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Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie "Particulier opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing" ter 
afronding van de studie bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, mastertrack 
Real Estate Management & Development. 

Na het afronden van mijn studie bouwkunde aan de hogeschool te Heerlen in 2005 ben ik in 
september dat jaar gestart met de verkorte opleiding aan de TU/e. Na twee jaar had ik het 
schakelprogramma afgerond en het overgrote deel van de vakken in de master behaald. In 
de zomer van 2007 ben ik dan ook begonnen met mijn afstudeeronderzoek. Het resultaat 
van 8 maanden hard werk ligt voor u. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleidingscommissie. Jos Smeets was mijn eerste begeleider 
en Leonie van de Ven was mijn tweede begeleider, beide namens de faculteit Real Estate 
Management & Development. Ria Appelo was mijn begeleider namens woningcorporatie 
Domein. lk dank hen allen voor de voortdurende stimulerende en inspirerende, maar ook 
kritische bijdragen. Daarnaast wil ik mijn directe collega's bij Domein bedanken. En last but 
not least wil ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor hun hulp en steun tijdens het 
onderzoek. 

Tenslotte heb ik een tijdje nagedacht over het motto van dit onderzoek. Hierbij heb ik me 
laten inspireren door twee songtitels; "Stairway to heaven" van Led Zeppelin en "Road to 
nowhere" van de Talking Heads. Is particulier opdrachtgeverschap de beste methode van 
ontwikkelen in de stedelijk vernieuwing of leidt het nergens toe? 

Roger Wintraecken 

Eindhoven, mei 2008 



Particulicr opdrachtgevi>rsct1c1p 
in dt' stecJelijke vernieuwing 

Samenvatting 

Aanleiding 
Particulier Opdrachtgeverschap (PO) is geen nieuw verschijnsel in Nederland. In stedelijke 
vernieuwingsgebieden zijn toekomstige bewoners echter slechts zelden opdrachtgever. 
Projecten waarbij huurders de kans krijgen hun eigen waning en woonomgeving te 
ontwikkelen zijn nag schaarser. De overheid heeft als doelstelling burgers meer zeggenschap 
en keuzevrijheid te bieden en probeert dit te bereiken door particulier opdrachtgeverschap te 
promoten. Corporaties kunnen een belangrijk aandeel leveren aan de toename van PO door 
ook huurders de kans te bieden hun eigen waning te ontwikkelen. In stedelijke 
vernieuwingsgebieden kunnen corporaties huurders maar ook kopers meer zeggenschap en 
keuzevrijheid bieden door de woningen door deze toekomstige bewoners te laten 
ontwikkelen. Er heersen diverse verwachtingen van particulier opdrachtgeverschap in 
stedelijke vernieuwingsgebieden. In dit onderzoek warden de verwachte effecten van 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO) in kaart 
gebracht en wordt een instrument ontwikkeld om de verwachting te toetsen aan de 
uiteindelijke situatie. 

Particulier opdrachtgeverschap 
Orn zich opdrachtgever te kunnen noemen moet de particulier over een aantal elementen 
van het vastgoedontwikkelingsproces beschikken, de zogenaamde procesfuncties. De 
volgende procesfuncties zijn te onderscheiden, waarbij wordt aangegeven welke door de 
particulier uitbesteed kunnen warden en welke niet: 

Het nemen van initiatief 
Geven van opdrachten 
Beschikbaar stellen van de grand 
Financieren 
Ontwerpen 
Bouwen 
Verlenen van goedkeuringen 
Coordinatie van het proces 
lnterne besluitvorming 

opdrachtgever 
opdrachtgever 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
opdrachtgever 
opdrachtgever 

Er zijn drie vormen van particulier opdrachtgeverschap te onderscheiden, individueel 
particulier opdrachtgeverschap (IPO), collectief particulier opdrachtgeverschap en mede
opdrachtgeverschap. CPO en MO zijn geschikte ontwikkelmethoden om toe te passen in de 
stedelijke vernieuwing vanwege de hoge bebouwingsdichtheden die behaald kunnen warden. 
CPO en MO zijn als volgt gedefinieerd: 

Van Col/ectief Particulier Opdrachtgeverschap is sprake wanneer een groep particulieren 
(het col/ectief) een rechtspersoon zonder winstoogmerk opricht en opdracht geeft tot het 
ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Het col/ectief heeft bouwgrond in 
eigendom of erfpacht en heeft vol/edige juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de grond, het ontwerp en de bouw. 



Bij mede-opdrachtgeverschap geeft een groep particulieren gezamenlijk met een andere 
opdrachtgever opdracht tot het ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Hiervoor 
vormen zij in een vroeg stadium een rechtspersoon. In dit onderzoek is een woningcorporatie 
mede-opdrachtgever samen met een groep particulieren. De groep particulleren en de 
woningcorporatie hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp 
en de realisatie van de woning, waarbl) het initiatief voor het project bij de woningcorporatie 
/igt. ledere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar de woningcorporatie neemt 
binnen het project een sturende rol in. 

Woningcorporatles 
Een woningcorporatie is een toegelaten instelling en mag dan ook a Ileen op het gebied van 
volkshuisvesting werkzaam zijn. Sinds het ontstaan van de eerste corporaties is de 
zelfstandigheid van de sector en de werkgebieden meermaals onderwerp van discussie 
geweest. In de BBSH (Besluit Beheer Sociale Huurwoningen) zijn zes prestatievelden 
vastgelegd waarbinnen corporaties moeten opereren. Dit heeft samen met de 
bruteringsoperatie in 1995 ervoor gezorgd dat corporaties zelfstandig werden. Door de jaren 
heen heeft de sector zich ontwikkeld van woningverhuurders tot maatschappelijke 
ondernemers en hebben corporaties diverse competenties ontwikkeld. Deze competenties 
zorgen ervoor dat ze belangrijke partners kunnen zijn bij CPO en MO in de stedelijke 
vernieuwing. 

Mede-opdrachtgeverschap met een wonlngcorporatie 

Projectmatig werken, zeker wanneer het een project betreft waar geen voorbeelden van te 
noemen zijn, qua schaal en combinatie huur en koopwoningen, vereist een proces dat goed 
beheerst wordt en dat beslissingen op de juiste tijdstippen met de juiste onderbouwing 
plaatsvinden. Beslissingen worden gedurende het hele project genomen door de 
opdrachtgevers. Voor de huurwoningen worden de beslissingen door de corporatie in 
samenspraak met de toekomstige bewoners genomen. Hierin heeft de corporatie het laatste 
woord omdat zij eigenaar van de woningen wordt. De corporatie zal zich echter zoveel 
mogelijk conformeren aan besluiten die de toekomstige huurders nemen. De belangrijkste 
beslismomenten liggen aan het einde van iedere projectfase. Door per beheersaspect 
duidelijke doelen te stellen voor iedere fase en deze gedurende de fase te controleren 
kunnen er gedegen besluiten genomen worden. Het vastgoedontwikkelingsproces is 
opgedeeld in de volgende fasen; initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, besteksfase, 
uitvoeringsfase en de beheersfase. 

De complexltelt van het vastgoedontwikkelingsproces is groot. Particullere opdrachtgevers 
zijn vaak eenmalige opdrachtgever en hebben dan ook beperkte kennis van het proces. Het 
is belangrijk dat particulieren dan ook goed begeleid worden tijdens de ontwikkeling van hun 
waning. Zij kunnen hiervoor zelf (een) adviseur(s) inhuren. Deze taak kan ook door een 
corporatie worden vervuld. De adviseur stelt de bewoners in staat als ontwikkelaar te kunnen 
fungeren. De adviseur zorgt ervoor dat de juiste activiteiten op hetjuiste tijdstip plaatsvinden 
met de juiste informatie. 

De verwachte effecten van CPO en MO In de stedelijke vernieuwing 
De verwachtingen van PO in de stedelijke vernieuwing zijn hoog gespannen. Er hebben nog 
maar weinig projecten plaatsgevonden met deze manier van ontwikkelen in de stedelijke 
vernieuwing waarbij zowel huurders als kopers betrokken werden. De projecten die 
plaatsgevonden hebben zijn van dusdanig kleine schaal dat effecten voor de buurt op sociaal 
vlak niet waarneembaar zijn. De belangrijkste verwachtingen zijn: meer participatie van 
bewoners aan het proces, meer zeggenschap en keuzevrijheid voor bewoners, meer 



f'articulier opdrac:1,gcrnrscr1ap 
in d(• stecJc.,lljl,e vernieLwing 

woningdifferentiatie, toename van sociale cohesie in de buurt, verbetering leefbaarheid, 
imagoverbetering voor de buurt en bouwen onder de marktwaarde. 

Conclusies en aanbevelingen 

Belangrijke verwachtingen waar CPO en MO essentieel afwijken van "traditionele" 
ontwikkeling zijn de vergroting van de zeggenschap en keuzevrijheid en de participatie van 
toekomstige bewoners in het proces. Orn de andere verwachte effecten te kunnen behalen 
zijn zeggenschap en participatie essentieel. In onderstaand schema is weergegeven hoe de 
verschillende verwachtingen geoperationaliseerd zijn. 
Verwachting van CPO en Wat meten? Hoe meten? Wanneer meten? 
MO in de stedelijke 
vernieuwing 
Participatie Mate van deelname aan de Tenminste voor de Tenminste war de architectenkeuze 

ontwikkeh,,.reniging architectenkeuze zou het aantal 
deelnemers aan de 
...,reniginglstichting gelijk moeten 
zijn aan he! te ontwikkelen aantal 
wcningen. 

' Mate van uitval gedurende het Gedurende het proces bijhouden of Gedurende het proces bijhouden 
proces er mensen uit de 

...,renigingis!ichting stappen en of 
er we! of niet een nieuwe 
deelnemer gewnden wcrdt. 

Mate van opkomst bij de P resentieiijsten bijhouden bij de Gedurende het proces bijhouden 
ontwikkel...,rgaderingen ontwikkel...,,gader.ngen. 

Zeggenschap en Mate van zeggenschap lnvallen 'IBn de Voorafgaand aan de ontwikkeling 
keuzevrljheld zeggenscha~smeter (bijlage 5) 
Woningdifferentiatie Verschillen In won;r,gtype. M.b.v. bewonersenqu~te (bijlage 6) Na ople...,,ing. 

woninggroctte, eigendomsvorm 
en marktwaarde of kale 
maandhuur. 

