland Bouwstroom
Grootste irritatie: 
De veel te grote 
inspraak/rechten van 
omwonenden. Recht 
van klagen is groter 
geworden dan het 
recht van wonen
Leukste spontane 
ontmoeting: 
Harry Platte 
(directeur Parteon) 
bij de eerste Tesla-
laadplaats op weg 
naar Zwitserland
Beste (zaken)boek 
over verantwoord obn:
Circle Economy, kate 
Raworth
De verborgen impact, 
Babette Porcelijn
Talent van het jaar: 
Rosa Hoogma
PERSOONLIJkE 
TERUGBLIk 2022
Welk cijfer geef je 
2022: 
8
Topserie:
Sander en de kloof
Sportieve hoogtepunt: 
Start van de 

voetbalcarrière van 
mijn zoontje
Beste boek: 
Het Hoge nest
Vakantie: 
Met de familie in een 
camper naar Zweden
Welke film maakte 
indruk: 
SING 2 (enige film die 
ik heb gezien, geloof 
ik)
Leukste Diner: 
1 op 1 diners met vrouw 
of goede vrienden
Beste song: 
Love tonight, Shouse 
Inspirerend: 
Elon Musk
Afscheid van: 
Vlees eten thuis
kippenvel: 
Afscheid van Federer
Onverslaanbaar: 
In tafeltennis op 
kantoor
Hartverwarmend: 
Verjaardagsontbijtje 
van mijn kinderen
Sporten: 
Racefietsen, boksen, 
bootcamp en sinds 
kort zwemmen 
Zorgwekkend: 
Hoe rustig iedereen 
blijft terwijl ik het 
gevoel heb dat we de 
wereld zo hard naar de 
klote helpen
Geluksmomentje: 
Lekker alleen sporten, 
of een goed optreden 
met vrienden
Afzien: 
Drie kinderen ‘s 
ochtends op tijd op 
school krijgen
Meest gelachen: 
Ik lach gelukkig heel 
vaak

van vaste ketenpartners gevonden. Met de nadruk op 
vaste. Ze voldoen aan belangrijke criteria. ‘Dat hoort 
bij onze filosofie’, legt Rosa Hoogma, commercieel 
verantwoordelijke van MOOS, uit. ‘Ze zijn 
onafhankelijk en innovatief en hebben alle een eigen 
productieruimte. Gaan mee in onze eis om betaalbare 
woningen te realiseren. Hebben net als wij twee jaar 
geïnvesteerd in het juiste product en daar geen geld 
mee verdiend. En gaan ermee akkoord dat we in 
toekomstige projecten samen verantwoordelijkheid 
dragen voor onze opdrachtgevers. We hebben dus 
geen hoofdaannemer meer, we doen het samen.’

Samen sluiten de MOOS-partners de hele 
bouwketen. Zo worden de MOOS-woningen nu 
met uiterste precisie gebouwd. ‘De afgelopen 
jaren hebben we met elkaar durven investeren 
in de beste denkbare duurzame woning, voor de 
best denkbare prijs. Data gedreven en elk element 
gedocumenteerd. Daar hebben we met elkaar veel 
tijd ingestoken. We hebben elk deel van het proces en 
elk deel van de bouwblokken kritisch tegen het licht 
gehouden. Zo hebben we een mock-up gebouwd, 
zijn er 22 plattegronden ontstaan die gestapeld tot 
grondgebonden woningen, appartementen en zelfs 
een woontoren tot 70 meter kan leiden.’

In maart 2023 rolt de eerste modulaire MOOS-
woning uit de assemblagehal in Ede, waar een 
strak geoliede ‘plant’ staat. Volgens een innovatief 
en digitaal bouwsysteem. Elk onderdeel van de 
modulaire wooneenheden - deels van circulair 
beton en cross laminated timber - worden digitaal 
gedocumenteerd en bijna alle materialen zijn 
herbruikbaar. ‘Noem het geen IKEA-systeem, want 
het gaat niet alleen om de fysieke onderdelen van 
het product. De interactie met en bijdrage aan de 
gebouwde omgeving en de verhoudingen met de 
buurt worden direct ingeladen. Zo bouwen we echt 
waarde voor mensen.’

