
 

 

 
 

 
Als je wilt afstuderen met ruimte en mogelijkheid om jezelf te ontdekken 
en te ontwikkelen. 
 

Wie zijn wij: 

Ska-pa is een jonge organisatie en op dit moment gevestigd te Almelo. Ska-pa is actief op het 
gebied van totale gebieds-, project- en bouwplanontwikkeling. Ska-pa combineert ervaring met 

gretigheid en energie om te creëren. Wij kunnen terugvallen op een breed en mooi portfolio die 
door de huidige Ska-pa’ers in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het team Ska-pa is samengesteld 

uit personen met veel ervaring en verschillende achtergronden.  

 
Ska-pa initieert, ontwikkelt en realiseert vastgoed in de breedste zin van het woord met een heldere 

filosofie en aanpak. Wij zijn voornamelijk georiënteerd op het noorden, midden en oosten van 
Nederland. Maar zijn zeker ook relatievolgend indien de kansen het winnen van de afstand.  

 
Als planontwikkelaar begeleiden wij het hele proces van initiatief tot uitvoering. Dit kan zijn voor het 

ontwikkelen van geheel nieuw vastgoed, als ook van transformatie van bestaand vastgoed. 

Ska-pa streeft er naar projecten te ontwikkelen met een complete, aangename leefomgeving, waar 
het goed leven is en waar we vooral ook trots op kunnen zijn. 

Wat wij doen en vragen:  

Voortbordurend op ons streven projecten te initiëren en ontwikkelen met een complete, aangename 
leefomgeving willen wij de afstudeerder de mogelijk geven hier een mooie bijdrage aan te leveren.  

De veranderende beleving van wonen en werken zorgt ervoor dat er meer flexibel moet worden 

gedacht over ontwikkelen en toepasbaarheid van vastgoed en materialen. Ska-pa heeft diverse 
initiatieven lopen waarbij wij verder kijken en bereid zijn om anders te denken.  

Momenteel heeft Ska-pa onder andere een initiatief lopen voor tijdelijke huisvesting op het 
Suikerterrein in Groningen. Het Suikerterrein is het voorportaal van de toekomstige woonwijk van de 

stad Groningen. Hier is nu ruimte voor het ontwikkelen en testen van nieuwe concepten; een mooie 
mogelijkheid om te pionieren en te onderzoeken.  

Vanuit Ska-pa willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om gebieden toekomstbestendig te 
maken door een goede gebalanceerde en circulaire mix van functies, (bouw)concepten, en 

energetische toepassingen. Samen met de afstuderende formuleren wij een vraagstelling die hierop 
aansluit en onderscheidend is.  

Wat wij bieden: 
 

 
De portefeuille van Ska-pa is divers en de projecten bevinden zich in verschillende stadia van het 

ontwikkel- en bouwproces. Hierdoor krijgt je volop de mogelijkheid om ervaring op te doen in het 

gehele ontwikkel- en realisatietraject. Daarnaast is Ska-pa een team dat graag deelt en samenwerkt 
en vindt dat werken vooral leuk moet zijn. 
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