Sociate cohesie Mate van sociale contacten M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na ople""ring (bij,-:::orkeur 2 jaar 
tussen buurtbewone:-s naople...,ring zodat scciale verbanden 

z·ijn gestabiliseerd}. 
Mate van identificatie met de M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na op!evering (bijvoori<eur 2 jaar na 
buurt ople·~ring zodat sociale verbanden zijn 

gestabiliseerd) . ..... 
Mate var, geli!kgerich1e M.b.v. bewonerser.quete (bijlage 6) Na oplevering (bij\'Oorkeur 2 jaar na 
opvattingen in de buurt op!ewring zodat sociale ,,.,,banden zijn 

gestabiiiseerd}. 
Leefbaarheid A!gemene percep!ie v.m de M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na ople...,rir.g (bij10orkeur 2 jaar na 

leefbaarheid. oplewring zodat sociale verbanden zijn 
gestabiliseer::I). 

lmagoverbetering Beoordeling van de buurt door 
1
M.b.v. bewo~ersenquete (bijlage €) Voorafgaard aan de ontwikkeling een 

mensen van bu!ter. de buurt nul-meting afnemen en na ople\ierir.g. ! 
Onder de marktwaarde 11"! ihaeverre wordt er ender de '1(Getaxeerde) rnarkh,1aarde .Kesten bijhouden gedurende het µroces I 
bouwen marktwaarde vastgoed 1...,rgelijken met de totale kosten en taxeren na ople...,ring 

gerealiseerd :cm de \'\'O!l!ng te reaHseren. 

Overzicht van de te meten indicatoren om de verwachte effecten van stedelijke vemieuwing in GPO en MO te toetsten 
aan de uiteindelijke situatie. 

i 

In dit onderzoek is het stedelijke vernieuwingsproject in de Bloemenbuurt-zuid als case 
bekeken. Dit project is echter op het moment van schrijven nog in voile gang. Alleen de 
voorlopige participatie en de geboden zeggenschap kunnen worden gemeten op moment van 
schrijven. Hierbij blijkt dater op pa pier voldoende zeggenschap wordt geboden (79% volgens 
de zeggenschapsmeter) maar dat dit in de praktijk beperkt wordt door een strikt 
beeldkwaliteitsplan. Verder is opvallend dat de participatie bij de ontwikkelvereniging met 
alleen kopers grater is dan bij de andere ontwikkelverenigingen met alleen huurders. Een 
mogelijke verklaring kan zijn dat de kopers van buiten de Bloemenbuurt komen en bewust 
voor een ontwikkelingsproces in CPO hebben gekozen. De huurders komen van binnen de 
Bloemenbuurt en kregen te ma ken met de sloop van hun bestaande woning en hierop 
volgende nieuwbouw. Hierdoor nemen zij wellicht minder enthousiast deel aan de stedelijke 
vernieuwing. 



Aanbevelingen 
Het toetsingsinstrument is ontwikkeld om een volledig beeld te kunnen vormen of de 
verwachte effecten van particulier opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing 
daadwerkelijk behaald warden. Een groot deel van de benodigde gegevens kunnen door de 
corporatie gedurende het ontwikkelingstraject warden bijgehouden. Verder warden de 
effecten op de sociale cohesie, leefbaarheid, woningdifferentiatie en de imagoverbetering 
achterhaald met behulp van de bewonersenquete. 
De bewonersenquete is een aangepaste versie van de monitor "leefbaarheid en veiligheid" 
zoals deze in het grote steden beleid wordt toegepast. De aangepaste versie dient bij 
voorkeur in de gehele gemeente afgenomen warden, maar minimaal in het stedelijke 
vernieuwingsgebied. De monitor wordt steekproefsgewijs afgenomen onder de inwoners van 
de deelnemende gemeenten. In het stedelijk vernieuwingsgebied zou de vragenlijst bij ieder 
huishouden in de bus moeten vallen. 
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P,J1iiculier opdraditgeverschap 
111 de stedel1jke vernw-uw1,1g 

H 1. lnleiding 

H 1. lnleidmg 

Particuller opdrachtgeverschap (PO) kent een lange traditie in Nederland. Tot het einde van 
de negentiende eeuw was het heel gebruikelijk dat particulieren een stuk grond kochten en 
daar zelf een woning op bouwden of lieten bouwen. In de twintigste eeuw is deze manier van 
bouwen echter voor een groot deel verloren gegaan. Vooral in de steden maar ook in kleinere 
gemeenten nam deze manier van bouwen af. Sinds de jaren negentig is er echter steeds 
meer belangstelllng voor particulier opdrachtgeverschap. Carel Weeber introduceerde in 
1998 "Het wilde wonen". Hierin stelde Weeber dat bewoners zelf heel goed wisten hoe ze 
wilden wonen en daarom ook in het bouwproces betrokken moesten worden. Weeber 
hekelde de industriele bouwproductie in vinex-wijken en de vergaande controle door de 
overheid. Gemeenten en projectontwikkelaars moesten meer luisteren naar wat de burger 
wil. 

in 2000 kreeg Weeber gehoor van de overheid wat resulteerde in de invoerlng van de term 
particulier opdrachtgeverschap in de nota Mensen, Wensen, Wonen door de toenmallge 
staatssecretaris Remkes. In deze nota staat beschreven dater een omslag gemaakt dient te 
warden in de woningbouw van "kwantiteit naar kwaliteit". In de huidige tijd is de 
woningmarkt vooral gericht op een kwantitatief zo hoog mogelijk productie. Ondanks het feit 
dat de woningen van een bouwtechnisch hoog niveau zijn, dient er toch verandering in de 
huidige manier van werken te komen. Woningen voldoen niet meer aan de veranderende 
wensen van de bewoners volgens VROM. Door maatschappelijke veranderingen heeft ook 
het wonen een verandering ondergaan. Zo is de Nederlandse samenleven enorm veranderd. 
Niet alleen is er een grotere mix van culturen en vergrijzing gaande in Nederland, maar ook 
worden mensen steeds mondiger en meer individualistisch. Huishoudens krimpen in, er zijn 
steeds meer alleenstaanden. De algemene gedachte van voorstanders van particulier 
opdrachtgeverschap is dat mensen steeds beter zelf weten hoe ze willen wonen en hoe hun 
woonomgeving eruit moet zien. De overheid hecht veel waarde aan een omslag van 
kwantiteit naar kwallteit in de woningbouw in Nederland. Orn dit te behalen is particuller 
opdrachtgeverschap een van de instrumenten die ingezet warden. De overheid stimuleert PO 
omdat dit de keuzevrijheid en zeggenschap van toekomstige bewoners vergroot en de 
kwaliteit van de woning en de woonomgeving verhoogt. Aangezien ea. 25% (CBS-statline, 
2007) van de totale nieuwbouw woningproductie in Nederland in 2006 bestond uit 
huurwoningen en woningcorporaties de bouw van het overgrote deel hiervan voor hun 
rekening nemen, kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de toename van 
zeggenschap en keuzevrijheid voor bewoners. Particulier opdrachtgeverschap door of in 
samenwerking met een woningcorporatie zou een methode kunnen zijn om de leefbaarheid 
in herstructureringsgebieden te vergroten. 
In de nota "Mensen, Wensen, Wonen" is afgesproken om in regionale bouwprogramma's 
voor de periode 2005-2010 te streven naar minimaal 33% particulier opdrachtgeverschap. 
De doelstelling van 33% PO is te ambitieus gebleken gezien het feit dat eind 2004 18% van 
de woningbouw in PO gerealiseerd werd en in 2005 nog maar 11%. Tot en met 2007 is het 
percentage woningbouw in PO blijven steken op ea. 11% (CBS-statline). In de "Visie op de 
woningmarkt" van 2006 van het ministerie van VROM is de ambitie van 33% particulier 
opdrachtgeverschap weggelaten. De overheid wil particulier opdrachtgeverschap echter 
blijven stimuleren door diverse beleidswijzigingen zoals de grondexploitatiewet. Particuiier 
opdrachtgeverschap is dan ook geen doel op zich maar een instrument om bewoners meer 
zeggenschap en keuzevrijheid te geven en op deze manier de kwaliteit van de woning en de 
woonomgeving te vergroten. 
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Particulier opdracl11geversch,,p 
in de s1edclijke \'ern1euwing 

1.1 Aanleldlng 

Hl. lnleiding 

In 2000 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeente Eindhoven en de plaatselijke 
woningcorporaties over de aanpak van vooroorlogse woningen. Hieronder viel ook de aanpak 
van de woningen van Domein in de Bloemenbuurt-zuid. Domein is met een bezit van ea. 
7000 woningen een middelgrote woningcorporatie in Eindhoven. De Bloemenbuurt-zuid is 
gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. De buurt is destijds ingepast in de radiale 
plattegrond van Eindhoven. Uit explorerende onderzoeken naar de mogelijkheden van de 
Bloemenbuurt-zuid, in overleg met bewoners en instanties, bleek dat de woningen in een 
dusdanige staat verkeren dat een totale vernieuwing van de wijk de beste oplossing is. 

Woningcorporatie Domein heeft voor de vernieuwing van de wijk gekozen voor een unieke en 
innovatieve ontwikkelingsvorm. Zij wil haar klanten keuzemogelijkheden en zeggenschap 
bieden en laat dit terugkomen in dit vernieuwingsproject a.a. door middel van particulier 
opdrachtgeverschap voor zowel de koop- als de huurwoningen. Keuzemogelijkheden en 
zeggenschap warden geboden door mensen de keuze te geven tussen huur- en 
koopwoningen maar vooral ook door mensen zelf hun woning en de directe omgeving in 
collectief te laten ontwerpen. Zij doet dit vanuit de gedachte dat mensen zelf heel goed 
weten hoe ze willen wonen. 

Er zijn tientallen projecten op te noemen waarbij particulier opdrachtgeverschap is 
toegepast. Het project in de Bloemenbuurt-zuid onderscheidt zich door de grote schaal 
waarin particulier opdrachtgeverschap voor zowel huur- en koopwoningen wordt toegepast. 
Dit project is dan ook door het ministerie van VROM aangemerkt als innovatief project. Het 
project in de Bloemenbuurt-zuid wordt als innovatief gezien vanwege het feit dat toekomstige 
bewoners meedenken en bouwen aan "hun" buurt. Op deze manier wordt de wijk niet alleen 
verbeterd, maar neemt volgens veronderstellingen de sociale samenhang tussen bewoners 
en de binding van de bewoners aan de buurt ook toe. Ook het gegeven dat een 
woningcorporatie een project ontwikkelt, in zowel het sociale huur- als het koopsegment, in 
particulier opdrachtgeverschap op deze schaal is uniek in Nederland. 

1.2 Omschrijving van het onderzoek 

Particulier opdrachtgeverschap is geen nieuw verschijnsel in Nederland. Echter de 
toepassing van particulier opdrachtgeverschap in herstructureringsgebieden met een 
woningcorporatie is wel nieuw. Een nieuwe methode brengt ook een nieuw proces met zich 
mee en de resultaten ervan zijn onbekend. In dit onderzoek wordt het proces van particulier 
opdrachtgeverschap in een herstructureringsgebied met een woningcorporatie inzichtelijk 
gemaakt. Wanneer doelen niet behaald dreigen te worden dient bijsturing plaats te vinden. 
Tevens wordt in kaart gebracht welke actoren bij het project betrokken zijn, welke informatie 
op welk moment ter beschikking moet zijn, waar de beslismomenten liggen en welke risico's 
en kansen zich voordoen. Het is van belang dat het proces nauwkeurig in kaart gebracht 
wordt zodat risico's beperkt, en doelen bereikt warden. Adequaat bijsturen indien 
noodzakelijk is essentieel. Tevens warden de verwachte effecten van PO in de stedelijke 
vernieuwing in kaart gebracht en wordt er een instrument ontwikkeld om de verwachtingen 
te toetsen aan de uiteindelijke situatie. 

