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Wat begon als
een droom groeide
uit tot een duurzame
oplossing

Het merk Tiny werd opgericht na het succes van zijn 

‘grote broer’ Tiny Parks, want de behoefte aan een 

uitvalsbasis bleek groot. Een plek om te ontsnappen 

aan de stadsdrukte, een plek om veilig te kunnen 

re-integreren of een tijdelijk thuis.

En zo begon de reis. Van de start van het éérste 

Tiny recreatiepark, tot leverancier van ons eigen 

tiny house merk. Van natuurlijke recreatiehuisjes tot 

permanente woningen en zorgwoningen. Inmiddels 

is Tiny uitgegroeid tot een duurzaam merk dat zich 

met net zo veel liefde inzet voor de mens, als voor 

de aarde. Tiny is op een missie om mensen in heel 

Nederland een thuis te geven. Een tijdelijk thuis, een 

extra thuis of een eerste thuis. Wat je behoefte ook 

is, het is tijd voor Tiny.

Team Tiny

TINY VOOR DE ZORG



Tiny house voor
Gezinshuis de Morgenster 

“Met de oplossing 
van Tiny kunnen 
onze jongeren 
leren zelfstandig 
te wonen.”

Soms kunnen jongeren door allerlei verschillende 

omstandigheden niet meer thuis wonen. Om jongeren die door 

welke schrijnende omstandigheden dan ook in deze situatie 

belanden, zijn er voor een hele hoop van hen de gezinshuizen, 

verspreid door heel Nederland. Gezinshuis de Morgenster 

heeft meerdere jongeren via Jeugdzorg in behandeling. 

Om de jongeren te leren “zelfstandig te wonen”, heeft de 

Morgenster in 2022 drie Tiny houses laten plaatsen op haar 

terrein. Vanuit Tiny hebben wij de productie, levering, plaatsing 

en nazorg van deze Tiny houses verzorgd. 

PROJECT CASE
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Waarom heeft de Morgenster 
gekozen voor een Tiny house 

als oplossing?

Sneller vergunningstraject
Het vergunningstraject richting de gemeente 

verloopt sneller wanneer er een aanvraag 

wordt gedaan voor een woning op wielen 

dan wanneer men kiest voor vaste bouw. 

Veilige investering
De exploitatie en investering is transparant, 

overzichtelijk en makkelijk terug te rekenen. 

Bij Tiny houses heb je niet te maken met 

onvoorziene extra bouwkosten. Althans niet 

wanneer je de Tiny houses besteld via Tiny. 

Wij hanteren vaste prijzen en kunnen met 

de klant de exact kosten van het project 

uitrekenen. 

Sfeervol en veilig
De Tiny houses worden door de cliënten 

als zeer sfeervol en comfortabel ervaren. 

De kleine ruimte met praktische en slimme 

oplossingen maakt het een erg fijne plek om 

“tijdelijk” in te verblijven. 

Snelle levering 
en verplaatsing
De Tiny houses konden binnen 4 weken 

aan de Morgenster op locatie worden 

geleverd, compleet aangesloten. Mocht de 

Morgenster in de toekomst willen stoppen 

als gezinshuis, kunnen deze Tiny Houses 

direct weer worden verkocht en verplaatst.

DE VOORDELEN

TINY VOOR DE ZORG



Een bewuste 
keuze voor 
de toekomst

KIEZEN VOOR TINY Tiny houses zijn over het algemeen duurder dan een 

containerwoning. Niet zo gek, want de beleving, materiaalkeuze 

en kwaliteit is niet met elkaar te vergelijken. Tiny houses zijn 

dan ook geen oplossing voor de krapte op de woningmarkt 

maar wel voor projecten waar het creëren van woonbeleving 

zwaarder meeweegt dan alleen prijs.
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Tiny is méér dan 
alleen de leverancier

Alleen het leveren van Tiny houses is niet waar ons hart sneller van gaat kloppen. 

Tot nu toe, zijn we bij deze projecten betrokken geweest bij het maken van de eerste 

tekening tot zelfs het creëren van de website. Ons creatief team vertaald jullie zorgvraagstuk 

naar een haalbaar conceptplan waar alle stakeholders enthousiast van worden. 

Wij zeggen vaak tegen onze klanten “maak je geen zorgen, het wiel is al voor je uitgevonden”. 

Of het nu gaat om de aanvraag richting de gemeente, het toetsen van de financiële 

haalbaarheid van het project tot de inrichting van de Tiny houses zelf. Wij hebben deze 

wegen al meerdere keren mogen bewandelen.

Tiny is opgericht door een groep ondernemers met verschillende achtergronden, maar 

wel met één gezamenlijke passie: namelijk het ondernemerschap, ofwel dingen creëren. 

Onze achtergronden bestaan onder andere uit vastgoedontwikkeling, productontwikkeling 

en Marketing. Dit is terug te zien bij Tiny en de manier waarop wij openstaan voor nieuwe 

samenwerkingen. Zo kunnen wij altijd helpen en meedenken bij vergunningsaanvragen, een 

uitgewerkte business case opstellen, en het verkrijgen van investeringsgelden.