Madness: heerlijk knus
MOOS ziet er in alles niet uit zoals de 

vastgoedsector eruit ziet. Geen colberts over strakke 
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overhemden in een glanzend kantoor, maar een 
industriële startup achter een graffiti-muur naast 
de Quick Fit. Jonge mannen en jonge vrouwen met 
bouwkundige, economische en bedrijfskundige 
studie-achtergronden die Nederland een beetje beter 
willen maken. 

Joost Hoffman verduidelijkt het beeld van MOOS. 
‘Ken je dat liedje van Madness? Our house, in the 
middle of out street. Dat is MOOS. Dat is de plek die 
we allemaal kennen van vroeger. Heerlijk knus, een 
fijn thuis. Veel meer dan een dak boven het hoofd. 
Precies datgene dat een heleboel Nederlanders 
nu niet hebben. Dat is wat wij willen neerzetten in 
Nederland.’

Hij vervolgt: ‘Dat is precies het tegenovergestelde 
als waar ik de branche altijd over hoor praten. 
Vastgoed gaat immers vaak over geld. Men spreekt 
over een ‘ideaal beleggersproduct’. Dat zegt toch 
al genoeg? Zo denken wij er niet over. Wij denken 
aan mensen die dromen hebben, plannen voor de 

toekomst en een thuis nodig hebben. Daar hebben 
wij ons MOOS-concept op afgestemd.’

Gegarandeerde restwaarde
De MOOS-woningen spelen in op de geld 

gedreven vastgoedmarkt, op het grote tekort van 
betaalbare woningen en op de veranderingen in de 
maatschappij en daarmee veranderende functies 
van vastgoed. Of zoals Joost Hoffman in één 
ronkende zin zegt: ‘De wauw-factor voor de bewoner, 
marktconform voor de sector en snelheid voor alles 
en iedereen.’

Met een scherp oog voor het stigma en de 
financiële drempel van een modulaire, tijdelijke 
woning. ‘Een tijdelijke woning is voor een corporatie 
of een belegger nooit rendabel’, zegt Rosa Hoogma. 
Ze weet heel goed dat duurzaamheid hand in hand 
moet gaan met rendement. Dat is waar MOOS 
op inspeelt. ‘Wij garanderen met ons concept 
een restwaarde op de woningen die wij als team 
ontwikkelen, zodat onze permanente kwaliteit ook in 
een tijdelijke vorm betaalbaar en beschikbaar wordt. 
We komen ‘em na de contractduur gewoon weer 
ophalen en dichten het financiële gat.’

Ze zegt het met een lach. ‘Omdat de woningen van 
zeer goede kwaliteit zijn, behouden de onderdelen 
hun waarde en kunnen wij die restwaarde ook 
betalen aan opdrachtgevers. Wij geloven erin dat 
wanneer hoogwaardige materialen goed worden 
ingezet, ze alleen maar in waarde zullen stijgen. 
Wij zetten de woningen, of onderdelen ervan, in de 
toekomst weer elders in.’

Een permanente woning die ook tijdelijk 
kan worden geplaatst, zo noemt MOOS haar 
revolutionaire product. ‘Ik zie een soort MOOS-
marktplaats voor me. Waar gemeenten en andere 
opdrachtgevers woningen bestellen en weer laten 
ophalen.’

in elke provincie actief
Het MOOS-concept is niet onopgemerkt gebleven 

in Nederland, vertelt bedenker Joost Hoffman. ‘We 
hebben afgelopen jaar twee belangrijke prijzen 
gewonnen: De Noord Holland Bouwstroom en ‘So 
you think you can build’. Beide als winnaar gekozen 

in gestapelde bouw door ons innovatieve IT-systeem, 
onze schaalbare manier van produceren in een 
partner-ecosysteem en onze kijk op en gebruik van 
grondstoffen en hun restwaarden. Mede hierdoor 
hebben we opdrachten door het hele land bij zowel 
woningcorporaties als commerciële partijen en zelfs 
rechtstreek bij gemeenten. Ik verwacht dat we na de 
eerste oplevering spoedig een tweede en een derde 
productielijn nodig hebben om de vraag te kunnen 
beantwoorden. Om uiteindelijk in elke provincie snel 
te kunnen leveren waar de vastgoedsector nu niet bij 
machte is: kwalitatief en snel bouwen, woningen óf 
materialen waar we over 70 jaar nog steeds blij mee 
zijn.’