Omdat PO in een herstructureringsgebied een relatief nieuw verschijnsel is in de bouwwereld 
in Nederland zijn er nag vragen over de meerwaarde ervan. Doordat de ontwikkeling samen 
met toekomstige bewoners in zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en 
Mede-Opdrachtgeverschap (MO) plaatsvindt zou er een aantal positieve gevolgen kunnen 
plaatsvinden. Zo zouden er (onder andere) al sociale contacten ontstaan voordat er een 
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buurt is. Deze binding met de buurt en de medebewoners zou ervoor zorgen dat het samen 
leven in de buurt verbetert. De zeggenschap en keuzevrijheid van de klanten van de 
corporatie wordt vergroot. Men zou onder de marktwaarde kunnen bouwen waardoor 
koopwonlngen bereikbaar warden voor lagere inkomens. De leefbaarheid zou verbeteren en 
langer op een hoger niveau blijven. Het imago van de buurt zou verbeteren en er zouden 
meer verschillende woningen gebouwd warden. Doel van dit onderzoek is deze vermeende 
effecten van PO in de stedelijke vernieuwing met een woningcorporatie in kaart te brengen 
en methodes ontwikkelen ze te kunnen meten en evalueren. 

Zoals in de aanleiding beschreven heeft woningcorporatie Domein meer keuzevrijheid en 
zeggenschap van haar klanten als doel gesteld en o.a. particulier opdrachtgeverschap als 
middel dit te bereiken. Voor de corporatie is het de eerste keer dater volgens deze methode 
woningen warden ontwikkeld. Landelijk gezien is het zelfs de eerste keer dater op een 
dergelijke grote schaal (324 woningen) stedelijke vernieuwing plaatsvindt in CPO met een 
woningcorporatie. De ontwikkeling in de Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven wordt als 
praktijkvoorbeeld in dit onderzoek besproken. Op deze manier kan de theorie aan de praktijk 
warden getoetst. 

Probleemstellingen 

• Op welke manier kunnen de verwachtingen van collectief particulier opdrachtgeverschap 
en mede-opdrachtgeverschap in een stede/ijk vernieuwingsgebied met een 
woningcorporatie worden getoetst aan de uiteindelijke situatie? 

Deelvragen 

• Hoofdstuk 2: Particulier opdrachtgeverschap 
Wat is particulier opdrachtgeverschap? 
Welke vormen van particulier opdrachtgeverschap zijn er te onderscheiden? 
Hoe vindt werving van deelnemers aan PO plaats? 

• Hoofdstuk 3: Woningcorporaties 
Wat is een woningcorporatie? 
Welke mogelijkheden voor PO zijn er voor woningcorporaties? 

• Hoofdstuk 4: Vastgoedontwikkeling in collectief particulier opdrachtgeverschap en mede-
opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing met een woningcorporatie 

Wat is vastgoedontwikkeling? 
Welke fasen en activiteiten zijn er te onderscheiden in het 
vastgoedontwikkelingsproces? 

• Hoofdstuk 5: Evaluatie instrument voor de verwachtingen van collectief particulier 
opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing. 

Wat zijn de verwachte effecten van collectief particulier opdrachtgeverschap en 
mede-opdrachtgeverschap in de stedelijke vernleuwing? 
Hoe kunnen de verwachtingen van collectief particulier opdrachtgeverschap en 
mede-opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing meetbaar gemaakt 
warden? 
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• Hoofdstuk 6: Toepassing evaluatie-instrument voor de case: Bloemenbuurt-zuid te 
Eindhoven 

• Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

Doelstellingen 
• Een methode ontwikke/en om de verwachtingen van col/ectief particulier 

opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap met een corporatie in de stedelijke 
vernieuwing te toetsen aan de uiteindelijke situatie. 

1.3 Onderzoeksopzet 

Particulier opdrachtgeverschap 

Vastgoedontwikkel ing in CPO en MO in 
de stedelijKe vernieuwing met een 

woningcorporatie 

Toetsingsinstrument voor de verwachte 
effecten van CPO en MO in de stedelijke 

vernieuwing 

H2 

H4 

___________ H3 

Woningcorporat ies 

Toepassing van het evaluat1e
instrument voor de case: 
Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven 

H6 

H7 

Conclusies en aanbevelingen 

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet 

Nadat in dit hoofdstuk de aanleiding, doelstelling, probleemstelling en werkwijze voor dit 
onderzoek zijn behandeld, zal in hoofdstuk 2 het onderwerp particulier opdrachtgeverschap 
warden behandeld. Er wordt beschreven wat nodig is om opdrachtgever te kunnen zijn van 
een bouwproject. Er wordt toegelicht wat particulier opdrachtgeverschap inhoudt en welke 
verschillende vormen er zijn. De verschillende vormen warden toegelicht en gedefinieerd 
voor dit onderzoek. Verder wordt de werving van deelnemers aan collectief particulier en 
mede-opdrachtgeverscha p besch reven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de woningcorporaties, hun ontstaansgeschiedenis, kenmerken en 
competenties. Ook de regels en voorwaarden waaraan zij moeten voldoen vanuit de 
rijksoverheid en de doelen die zij nastreven worden belicht. Tevens warden de 
mogelijkheden die een woningcorporatie, vanuit de competenties en voorwaarden vanuit de 
overheid, heeft om PO toe te passen, beschreven. 

In hoofdstuk 4 wordt het proces van vastgoedontwikkeling in CPO en MO met een 
woningcorporatie in de stedelijke vernieuwing beschreven. Er wordt uiteengezet wat 
projectontwikkeling is en hoe het is ontstaan. De verschillende fasen en actoren van het 
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vastgoedontwikkelingsproces worden in kaart gebracht. Tevens wordt er aandacht besteed 
aan hoe het proces gestuurd kan worden. 

In het hierop volgende hoofdstuk worden de verwachte gevolgen van PO in de stedelijke 
vernieuwing beschreven. GPO en MO zijn nog beperkt als ontwikkelingsvorm gebruikt in de 
stedelijke vernieuwing. Toch zijn er hoge verwachtingen. Er wordt tevens een instrument 
ontwikkeld om de verwachte gevolgen van GPO en MO in de stedelijke vernieuwing meetbaar 
te maken. Hiervoor worden alle verwachtingen geoperationaliseerd. Hierdoor kan er een 
handrelking gedaan worden over hoe men in de toekomst de verwachtingen kan toetsen aan 
de praktijk. Tevens wordt onderzocht door welke activiteiten in het 
vastgoedontwikkelingsproces de verwachtingen worden be'invloed. Zodat hler tijdens het dit 
proces op aangestuurd kan warden. 

In hoofdstuk 6 wordt het evaluatie-instrument dat in het voorgaande hoofdstuk is ontwikkeld 
toegepast voor de case in de Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven. Slechts enkele verwachte 
effecten kunnen gemeten worden omdat op het moment van schrijven van dit onderzoek het 
proces nog in voile gang is. 

In het laatste hoofdstuk vindt een evaluatie van dit onderzoek plaats. Conclusies uit dit 
onderzoek worden beschreven en er worden aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolg 
onderzoek. 

Aan het einde van ieder hoofdstuk wordt het onderwerp van dat hoofdstuk toegespitst op het 
project in de Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven dat als case wordt besproken. 
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Particulier opdrachtgeverschap kent drie verschijningsvormen. Dit hoofdstuk beschrijft de 
verschillende verschijningsvormen zijnde lndividueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO), 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en Mede-Opdrachtgeverschap (MO). 
Particulier opdrachtgeverschap (PO) wordt in dit verslag gebruikt als verzamelnaam voor 
alledrie vormen. De verschillende verschijningsvormen worden elk op een andere manier 
aangeduid. Dit hoofdstuk gaat verder in op de werving van leden voor CPO en MO en op de 
voor- en nadelen van PO. 

2.1 Opdrachtgeverschao 

Voordat omschreven kan worden welke vormen van particulier opdrachtgeverschap er zijn is 
het van belang dat duidelijk is wat een opdrachtgever is en welke benodigdheden hij/zij moet 
bezitten om de rol van opdrachtgever te kunnen vervullen. De benodigdheden van 
opdrachtgevers voor het ontwikkelingsproces worden afgeleid van de procesfuncties. Deze 
procesfuncties worden op diverse plekken in de literatuur beschreven. Dit onderzoek gaat uit 
van onderzoeken van Gresnigt (2006), Hendriks (1957), Burie (1975) en Priemus (1978). 
Hendriks, Burie en Priemus benaderen het begrip procesfunctie vanuit 3 invalshoeken 
respectievelijk het bouwbedrijf, het ontwikkelingsproces en vanuit het proces dat de 
gebouwde omgeving vormt. Gresnigt heeft deze onderzoeken samengevoegd tot 
onderstaand figuur (2.1). Hierin zijn de procesfuncties, de bijbehorende benodigdheden en 
rollen weergegeven. Omdat de procesfuncties het nemen van initiatief en het geven van 
opdrachten weinig met elkaar te maken hebben worden deze gesplitst in tegenstelling tot 
wat door Hendriks beschreven is. In dit model staan doorlopende procesfuncties (verticaal 
aan de linker zijde) (Priemus, 1978) en kortlopende of normale procesfuncties. Alle 
procesfuncties zijn van 1 tot en met 9 genummerd en warden hieronder beschreven. Tevens 
wordt beschreven welke functies uitbesteed kunnen warden en welke niet en dus essentieel 
zijn om opdrachtgevers te kunnen zijn. 

Benodigdheden Proces functies Rollen 
(wat moet er zijn) (wat moet er gedaan worden) (van wie word! wat verwacht) 

lnitiatief 1) Nemen van initiatief 

Opdrachten 2) Geven van opdrachten 

Opdrachtgever 

Grond 3) Beschikbaar stellen van grond 

Kapitaal 4) Financieren 

Ontwerp 5) Ontwerpen Ontwerper 

Bouwcapaciteit 6) Bouwen Bouwer 

Goedkeuringen 7) Verlenen van goedkeuringen Bestuurder 

Figuur 2.1 : Essentie van opdrachtgeverschap (gebaseerd op Gresnigt, 2007) 
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1) Nemen van initiatief 
lnitiatief nemen is de allereerste stap om tot een bouwwerk te komen. Orn deze 
procesfunctie te voltooien moeten de volgende stappen doorlopen zijn (Maas,2OO4): 

Analyse van de bouwbehoefte: Waar is vraag naar? Wat is het probleem en de 
bijbehorende oorzaak? 
Een haalbaarheidsstudie verrichten: Is het voldoen aan de bouwbehoefte 
haalbaar? (functioneel, technisch, financieel, juridisch en organisatorisch) 
Beslissing maken tot het realiseren van de huisvesting: beslissing of en op welke 
wijze de bouwplannen gerealiseerd zullen worden (verbouw, nieuwbouw of 
verhuizen) 
Het opstellen van het programma van eisen: De huisvestingbehoefte vertalen in 
een toetsbaar document dat het ontwerpproces kan leiden. 
Zorgen voor coordinatie gedurende het proces: 
De projectorganisatie opzetten om het proces te sturen en te controleren. 
Tussentijds toetsen van ontwerp- en uitvoeringsresultaten. 