OVER TINY

Conceptontwikkeling

Kennisbank

Partner
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We helpen
je met met

de juiste stap

Team Tiny



Alles over vergunningen

Het aanvragen van een vergunning zelf is geen probleem. Dit kan schriftelijk of door je aan te melden bij 

een van de loketten mits deze aanwezig zijn. Dat gezegd hebbende, de ene gemeente is de andere niet. 

We kunnen wel vaststellen dat het nooit om een permanente woonvergunning zal gaan. Aangezien de 

aanvragen dan aan zoveel regels moet voldoen, is het zeer lastig om dit te verkrijgen. In het geval van 

Gezinshuis de Morgenster is een Trainingsvergunning aangevraagd. Om precies te zijn: een vergunning 

verkregen voor het uitoefenen van zelfstandigheidstrainingen ten behoeve van jeugdigen. Het is slim om te 

bedenken hoe je ervoor kan zorgen dat je een vergunning kan krijgen door verder te kijken dan alleen het 

aanvragen van een (permanente) woonbestemming op deze Tiny houses. In het geval van dit gezinshuis 

worden de huisjes als ‘attributen beschouwd ten behoeve van de training’. Met andere woorden: de 

kinderen staan nog steeds ingeschreven op het adres van het gezinshuis zelf en zijn door te ‘wonen’ in de 

Tiny houses bezig met een training om zelfstandig te leren leven. 

Als er aanvullende informatie nodig is over de huisjes (bijv. materiaalgebruik, duurzaamheidsaspecten, 

aansluitingen), kan Tiny dit moeiteloos aanleveren om te voorzien in een vlotte aanvraag. Wij zullen altijd 

bijstaan in het proces van een vergunningsaanvraag.

In het geval van Gezinshuis de Morgenster, is de vergunning verleend voor 10 jaar. De kans op verlenging 

na 10 jaar is zeer groot aangezien er meetbaar aangetoond kan worden dat de huisjes van pas zijn 

gekomen bij het uitvoeren van deze trainingen. In het geval van geen vergunningverlenging na 10 jaar 

bijvoorbeeld, zijn het mobiele karakter van onze Tiny houses met de inachtneming dat de 2ehands Tiny 

house markt booming zal zijn over een paar jaar, goede redenen om alsnog de investering te maken.

GOED OM TE WETEN

Iedere gemeente is anders

Wat voor soort vergunning?

Informatie voor de gemeente

Vergunningstermijn
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“Tiny helpt de zorg
met een veilige, warme en 

betrouwbare oplossing”
Ralph de Boer -  

Tiny house expert



STAPPENPLAN

MAAK KENNIS MET
ONZE TINY EXPERTS
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Samen aan
de slag

Ralph
Jochem
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Heeft onze aanpak je interesse gewekt? Kom dan een keer kijken 

bij onze showroom in Werkhoven. Maak kennis met een aantal van 

onze modellen en laten we geheel vrijblijvend je woonbehoefte 

doornemen. 

Zoals eerder beschreven kunnen wij tot de komma de totale project 

kosten in kaart brengen. Combineer dit met de cliënt vergoedingen 

en voor dat je het weet heb je een totaalbeeld van de totale 

financieringsbehoefte en rendement op je investering. 

Uiteraard speelt de gemeente een belangrijke rol in de toekenning 

omtrent de plaatsing van een Tiny house. Waar je zou denken een 

vergunning aan te moeten vragen voor huisvesting zijn er ook andere 

mogelijkheden zoals ‘training zelfstandig wonen’ die een aanvraag 

kunnen versnellen. Wij hebben complete plannen liggen en kunnen je 

hierbij helpen. 

Afhankelijk van het besluit vanuit de gemeente, de 

financieringsmogelijkheden en uiteraard jullie eigen ambitie zal er een 

“keuze” moment ontstaan. De totale doorlooptijd van bovenstaande 

stappen is 6 tot 12 weken. De eventuele levering van de Tiny houses 

is vervolgens nog maximaal 6 weken.

Kennismaking

Voorstel

Vergunningsaanvraag

Time for Tiny!
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LEES MEER 

OP TINY.NL

https://www.tiny.nl


Ralph de Boer & Jochem Verheul -
Initiatiefnemers van Tiny

“Onze Tiny homes
bieden veel kansen
en zijn vernieuwend 
voor de zorg en haar
voortdurende vraag
naar passende ruimte”

DE VOORDELEN

Een Tiny house 
heeft een zeer hoog 
belevingsgehalte

Tiny houses hebben 
een natuurlijke en 
duurzame uitstraling

Tiny houses zijn 
flexibel en veilig te 
verplaatsen

Een Tiny house is 
breedt inzetbaar op 
iedere locatie. 

Tiny houses geven 
een veilig en warm 
gevoel

Een Tiny house 
heeft weinig 
onderhoudskosten.
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Ervaar zelf de
mogelijkheden van

Tiny, kom langs!

TINY - KORTE ZUWE 2 - 3985 SM WERKHOVEN 

INFO@TINY.NL - WWW.TINY.NL

CONTACT MET TINY

Team Tiny