Hij droomt nog even verder: ‘Het zou toch 
geweldig zijn om zulke kwalitatieve woningen te 
bouwen dat er uiteindelijk een soort merk ontstaat 
van mensen die alleen nog in een MOOS-woning 
willen wonen. Het ‘in the middle of our street-gevoel, 
waar je maar wilt in Nederland!’

Naam: 
Rosa Hoogma
Bedrijf: 
MOOS
Werkt als: 
Commercieel 
verantwoordelijke 
Wil bereiken: 
Dat meer mensen een 
fijn wonen, een fijne 
basis hebben en dat 
dat o.a. komt doordat 
we een andere kijk op 
gebouwen hebben en 
hoe het is opgebouwd, 
een nieuwe 
standaard. Door 
goede kwalitatieve 
materialen te 
gebruiken, we 
duurzame en fijne 
woningen realiseren. 
En dat het voor 
iedereen in de 
samenleving binnen 
handbereik ligt
Over tien jaar: 
Stappen hebben 
gemaakt hierboven 
Het kantoormoment 
van de dag:  
Lunchen met collega’s 
en heel hard lachen
Buiten de deur naar:
Goede restaurants met 
vriend en vrienden, 
koffiedrinken, naar het 
strand of bos
Een deal met/over:
NH Bouwstroom: gaaf 
om als nieuwkomer 
geselecteerd te 
worden en dan ook 
nog eens als ‘Tesla van 
de bouw’ genoemd te 
worden
De stand van het land:
Veel ruimte voor 
verbetering

De belangrijkste 
economische 
ontwikkeling: 
Oplopende prijzen, 
markt die opdroogt 
voor vakmanschap
De belangrijkste 
geopolitieke 
ontwikkeling:
Oorlog in Oekraïne
Uitkijken naar:
Rondtrekken met een 
busje in de bergen en 
natuurlijk de eerste 
reacties van de MOOS-
bewoners
Onmisbaar: 
Humor
Belangrijkste persoon/
personen: 
Dat is makkelijk: 
vriend, familie en 
vrienden
LIJSTJES 2022
Boeken: 
Shuggie Bain 
Wat je van bloed weet
Podcasts/RTV 
programma’s:
Rudie en Freddieshow 
(Interview met Frans 
de Waal)
Wetenschap vandaag 
Favoriete 
vakantieplekken
Vlieland
Piemonte
Parijs 
Hebbedingen
Rollei camera 
ZAkELIJkE 
TERUGBLIk 2022 
Welk cijfer geef je 
2022:
9
Mooiste deal:
NH Bouwstroom
Grootste irritatie:
Mensen die tijdens 

de kennismaking 
opnoemen wat ze 
al hebben bereikt 
in hun carrière, en 
dat zijn er veel in de 
vastgoedwereld
Het meest geleerd van:
Poe, dat is lastig. Maar 
toch wel mijn team; 
zoveel verschillende 
achtergronden en 
perspectieven   
Vastgoedman/vrouw 
van het jaar:
Al sla je mij dood, geen 
idee
PERSOONLIJkE 
TERUGBLIk 2022
Welk cijfer geef je 
2022:
8
Topserie:
kastanjemanden en 
ongetwijfeld elk jaar in 
en uit Big Bang Theory
Sportieve hoogtepunt:
Erg dat ik er geen 
weet ;) 
Beste aankoop:
Een De Waard-tent, 
haha 
Vakantie:
Vlieland en de Loire 
Welke film maakte 
indruk:
Dances with wolves 
Leukste Diner:
3 gangen-camping-
diner met vrienden op 
Vlieland
Inspirerend:
Dit gaat niet alleen 
over 2022, maar in het 
algemeen: mijn vader. 
Hoe zijn invalshoeken, 
voor mij soms totaal 
onverwacht, nieuwe 
ideeën geven

‘in the middle of our 
street-gevoel, waar je 
maar wilt in nederland’

‘Omdat de woningen van zeer 
goede kwaliteit zijn, behouden 
de onderdelen hun waarde en 
kunnen wij die restwaarde ook 
betalen aan opdrachtgevers’