Hierbij geldt dat een particuliere opdrachtgever oftewel een incidentele opdrachtgever 
initiatief neemt vanuit zijn/haar eigen woonbehoefte. Zijn/haar marktanalyse zal zich 
beperken tot bekijken of aan deze behoefte voldaan kan worden met woningen op de 
woningmarkt. Wanneer dit niet het geval is zal er bekeken moeten worden of het financieel 
haalbaar is om zelf een woning te (laten bouwen) en zal er een locatie gezocht worden. 
Professionele opdrachtgevers hebben veelal een financieel belang. Daarnaast kunnen de 
overheid of woningcorporatie initiatief nemen vanuit een volkshuisvestelijk belang. 

In de theorie van Hendriks wordt het nemen van initiatief als primaire functie gezien. Dit 
houdt in dat deze procesfunctie niet overgedragen kan worden aan een andere partij dan de 
opdrachtgever. Bij PO in de stedelijke vernieuwing is dit ook het geval waarbij de corporatie 
over het algemeen initiatiefnemer is. Zij bepalen of er een bouwbehoefte is en of een project 
haalbaar is. Zij bepalen water in de nieuwe situatie aan bebouwing moet komen. Wanneer 
er koopwoningen gebouwd worden, wordt het initiatief overgedragen aan de kopers van de 
bouwkavels. Zij gaan immers zelf bepalen wat en hoe ze gaan bouwen. Een en ander 
eventueel binnen randvoorwaarden die door de corporatie en de overheid zijn opgesteld. 
Voor toekomstige bewoners van huurwoningen werkt het anders. Ook zij worden door de 
corporatie geworven om deel te nemen aan het project. Veelal komen zij uit de bestaande 
woningen en kunnen zij na de herstructurering terugkeren naar de buurt. Door de huurder bij 
het initiatief van het project te betrekken kan deze mee den ken over de plannen. 

2) Geven van opdrachten 
Naar het gezegde "Wie betaalt, bepaalt" kan alleen degene die over het geld beschikt 
opdrachtgever zijn en is er a Ileen sprake van opdrachtgeverschap als men over deze 
procesfunctie beschikt. loch kan ook een huurder opdrachten geven, al of niet in overleg 
met een corporatie. Er is dan ook sprake van MO als de toekomstige huurder deze 
mogelijkheid heeft. De groep toekomstige bewoners kunnen samen met de corporatie een 
architect kiezen, een aannemer en adviseurs of de corporatie kan een selectie maken 
waaruit het collectief kan kiezen. Op deze manier ontstaat er een wezenlijk verschil met 
consumentgerichte ontwikkeling waarbij al deze keuzes door de ontwikkelaar gemaakt 
worden en waarbij kopers of huurders dus geen opdrachtgever zijn. 
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In het onderzoek van Hendriks wordt gesteld dat het beschikbaar stellen van grond niet 
overgedragen kan worden. Dit onderzoek conformeert zlch echter met Gresnigt die stelt dat 
grand, net als kapitaal wel degelijk uitbesteed kan warden en op een nader te bepalen 
moment kan warden overgedragen. Bij PO in de stedelijke vernieuwing is de grond in het 
bezit van de corporatie of de corporatie verwerft de grand. De corporatie stelt de grand 
beschikbaar aan zowel de kopers als de huurders. De kopers kopen de grand of nemen de 
grand in erfpacht terwijl de huurders de grond in bruikleen krijgen van de corporatie en er 
"hunw woning op mogen ontwikkelen. De grond en de daarap gebouwde woning(en) blijft 
eigendom van de corporatie. Kopers zullen de feitelijke grondoverdracht via een 
optiecontract uitstellen tot de start van de bouw. Grandverwerving vergt een aanzienlijke 
investering die op basis van hypothecaire zekerheid vrijwel onmogelijk is. 

4) Financieren 

Orn een vastgoedobject te realiseren is geld de vierde benodigdheid. Door middel van een 
hypothecaire lening kan een koper aan het benodigde geld komen. Voor deze financiering 
vereist de verstrekker echter zekerheid over het lnkomen en dient de waning als onderpand. 
Aan de hand van dit inkomen en uiteindelijke waarde van de waning wordt de hoogte van de 
hypothecaire lening berekend. Bij de start van het project moeten kopers er rekening mee 
houden dat er nag geen hypotheek wordt verstrekt omdat er nog geen vastgoedobject is. De 
aanloopkosten moeten dus uit eigen kapitaal betaald warden, dit komt ongeveer neer op 6% 
van de uiteindelijk V.O.N.-prijs (VROM, 2002). 

Huurders warden geen elgenaar van de waning. De corporatie wordt eigenaar van de waning 
en moet dan oak de beschikking hebben over financiele middelen. Huurders willen hun 
wensen laten terugkomen in hun waning. Aan veel van deze wensen zijn kosten verbonden 
die de huurder uiteindelijk moet betalen. Een manier om de woonwensen van huurders 
financieel af te kaarten is de kosten te verrekenen in de huur aan de hand van het 
woonwaarderingsstelsel (WWS) van VROM. Hierbij wordt uitgegaan van een basisbudget per 
waning aan de hand van het woonoppervlak, het kwaliteitsniveau en de huurprijs. Huurders 
wensen waaraan volgens de WWS punten aan toegediend warden (meer woonoppervlak, 
extra toilet, luxer sanitair, enz.), warden verrekend in de huur. Keuzes die geen WWS-punten 
opleveren (dakramen, luxer vloerafwerking, enz.) moeten door de huurder direct betaald 
warden. Op deze manier kunnen financiele gevolgen (in de huurprijs of directe kosten) door 
keuzes van bewoners direct in kaart warden gebracht. ledere corporatie moet voor zichzelf 
beslissen of deze methode bruikbaar is. 

5) Ontwerpen 

Wanneer er gesproken wordt over CPO en MO en de vergroting van zeggenschap die dit met 
zich meebrengt is zeggenschap over het ontwerp een zeer belangrijk item. Particulier 
opdrachtgevers zijn over algemeen niet in staat zelf het ontwerp van de waning te ma ken. 
Uitbesteding van zowel het esthetische als het technisch/functionele deel van het ontwerp is 
dan ook noodzakelijk. De wensen van de opdrachtgevers zijn het uitgangspunt van het 
ontwerp. 
Een architect wordt aangetrokken om het esthetlsche ontwerp te ma ken. De keuze van de 
architect is belangrijk omdat deze de uitstraling van het gebouw bepaalt. Tevens is hij/zij een 
belangrijke gesprekspartner voor de deelnemers die tevens hun wensen vertaalt in een 
ontwerp. De architect kan ook een belangrijke taak hebben bij de bewustwording van wat 
bepaalde wensen voor consequenties hebben en bijvoorbeeld ideeen aandragen om 
woonwensen te complementeren en uit te breiden. 
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Het technische/functionele deel van het ontwerp wordt gewaarborgd door een nauwkeurig 
beschrijving in het bestek. Voor de technische invulling kunnen diverse adviseurs ingehuurd 
worden, o.a. een constructeur, installatiedeskundige, bouwtechnisch adviseur, enz .. 
Er is geen verschil in dit deel van proces voor huurders en kopers. Deze procesfunctie is heel 
goed uit te besteden aan een architect eventueel bijgestaan door adviseurs. De uiteindelijke 
goedkeuring van het ontwerp gebeurt door de opdrachtgever. In het geval van de kopers 
kunnen zij deze beslissing geheel zelfstandig maken. Wanneer de huurders een ontwerp 
goedkeuren wordt dit voorgelegd aan de corporatie die bekijkt of het ontwerp aan hun eisen 
voldoet. Wanneer dit het geval is geven ook zij goedkeuring. Als dit niet het geval is kunnen 
zij een ontwerp afkeuren en zal er een aangepast of nieuw ontwerp moeten komen. 

6) Bouwen 
Voor de bouw van een project wordt een aannemer ingeschakeld. Door middel van een 
aanbesteding wordt een aannemer aangetrokken. Doordat er in collectief woningen worden 
ontwikkeld levert dit schaalvoordelen op. De aanbesteding kan op de volgende vijf manieren 
plaatsvinden: 

Openbare aanbesteding: Aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt, alle 
gei'nteresseerde aannemers kunnen inschrijven 
Niet-openbare selectie: Aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt. Uit de 
ingeschreven partijen volgt een selectie waarbij minimaal 5 partijen warden 
geselecteerd. Deze partijen maken aan de hand van het bestek een offerte waarna 
het werk gegund wordt. 
Onderhandse aanbesteding: Er worden minimaal 2 aannemers uitgenodigd door 
de opdrachtgever. Deze 2 aannemers maken aan de hand van het bestek een 
offerte waarna het werk gegund wordt. 
Enkelvoudige uitnodiging: Er wordt een partij uitgenodigd waarna in overleg 
overeenstemming wordt bereikt over de prijs en de kwaliteit. 

Het geniet de voorkeur om meerdere partijen een offerte uit te laten brengen zodat de 
meeste gunstige prijs/kwaliteit verhouding gekozen kan worden. Het kan voordelen 
opleveren in deze fase een bouwkostendeskundige in te schakelen om de offertes te 
beoordelen. Vaak hebben corporaties deze kennis ook in huis. De aannemer voert alle 
werkzaamheden uit om tot de realisatie van het bouwwerk te komen, van de 
werkvoorbereiding, bouwplaats inrichten en materialen bestellen tot de realisatie van het 
bouwwerk. Hierbij is het bestek en tekening leidraad. De opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de controle op de kwaliteit. Hiervoor kan hij een directievoerder aanstellen die de 
kwaliteit van de bouw rapporteert en eventueel goedkeurt als hij hiervoor de toestemming 
heeft van de opdrachtgever. De uiteindelijke gunning gebeurt door de opdrachtgever. Voor de 
huurders geldt dat de corporatie uiteindelijk opdracht geeft. Al zullen de huurders als mede
opdrachtgever hier inspraak in hebben de gunning blijft in de hand van degene die betaalt. 

7) Verlenen/verkrijgen van goedkeuringen 
Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten de benodigde vergunningen verkregen 
zijn. De vergunningen worden in principe door de opdrachtgever aangevraagd maar dit kan 
ook aan bijvoorbeeld de architect warden overgelaten. Door de overheid moeten er diverse 
vergunningen warden verleend voordat er gestart kan warden, zoals bouwvergunning, 
kapvergunning, eventuele bestemmingsplan wijziging, enz. 

8) Coordinatie 
Het vastgoedontwikkelingsproces is een ingewikkeld traject. Orn tot een bouwwerk te komen 
moet dit proces voldoende gestructureerd plaatsvinden. Coordinatie van dit proces is een 
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kennisintensief onderdeel van vastgoedontwikkeling. De particuliere opdrachtgever komt in 
veel voorkomende gevallen voor de eerste keer in aanraking met vastgoedontwikkeling en er 
kan dan ook gesteld worden dat hij/zij niet in staat is dit proces te coordineren. 
Een coordinator inschakelen die optreedt als schakel tussen de opdrachtgever(s) en de 
overige partijen is meer noodzaak dan luxe. De coordinator zorgt ervoor dat de wensen en 
eisen van de opdrachtgever(s) zoveel mogelijk warden doorgevoerd. Bij particulier 
opdrachtgeverschap kan de coordinator nog een andere taak vervullen, namelijk het 
informeren en instrueren over de te nemen beslissingen. De incidentele opdrachtgever heeft 
vaak onvoldoende deskundigheid om beslissingen te nemen, de coordinator kan de 
opdrachtgever in dit geval aan de hand meenemen door het proces. De coordinator dient 
dan wel een onafhankelijk intermediair te zijn. De corporatie zou deze taak kunnen vervullen 
hoewel deze niet geheel onafhankelijk is. Het geniet dan ook de voorkeur een onafhankelijk 
bureau in te huren. 

9) lnterne besluitvorming 

Net als bij professionele opdrachtgevers moeten er binnen de organisatie van het collectief 
lnterne besluiten genomen worden. Voor collectie opdrachtgeverschap geldt dat dlt op een 
zo goed mogelijk georganiseerde en democratische manier verloopt. Alle deelnemers moeten 
evenredige hoeveelheden zeggenschap en betrokkenheid bij het proces beleven en het is 
van belang dat het collectief als een partij naar buiten treedt om de contacten en overleggen 
met andere partijen te vergemakkelijken. Voor zowel huurders als kopers geldt dat de 
organisatie van het collectief van belang is en dat dit vastgelegd wordt in duidelijke statuten 
en regels. Het nemen van interne besluiten kan niet uitbesteed warden. Wei kunnen er 
werkgroepen warden opgericht die over een bepaald deel van het proces de verantwoording 
krijgen en hlerover ook beslissingen mogen nemen. 

Van de hierboven genoemde procesfuncties kunnen het beschikbaar stellen van de grand, 
financieren, ontwerpen, bouwen, verlenen/verkrijgen van vergunningen en de co6rdinatie 
uitbesteed warden aan derden. De procesfuncties, initiatief nemen, opdrachten geven en de 
interne besluitvorming kunnen volgens Hendriks (1957) niet uitbesteed worden. In de 
stedelijke vernleuwing door corporaties is de reden om nieuwe woningen te gaan bouwen de 
slechte staat van het bestaande vastgoed of de slechte leefbaarheid in de wijk. Een 
corporatie neemt strikt genomen het initiatief om nieuwe woningen te gaan ontwikkelen. Als 
een corporatie deze nieuwe woningen in particulier opdrachtgeverschap wil gaan 
ontwikkelen gaat zij op zoek naar deelnemers. De corporatie moet voor de bewoners 
vervangende huisvesting verzorgen. Het geniet dan ook de voorkeur dat de "oudew bewoners 
na de ontwlkkeling kunnen terugkeren in hun vernieuwde wijk. Wanneer het tot de 
doelstelllngen van de corporatie behoort het eigen woningbezit te vergroten zal de corporatie 
betaalbare huisvesting trachten te creeren. De corporatie gaat op zoek naar deelnemers aan 
de herontwikkeling voor huurwoningen en eventueel koopwoningen. In dit onderzoek worden 
deze deelnemers aan de ontwikkelverenigingen aangemerkt als opdrachtgevers zolang zij 
wel over de procesfuncties opdracht geven en interne besluitvorming beschikken. Voor 
kopers is dit geen probleem aangezien zij alleen de grond van de corporatie hoeven te kopen 
en verder de woningen naar eigen wens kunnen ontwerpen. Voor de huurders ligt dit anders 
aangezien zij nooit eigenaar van het ontwikkelde worden. Voor corporaties is het aan te 
raden voorwaarden aan de te ontwikkelen woningen te verbinden zodat de verhuurbaarheid 
in de toekomst gewaarborgd blijft. Hierdoor wordt zeggenschap beperkt voor de deelnemers 
aan de ontwikkelvereniging. Huurders worden in dit onderzoek wel als opdrachtgevers 
aangemerkt zolang zij in staat warden gesteld zelf een ontwerper, aannemer en adviseurs 
aan te stellen. De corporatie kan hier wel ondersteuning aan geven door hierin te adviseren. 
Dit is dan ook het grate verschil met consumentgericht ontwikkelen waarbij de consument 
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alleen aanpassingen kan doen aan een bestaand ontwerp terwijl bij zowel CPO als MO de 
deelnemers vergaande inspraak hebben doordat zij zelf een ontwerper en bouwer kunnen 
aanstellen. Voor huurders geldt wel dat de corporatie randvoorwaarden stelt zodat woningen 
verhuurbaar blijven. 

2.2 Particulier opdrachtgeverschap 

Particulier opdrachtgeverschap komt op verschillende manieren voor. Zoals ieder project 
anders is met zijn unieke eigenschappen en samenstelling, verschilt ook de opdrachtgever. 
Particulier opdrachtgeverschap is onder te verdelen in drie vormen (Zehenpfennig, 2006): 

lndividueel particulier opdrachtgeverschap (IPO) 
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 
Mede-opdrachtgeverschap (MO) 

lndividueel particulier opdrachtgeverschap (IPO) is de meest bekende en traditionele vorm 
van particulier opdrachtgeverschap. Bij deze vorm geeft een individu of huishouden de 
opdracht voor de realisatie van een woning voor eigen gebruik. IPO wordt veelal 
geassocieerd met vrijstaande villa's in buitengebieden. 
Collectief particulier opdrachtgeverschap is de tweede vorm van particulier 
opdrachtgeverschap. Bij CPO geeft een groep particulieren gezamenlijk opdracht voor 
woningen voor eigen gebruik. Deze vorm komt voor in allerlei verschillende vormen. Zo 
kunnen er appartementen en rijtjeswoningen in zowel stedelijk als buitenstedelijk gebied 
worden ontwikkeld. 

Naast IPO en CPO is mede-opdrachtgeverschap de derde vorm van particulier 
opdrachtgeverschap. MO heeft veel overeenkomsten met CPO metals belangrijkste verschil 
dat een corporatie de eigenaar van de te ontwikkelen woningen wordt. De corporatie geeft 
toekomstige bewoners de mogelijkheid om de eigen woning te ontwikkelen. Hierbij stelt de 
corporatie voorwaarden aan het ontwerp. De corporatie is adviseur en zorgt voor de 
achtervang. Beslissingen worden door de bewonersgroep genomen, maar de corporatie heeft 
"veto-recht" om tegen een beslissing in te gaan. 

Naast deze drie vormen van particulier opdrachtgeverschap wordt ook systeembouw en 
consumentgericht bouwen gezien als methoden om toekomstige bewoners meer 
zeggenschap en keuzevrijheid te bieden. Deze vormen worden vaak onterecht als particulier 
opdrachtgeverschap gezien. Bij deze vormen is er weliswaar meer participatie en 
keuzevrijheid voor de particulier maar hij/zij is geen (gedeeltelijk) opdrachtgever. In figuur 
2.2 is de eigenbouwladder weergegeven. De eigenbouwladder illustreert de hoeveelheid 
zeggenschap er bij de verschillende ontwikkelingsvormen voor de particulier is. 
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Van individueel particuller opdrachtgeverschap is sprake wanneer een 
particulier of huishouden opdracht geeft tot ontwerp en realisatie van de 
eigen woning op grond in eigendom of in erfpacht. De particulier heeft 
volledige juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de 
grond, het ontwerp en de bouw. Voorwaarde is dat de partlculier voor eigen 
gebruik bouwt en zonder winstoogmerk. 
Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is sprake wanneer een groep 
particulieren (het collectief) een rechtpersoon zonder winstoogmerk opricht 
en opdracht geeft tot het ontwerpen en het reallseren van eigen woningen. 
Het collectief heeft bouwgrond in eigendom of erfpacht en heeft volledige 
juridische zeggenschap over en verantwoordelljkheld voor de grond, het 
ontwerp en de bouw . 
Bij mede-opdrachtgeverschap geeft een groep particulieren gezamenlijk 
met een ander opdrachtgever opdracht tot het ontwerpen en het realiseren 
van eigen woningen. Hiervoor vormen zij in een vroeg stadium een 
rechtspersoon. In dit onderzoek neemt een woningcorporatie de rol van 
tweede opdrachtgever op zich. De groep particulieren en de 
woningcorporatle hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid over de 
grond, het ontwerp en de realisatie van de woning, waarbij het lnitiatief voor 
het project bij de woningcorporatie ligt. ledere partij heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheden, maar de woningcorporatie neemt binnen het 
project een sturende rol in. 
Een particulier stelt samen met de bouwer zijn woning samen uit vooraf 
bekende elementen. Systeembouw: keuze uit geprefabriceerde elementen 
op onderdeel niveau. Catalogusbouw: keuze van woningen en onderdelen 
uit een catalogus. (bouwer bekend) 
Een ontwikkelaar koopt bouwkavels en ontwlkkelt en bouwt woningen. 
Toekomstige bewoners kunnen nog wel keuzes maken over de lndeling van 
de woning, kleurstelling en materiaal. (Ontwerper en bouwer bekend) 
Een ontwikkelaar koopt bouwkavels en ontwikkelt en bouwt woningen. 
Toekomstige bewoners kunnen alleen in de vorm van meer- en minderwerk 
hun woning enigszins aanpassen aan hun wensen. (Ontwerp en bouwer 
bekend) 

Figuur 2.2: Projectontwikkellngsvormen ingedeeld naar mate van zeggenschap en keuzevrijheid. (Gedeeltelijke 
i:iebaseerd op de ei11enbouwladder van RIGO (1999)). 

2.2.1 Geschledenls van particulier opdrachtgeverschap 

Alhoewel de term "particulier opdrachtgeverschap" pas sinds 2000 status heeft door het in 
te zetten als rijksbeleid door toenmalig staatssecretaris Remkes, heeft Nederland een rijke 
traditie als het gaat om eigenbouw. Tot de 2e helft van de 19e eeuw werd het grootste deel 
van de woningproductie door particulieren gebouwd. Men huurde een bouwmeester of 
gildenmeester in die de hele bouw regelde van ontwerp tot realisatie. De gemeente legde wel 
rooilijnen vast en maakte een kavelverdeling, maar het particulier opdrachtgeverschap 
zorgde voor een gevarieerd stadsbeeld. De oude binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam 
en Utrecht getuigen hier nog van. 

0nder invloed van de industriele revolutie in de tweede helft van de 19° eeuw trokken veel 
mensen van het platteland naar de stad. Hlerdoor was er een enorme bevolkingsgroei in de 
grote steden met de bijbehorende huisvestingsproblematiek. Er moesten snel meer huizen 
worden gebouwd. Vaak gebeurde dit door particulier initiatieven die bouwden voor de sociaal 
lagere klassen. Deze initiatieven vormden de voorlopers van de huidige corporaties (zie 
hoofdstuk 3.1). Vaak gebeurde dit zonder planmatige aanpak of oog voor de lange termijn. 
De bouw in deze periode zou later bekend worden als 'revolutiebouw'. De woningen waren 
vaak klein, donker, tochtig en vochtig. De woningwet van 1901 zorgde ervoor dat de regels 
gesteld werden aan de woningbouw en uitbreldingsplannen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit 
van de woningen echter bleef de invloed die particulieren konden uitoefenen achter. Tot de 
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tweede wereldoorlog zette deze massale woningbouw door corporaties zich door. (Priemus, 
197 4 en Erve, 2002) 

Door de ontstane woningnood tijdens de tweede wereldoorlog was er na de oorlog behoefte 
aan grootschalige woningbouw. De overheid nam deze taak op zich en door grootschaligheid 
en functionalisme werd de wederopbouw vorm gegeven, waarbij zeggenschap ondergeschikt 
was (Gresnigt, 2006). In de jaren na de oorlog zijn er diverse onderzoeken en experimenten 
geweest naar de vergroting van zeggenschap en keuzevrijheid van burgers. Particulier 
opdrachtgeverschap kwam echter nooit echt van de grond. In de jaren negentig, vooral bij de 
aanleg van de Vinex-wijken, zijn projectontwikkelaars, bouwbedrijven en geprivatiseerde 
woningcorporaties steeds vaker gaan samenwerken. Hierdoor wordt de huidige nieuwbouw 
nog steeds gedomineerd door een grootschalige, projectmatige woningbouw. De kritiek op de 
eentonigheid van de Vinex-locatie heeft er echter toe geleid dat de discussie over 
zeggenschap en keuzevrijheid van de burger weer oplaaide. 

In 1992 introduceerde de architect Carel Weeber ~Het wilde wonen". Hierin stelde Weeber 
dat bewoners veel meer in het bouwproces betrokken moesten worden. In 2000 kreeg 
Weeber gehoor van de overheid wat resulteerde in de invoering van de term particulier 
opdrachtgeverschap in 2000 in de nota Mensen, Wensen, Wonen door de toenmalige 
staatssecretaris Remkes. 
In de nota ''Mensen, Wensen, Wonen", gepresenteerd door Staatssecretaris Remkes is op 
deze ontwikkeling ingesprongen en zijn er onder andere de volgende doelen opgesteld: 

Meer zeggenschap voor koper over woning en woonomgeving 
Kwaliteit van wonen in steden moet vergroot worden 
Er moet meer ruimte worden gecreeerd voor "groene woonwensen" 
Vanaf 2005 moet minimaal 33% van de woningproductie door particulier 
opdrachtgeverschap gebouwd worden 

Orn deze doelen te bereiken heeft het ministerie van VR0M een aantal maatregelen 
opgesteld. Zo zijn er afspraken gemaakt met gemeenten over het aantal vrije kavels en de 
subsidies die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft. Tevens kunnen, door de nieuwe 
grondexploitatiewet, de gemeenten bij het verlenen van een exploitatievergunning eisen 
stellen aan het aandeel particulier opdrachtgeverschap. Deze mogelijkheid heeft de 
gemeente zelfs wanneer de grond niet in eigendom van de gemeente is. Verder is de 
informatievoorziening naar particulieren en professionals verbeterd. In de woonvisie van 
2006; ~Ruimte geven, bescherming bieden" is het doel om 33% van de woningproductie 
door particulier opdrachtgeverschap te realiseren, afgezwakt. Particulier opdrachtgeverschap 
wordt nog steeds gezien als middel om meer keuzevrijheid en zeggenschap te creeren, maar 
de eis van 33% werd een doel op zich en is daarom verwijderd. 

2.3 Verschilningsvormen van particulier opdrachtgeverschap 

Particulier opdrachtgeverschap is tegenwoordig een veel gebruikte term in de woningbouw. 
Zoals beschreven zijn er drie vormen van PO. Deze verschijningsvormen worden in deze 
paragraaf besproken en gedefinieerd. 

2.3.2 lndividueel Particulier Opdrachtgeverschap 
Bij individueel particulier opdrachtgeverschap (IPO) geeft een individu de opdracht voor de 
realisatie van een eigen woning. Er worden echter verschillende definities gehanteerd door 
verschillende organisaties. Hieronder worden een zestal definities gegeven. De definities 
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gelden in nagenoeg alle gevallen ook voor particulier opdrachtgeverschap in groepsverband 
het zogenaamde collectief opdrachtgeverschap. Deze collectieve variant wordt in de 
volgende subparagraaf besproken. Aan de hand van de onderstaande definities wordt er een 
definitie gevormd die voor dit onderzoek gehanteerd wordt voor IPO. 

• VROM: 
Woningbouw, waarbij de bewoner de volledige juridische zeggenschap heeft over, en 
verantwoordelijk is voor het gebruik van de grand, het ontwerp en de bouw van zijn 
waning. lndien meerdere bewoners samen een woongebouw realiseren zijn zlj hiervoor 
georganiseerd in een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Particullere opdrachtgevers 
bouwen dus niet voor "de markt", dat wll zeggen voor de verkoop of huur, maar wel voor 
eigen gebruik. 

• ICEB (lnformatie Centrum Eigen Bouw): 
Een burger (of een groep burgers zonder winstoogmerk) heeft de volledige juridische 
zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grond, het ontwerp 
en de bouw van de waning. 

• www.particulieropdrachtgeverschap.nl 
Van particulier opdrachtgeverschap is sprake wanneer een particulier zelf de grond kan 
kopen of in erfpacht kan krijgen en daarna zelf kan bepalen met welke partijen zijn of 
haar woning wordt gerealiseerd. 

• SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshulsvesting): 
Over particulier opdrachtgeverschap wordt gesproken als individuele burgers op een 
eigen bouwkavel hun woning (laten) ontwerpen en bouwen, of als collectieven van 
burgers samen een project voor meerdere woningen laten uitvoeren. Het bepalende 
criterium daarbij is de eigendom van de grond: a Ileen dan heeft de latere bewoner alle 
touwtjes in handen. 

• RIGO Research en advies BV: 

• 

Wonlngbouw die in samenwerking met de woonconsument tot stand komt, waarbij de 
consument invloed heeft op de architectuur, het volume en de indeling van zijn woning 
en zo mogelijk het woningtype (binnen zijn financiele mogelijkheden). 

Ruimtelijk Plan Bureau: 
Particuller opdrachtgeverschap onderscheidt zich van de grootschalige, projectmatige 
woningbouw doordat de burger zowel opdrachtgever voor als gebruiker van de woning is. 
Op deze manier heeft hij meer mogelljkheden om zijn eigen woonwensen te reallseren. 
Hij bepaalt bijvoorbeeld zelf met welke partijen hij zijn waning wil bouwen en heeft ook 
meer zeggenschap over het woningtype en de architectuurstijl. 

De belangrijkste elementen uit de bovenstaande definities zijn: 
Het gaat om de bouw van een elgen waning. 
Een particuller of huishouden is opdrachtgever. 
Eigendom van grond, al dan nlet in erfpacht. 
Zowel opdrachtgever als gebruiker. 
Geen winstoogmerk. 
Particulier geeft opdracht tot ontwerp en realisatie van de woning. 
Particulier heeft volledige juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid 
voor de grond, het ontwerp en de bouw. 
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Met behulp van deze elementen kan een nieuwe definitie opgesteld worden die voor dit 
onderzoek gehanteerd wordt. 

Van individueel particu/ier opdrachtgeverschap is sprake wanneer een particulier of 
huishouden opdracht geeft tot ontwerp en realisatie van de eigen waning op grand in 
eigendom of in erfpacht. De particulier heeft volledige juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de grand, het ontwerp en de bouw. Voorwaarde is dat de 
particu/ier voor eigen gebruik bouwt en zonder winstoogmerk. 

De individuele particuliere opdrachtgever meet zelf, meestal met behulp van een architect, 
aannemer en adviseur, voor a lies zorgen dat bij de bouw van een woning komt kijken. Hij 
verwerft grond in erfpacht of in eigendom en ontwerp met behulp van een architect zijn eigen 
woning. Hij heeft dus de volledige zeggenschap over hoe zijn woning eruit komt te zien, de 
maatvoering en de kosten. Aan de hand van het ontwerp wordt de vergunningaanvraag en 
aanbesteding geregeld. De eigenbouwer is verantwoordelijk voor het hele proces en heeft 
tijdens de bouw een controlerende functie zodat er precies gebouwd wordt wat de 
opdrachtgever voor ogen had. Na de oplevering van de woning wordt de opdrachtgever 
gebruiker van de woning. 

2.3.3 Collectlef Particulier Opdrachtgeverschap 
Ook de term collectief particulier opdrachtgeverschap wordt voor dit onderzoek gedefinieerd. 
De definitie wordt samengesteld uit de belangrijkste elementen van partijen die in 
verschillende hoedanigheden op de markt van GPO opereren. Dit zijn de definities van het 
ministerie VROM, IGEB, SEV en RIGO (zie voor de definities subparagraaf 2.3.2). 

De belangrijkste elementen uit deze definities om GPO te beschrijven zijn: 
groep burgers georganiseerd in een rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting 
of vereniging) 
Eigendom van grond, al dan niet in erfpacht. 
Gollectief is zowel opdrachtgever als gebruiker. 
Gollectief geeft opdracht tot ontwerp en realisatie van de woning. 
Gollectief heeft volledige juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor 
de grond, het ontwerp en de bouw. 

Aan de hand van de bovenstaande elementen wordt de definitie van GPO voor dit onderzoek 
opgesteld. 

Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is sprake wanneer een groep particu/ieren 
(het col/ectief) een rechtpersoon zonder winstoogmerk opricht en opdracht geeft tot het 
ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Het collectief heeft bouwgrand in 
eigendom of erfpacht en heeft volledige juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de grand, het ontwerp en de bouw. 

De leden van het collectief zijn gezamenlijk opdrachtgever. Zij vormen een collectief in een 
vereniging of stichting. Het collectief is opdrachtgever voor de bouw van de woningen van de 
participanten. Het gaat hier in het algemeen om de bouw van appartementen, 
rijtjeswoningen en twee-onder-een kappers. Alie participanten hebben hun eigen wensen en 
eisen die ze zoveel mogelijk in het project willen terugzien. Dit brengt niet a Ileen veel overleg 
met zich mee maar ook meer complexiteit op het gebied van taakverdeling en 
vertegenwoordiging. 
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Orn de interne taakverdeling en externe vertegenwoordlging te kunnen regelen moet eerst de 
rechtsvorm gekozen worden. Voor de organisatie van een collectief wordt normaliter een 
keuze gemaakt tussen de rechtsvorm vereniging of de rechtsvorm stlchting (in sommige 
gevallen kan er voor een combinatie van beide gevallen gekozen worden) (Linden, 2004). 
Alledrie de vormen hebben geen winstoogmerk. Het verschil zit in de besluitvorming. Een 
vereniging heeft leden die samen beslissingen maken. Zij bepalen het beleid. Omdat zij 
allemaal mogen meebeslissen is deze vorm tijdrovend, omdat er gewacht moet worden op 
een algemene ledenvergadering om een besllssing te nemen, maar democratischer dan een 
stichting. Bij een stichting vormt een kleine groep particulleren het bestuur. Het bestuur 
neemt zelfstandig beslissingen. Er worden afspraken gemaakt met de overige particulieren 
over de mate van inspraak die zij hebben. Het bestuur van de stichting draagt de 
verantwoordelijkheid van het beleid en de uitvoering daarvan. Tevens is het bestuur de 
vertegenwoordiging van de stichting. Bij een vereniging zijn alle leden verantwoordelijk voor 
het beleid. Er wordt wel een bestuur aangewezen dat het beleid uitvoert en de vereniging 
extern vertegenwoordigt. (Zehenpfennlng, 2007) 
Het is bij zowel een stichting als een vereniging wettelijk verplicht om statuten en 
reglementen op te stellen. De meest belangrijke afspraken over wie bestuurslld mogen zijn 
en hoe ze dat kunnen worden, wat de taken van het bestuur zijn en, bij een vereniging, wat 
de verantwoordelijkheid van de leden is, worden hierin vastgelegd. Tevens wordt de methode 
van controle op het bestuur en de besluitvorming vastgelegd. Overige afspraken worden 
vastgelegd in het reglement. Orn voor een dynamische organisatie te zorgen binnen een 
collectief is het van belang nlet teveel statuten te ma ken. Statuten warden namelijk bij de 
notaris vastgelegd en kosten geld om te wijzigen. Reglementen warden door een 
ledenvergadering vastgelegd en kunnen indlen noodzakelijk relatlef eenvoudlg worden 
gewijzigd. Het is van belang om voorwaarden voor het collectief in de statuten op te nemen. 
Zo kan de zeggenschap in de statuten warden vastgelegd. Ook zou er een antispeculatie
beding kunnen warden vastgelegd zodat ontwikkelde woningen niet direct doorverkocht 
kunnen warden op straffe van een boete. Op deze manier warden winstbejag door 
deelnemers voorkomen. 
Vanuit het oogpunt van zeggenschap voor de organisatie van een collectief geniet de 
vereniging de voorkeur, omdat door algemene ledenvergaderingen gezamenlijk besluiten 
warden genomen. Wanneer men van een stichting als organisatievorm uitgaat kan de 
besluitvorming sneller plaatsvinden. Door vooraf goede afspraken te ma ken kunnen leden 
toch hun zegje doen. Wanneer het bestuur van de stichting (te) vaak zelfstandig besluiten 
neemt dan verkleint dit de betrokkenheid bij de deelnemers aan het project. 

Bij collectlef particulier opdrachtgeverschap kan het initiatief liggen bij een particulier, een 
groep particulieren, een wonlngcorporatie, een gemeente, een ontwikkelaar of een 
adviesbureau. Wanneer particulieren het initiatief nemen om een project in CPO te starten 
dan is er vaak eerst het idee en later warden participanten en een geschikte locatie gezocht. 
Wanneer een professionele partij het initiatief neemt is er vaak al een locatie bekend en 
wordt er een collectief gezicht om het project te volbrengen. Hoe de werving van deelnemers 
voor een project in CPO verloopt wordt in paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk beschreven. 

2.3.4 Mede-opdrachtgeverschap 

Mede-opdrachtgeverschap is een begrip dat weinig wordt gebruikt. Vaak wordt deze vorm 
van particulier opdrachtgeverschap onder CPO gerekend. Toch wijkt deze vorm op essentiele 
punten af van CPO. Voor dit onderzoek is er dan oak voor gekozen dit begrip apart te 
definieren. Voor dit onderzoek wordt de definitie gebaseerd op de definitie van 
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Zehenpfenning (2007). Zehenpfenning heeft het bij deze definitie over co
opdrachtgverschap, maar dit is synoniem aan mede-opdrachtgeverschap. 

Bij mede-opdrachtgeverschap geeft een groep particulieren gezamenlijk met een andere 
opdrachtgever opdracht tot het ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Hiervoor 
vormen zij in een vroeg stadium een rechtspersoon. In dit onderzoek is een woningcorporatie 
mede-opdrachtgever samen met een groep particu/ieren. De groep particulieren en de 
woningcorporatie hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid over de grond, het ontwerp 
en de realisatie van de woning, waarbij het initiatief voor het project bij de woningcorporatie 
ligt. /edere partij heeft zijn eigen verantwoorde/ijkheden, maar de woningcorporatie neemt 
binnen het project een sturende ro/ in. 

In de definitie Zehenpfenning staat de toevoeging dat het over het algemeen 
eengezinswoningen of appartementen betreft die fysiek of qua intentie een eenheid vormen 
waarbij het in de meeste gevallen herstructurering betreft. In de definitie voor dit onderzoek 
is deze toevoeging weggelaten, omdat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Er kunnen ook 
woningen in een buitengebied worden ontwikkeld in mede-opdrachtgeverschap. 

Bij mede-opdrachtgeverschap worden de ontwikkelde woningen aangeboden als huurwoning. 
De corporatie is mede-opdrachtgever omdat zij eigenaar van de grond is, initiatief neemt en 
er belang bij heeft dat woningen van goede kwaliteit zijn. Bij de ontwikkeling van 
huurwoningen blijft de corporatie eigenaar van de woningen en stelt zij randvoorwaarden om 
er voor te zorgen dat woningen ook in de toekomst verhuurbaar zijn. 

CPO en mede-opdrachtgeverschap zijn beide ontwikkelingsmethoden die uitermate geschikt 
zijn voor stedelijke vernieuwingsprojecten (SEV, 2003, RIGO, 2003, RPB, 2007). Collectief 
particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap gelden als de beste methoden 
om aan deze opgave te voldoen vanwege de schaalvoordelen en de bebouwingsdichtheid. 
CPO en MO zijn de manieren om rijtjeswoningen, twee onder een kap woningen en 
appartementen te realiseren. Dit onderzoek heeft betrekking op stedelijke vernieuwing en dit 
is de reden dat uitsluitend CPO en mede-opdrachtgeverschap worden behandeld. 

2.4 Werving van deelnemers voor CPO en mede-opdrachtgeverschap 

Het collectiefvormingsproces bij CPO is beschreven aan de hand van onderzoek van J. van 
der Linden in 2004 "CPO in de woningbouw". Dit proces is door J. Zehenpfenning (2007) 
gebruikt om het collectiefvormingsproces ook voor mede-opdrachtgeverschap in kaart te 
brengen. Seide processen kennen veel overeenkomsten waardoor ze gezamenlijk in deze 
paragraaf aan bod komen. Eventuele verschillen worden cursief weergegeven. 

Het collectiefvormingsproces start met het nemen van initiatief door een persoon, een groep 
particulieren of een professionele organisatie. Bij mede-opdrachtgeverschap is een 
woningcorporatie de initiatiefnemer. Zij hebben een idee voor een bouwproject en zoeken 
hier medestanders voor. Dit initiatief kan komen vanuit een specifieke huisvestingwens 
zoals; duurzaam wonen, wonen met een kunst- of muziekatelier, starterswoningen, maar kan 
ook voortkomen uit de wens zelf een woning te ontwikkelen. Wanneer er een kleine groep 
ontstaan is spreekt men van een initiatiefgroep. Deze groep moet een juridische status 
krijgen om overeenkomsten aan te kunnen en mogen gaan. De initiatiefgroep richt een 
stichting of vereniging op. Zij moeten onderling mensen aanwijzen/kiezen die als bestuur 
dienen om de groep te vertegenwoordigen, de operationele organisatie. Hierbij is het van 
belang dater nagedacht wordt over hoe er met participanten en betrokken partijen wordt 
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omgegaan. In een schema ziet het proces er als volgt uit (gebaseerd op het model van 
Zehenpfennig (2007): 

lnitiatieffase Orientatle
fase 

Juridische 
organisatie 

Figuur 2.3: Collectiefvormlngsproces (Zehenpfennig,2007) 

lnitiatieffase 

Werving 

Operationele organisatie 

In de initiatieffase ontstaat bij een particulier, een groep particulieren of een professionele 
organisatie het idee om in groepsverband woningen te (laten) realiseren. 
Bij mede-opdrachtgeverschap is de initiatiefnemer vaak een woningcorporatie. 

Orientatiefase 
In deze fase van het collectiefvormingsproces warden de ideeen en doelen In kaart gebracht. 
Op basis van deze doelstellingen kunnen leden voor het collectief geworven warden. In deze 
fase is het belangrijk te bekijken hoe de gestelde doelen verwezenlijkt kunnen warden. Ook 
is het van belang te onderzoeken welke deskundigheid in het collectief aanwezig is en welke 
moet warden ingehuurd. 
Bij mede-opdrachtgeverschap stelt de corporatie de doelstellingen en randvoorwaarden voar 
het project op. De woningen moeten een bepaalde minimum kwaliteit hebben, omdat ze in 
het bezit blijven van de corporatie of moeten, bij een koopgarant constructle, warden 
teruggekocht door de corporatie. De woningen moeten in de toekomst ook verhuurbaar of 
verkoopbaar zijn. Wanneer, nadat er bekeken is hoe doe/en worden behaald, blijkt dat er 
deskundigheid van buitenaf nodig is, neemt de corporatie deze taak vaak op zich (een 
woningcorporatie kan eventuee/ een adviesbureau inhuren). Zoals een adviesbureau het 
proces bij GPO begeleidt kan deze taak bij mede-opdrachtgeverschap door de corporatie 
worden vervuld. 

Juridische organisatie 
Een collectief moet een juridische status hebben om overeenkomsten en contracten met 
andere partijen aan te kunnen gaan. Hiervoor moet er een rechtpersoon zijn. Dit gebeurt 
door de oprichting van een vereniging of stichting. 
Bij mede-opdrachtgeverschap zijn het coltectief en de woningcorporatie opdrachtgever. Hier 
wordt bij het oprichten van een rechtspersoon rekening mee gehouden. Dit houdt in dat de 
woningcorporatie p/aatsneemt in de stichting of vereniging. 

Operationele status 
De vereniging of stichting is opgericht en het collectief kan nu als rechtspersoon handelen, 
maar binnen het collectief moeten er afspraken gemaakt warden over de interne 
taakverdeling en externe vertegenwoordiging. Wie doet wat? Hoe is de individuele 
zeggenschap geregeld? 

Werving 
Gedurende de juridische en operationele organisatiefase warden op basis van doelstellingen 
en de bouwlocatie leden voor het collectief geworven. Dit kan door een prijsvraag uit te 
schrijven of door een advertentie te plaatsen. Door een prijsvraag voor initiatiefgroepen te 
organiseren vindt er een screening plaats en wordt de meest geschikte groep gekozen om 
het project te realiseren. 
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Bij mede-opdrachtgeverschap warden vaak ook mensen uit het bestaande woningbezit van 
de corporatie aangeschreven. 
Het is belangrijk in de reglementen op te nemen dat leden die later in het collectief 
instappen reeds genomen besluiten niet meer kunnen omkeren. 

2.5 De case: Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven 

De buurt Gerardusplein, waar de Bloemenbuurt-zuid toebehoort, is volgens de opvattingen 
uit dejaren 1920-1930 opgedeeld in gebieden met arbeiders- en met middenstands
woningen. De stedenbouwkundige opzet gaat uit van diagonaalstraten die de zichtlijnen 
volgen naar de kerktoren op het Gerardusplein. Aan het Gerardusplein liggen de winkels en 
bij de kerk staan de school en het parochiehuis. De arbeiderswoningen zijn geconcentreerd 
in het gebied ten noorden van het Gerardusplein. Daardoor kan dit gebied als een geheel 
worden beschouwd: de Bloemenbuurt. De Bloemenbuurt wordt door de Leostraat (de ring) 
opgedeeld in twee aan elkaar gerelateerde delen, Bloemenbuurt-zuid en Bloemenbuurt
noord. 
Alle 306 woningen in Bloemenbuurt-zuid zijn in bezit van woningcorporatie Domein. Over de 
kwaliteit van de woningen bestond de nodige twijfel. Orn mogelijkheden en beperkingen in de 
huidige wijk te verkennen zijn verschillende onderzoeken gedaan: Een van deze onderzoeken 
is een enquete onder de bewoners van Bloemenbuurt-zuid: het woonbelevingsonderzoek. In 
een bouwtechnisch en woontechnisch onderzoek is door architectenbureau KOVOS gekeken 
of het haalbaar is om de woningen te renoveren. De resultaten van, met name het KOVOS
onderzoek zijn zodanig dat renovatie geen haalbare kaart bleek. Voor de Bloemenbuurt-zuid 
is dan ook gewerkt aan een masterplan waarin sloop en nieuwbouw het uitgangspunt is. 

De integrale wijkvernieuwing beoogt op lange termijn een bijdrage te leveren aan de 
versterking van de sociale samenhang tussen bewoners in de buurt. In de Bloemenbuurt
zuid kennen veel bewoners elkaar, ze wonen al jaren bij elkaar in de buurt en steken elkaar 
de helpende hand toe. Het omgekeerde is ook het geval, namelijk dat mensen zich niet of 
nauwelijks interesseren voor de buurt. De sociale samenhang neemt daardoor af. De 
onzekerheid over de vernieuwing van de buurt versterkt dit proces en maakt dat bekenden 
vertrekken zonder de plannen af te wachten en zorgt er ook voor dat nieuwkomers zich 
minder aan de buurt binden. 
Orn de sociale binding tussen de bewoners in stand te houden en de binding met de buurt te 
versterken is er gekozen om de vernieuwing van de Bloemenbuurt-zuid uit te voeren in 
collectief particulier opdrachtgeverschap. Hierbij gaan de bewoners gezamenlijk beslissingen 
nemen over hun eigen woningen, maar ook over hun directe leefomgeving. Hierbij is een van 
de uitgangspunten dat de huidige bewoners de garantie hebben gekregen terug te kunnen 
keren in de buurt na de herstructurering. 

Het toepassen van CPO in het kader van wijkvernieuwing is een grote uitdaging voor de 
(toekomstige) bewoners van de Bloemenbuurt-zuid. Bijzonder is dat naast kopers ook 
huurders volwaardig lid zijn in de ontwikkelverenigingen. De positie van de huurders is in de 
statuten nader geregeld. Ook na ontwikkeling van de wijk krijgen de huurders een stem in 
het beheer. De woningcorporatie heeft randvoorwaarden opgesteld om ervoor te zorgen dat 
de woningen in de toekomst verhuurbaar zijn. De grond voor de koopwoningen worden door 
de corporatie verkocht en stelt aan deze woningen dan ook geen voorwaarden buiten het 
masterplan, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en bouwbesluit. Deze woningen worden 
door de toekomstige bewoners in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld. 

De bewoners van de Bloemenbuurt-zuid voor de stedelijke vernieuwing hebben allemaal de 
keuze gekregen om in de Bloemenbuurt-zuid te blijven wonen. Doordat veel bewoners hier 
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gebruik van hebben gemaakt was er een grote stap in het collectiefvormingsproces gemaakt. 
Aan de hand van een woonwensenenquete kon men aangeven voor welk type woning men 
interesse had; huur, koopgarant of koop maar ook of men een eengezinswoning, 
appartement of een patiowoning wil. Tevens kon men een voorkeur aangeven in welke straat 
in de buurt men wil wonen. De mensen die het langst in de buurt wonen hebben de eerste 
keuze en aan de hand hiervan heeft Domein de bewoners verdeeld over de bouwblokken (zie 
bijlage 1). De bewoners kunnen er voor kiezen actief deel te nemen aan de ontwikkeling van 
de woningen, maar er kan ook gekozen warden niet actief deel te nemen en Domein 
ontwikkelt dan de waning. 

2.6 Conclusie 

Particulier opdrachtgeverschap is een manier van woningontwikkeling waarbij de 
toekomstige bewoner zijn/haar eigen waning ontwikkelt. Orn opdrachtgever te kunnen zijn 
moet de particulier over de volgende procesfunctie beschikken, initiatief nemen, opdrachten 
geven en de interne besluitvorming. Het beschikbaar stellen van de grand, financieren, 
ontwerpen, bouwen, verlenen/verkrijgen van vergunningen en de coordinatie kunnen 
uitbesteed warden aan derden. 

Er zijn meerdere methoden van PO die voor diverse doelstellingen geschikt zijn en waar de 
keuzevrijheid en zeggenschap van de opdrachtgevers verschillen. Bij individueel particulier 
opdrachtgeverschap is de toekomstig bewoner zelfstandig opdrachtgever en de mate van 
zeggenschap is hier optimaal. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap is de zeggenschap 
minder omdat keuzes met een ontwikkelvereniging of stichting genomen warden. Mede
opdrachtgeverschap is de derde vorm van PO die qua zeggenschap en keuzevrijheid direct 
onder CPO geplaatst kan warden. Het ontwikkelingsprocessen van CPO en MO zijn nagenoeg 
identiek. Het verschil tussen beide ontwikkelingsmethoden ligt in de eigendomssituatie van 
de woningen. MO is zeer geschikt voor huurwoningen door een corporatie en de ontwikkeling 
van koopgarant woningen. De corporatie neemt het initiatief voor de ontwikkeling en blijft 
eigenaar van de woningen. De woningcorporatie stelt voorwaarden voor de woningen zodat 
deze verhuurbaar zijn of, in het geval van koopgarant woningen, dat de verkoopbaarheid 
gegarandeerd blijft. 

Dit onderzoek behandelt de gevolgen van stedelijke vernieuwing in PO met een 
woningcorporatie. CPO en MO zijn de meeste geschikte vormen van PO in de stedelijke 
ontwikkeling omdat er een hogere dichtheid behaald kan warden dan bij IPO. CPO en MO zijn 
uitstekende methoden om appartementen, rijtjeswoningen en twee onder een kappers te 
ontwikkelen terwijl er bij IPO vooral vrijstaande woningen warden gerealiseerd. CPO en MO 
zijn als volgt gedefinieerd: 

Van Co/lectief Particulier Opdrachtgeverschap is sprake wanneer een groep particulieren 
(het col/ectief) een rechtpersoon zonder winstoogmerk opricht en opdracht geeft tot het 
ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Het colfectief heeft bouwgrond in 
eigendom of erfpacht en heeft volledige juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de grond, het ontwerp en de bouw. 

Bij mede-opdrachtgeverschap geeft een groep particulieren gezamenlijk met een ander 
opdrachtgever opdracht tot het ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Hiervoor 
vormen zij in een vroeg stadium een rechtspersoon. In dit onderzoek neemt een 
woningcorporatie de rol van tweede opdrachtgever op zich. De groep particulieren en de 
woningcorporatie hebben zeggenschap en verantwoordelijkheid over de grand, het ontwerp 
en de rea/isatie van de waning, waarbij het initiatief voor het project bij de woningcorporatle 
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/igt. federe partij heeft zijn eigen verantwoordefijkheden, maar de woningcorporatie neemt 
binnen het project een sturende rof in. 

Voor het realiseren van woningen in CPO en MO moet een collectief gevormd worden. Zij 
moeten een vereniging of stichting oprichten om beslissingen te mogen nemen. Leden van 
het collectief beschikken over het algemeen niet over alle benodigde kennis. Tevens vereist 
de complexiteit van het proces o.a. intensieve overlegstructuren. Voor collectieven is het dan 
ook raadzaam advies in te winnen bij gespecialiseerde adviesbureaus of een corporatie. Een 
corporatie kan tevens dienen als achtervang van woningen die niet verkocht worden. 
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Woningcorporaties kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de productie van woningen 
in PO. Ca. 25% van de nieuwbouwproductie bestaat uit huurwoningen. Een belangrijk deel 
van deze productie komt voor rekening van woningcorporaties. Orn het aandeel in PO 
ontwikkelde woning te vergroten zijn corporaties dus een belangrijke speler. In dit hoofdstuk 
wordt het ontstaan van woningcorporaties en hun rol op de huisvestingsmarkt beschreven. 
Door hun lange geschiedenis op de woningmarkt in Nederland hebben zij kennis en 
vaardigheden ontwikkeld die van hen een belangrijke partner in het bouwproces voor 
particuliere opdrachtgevers kan maken. De mogelijkheden die corporaties hebben om aan 
dit proces deel te nemen komen in dit hoofdstuk aan bod. Alvorens te beschrijven wat een 
woningcorporatie is wordt de ontstaansgeschiedenis van de sector beschreven naar 
onderzoek van J. Smeets (2007 tue/bwk/REM&D). 

3.1 Woningcorooraties 

3.1.1 Ontstaan van woningcorporatles 

Periode tot de 1925 
Woningcorporaties of de voorlopers ervan zijn ontstaan in de 19e eeuw. Gedurende de 
industriele revolutie groeiden de steden snel en ongecontroleerd. De slechte 
woonomstandigheden die ontstonden vormden de aanleiding tot allerlel vormen van 
particulier initlatief, waaronder ook initiatieven voor de volkshuisvestlng. Deze initiatieven 
hadden verschillende verschijningsvormen waaronder initiatieven door verlichte 
ondernemers of door arbeiders zelf opgerichte cooperatieve verenigingen. In 1852 werd de 
eerste woningbouwvereniging opgericht waarna er als snel andere initiatieven volgden. Toch 
bleef de invloed van deze partijen in kwantitatief opzicht beperkt. In het begin groeide het 
aantal woningbouwverenigingen langzaam en pas in 1909 waren er 100 corporaties 
opgericht. TiJdens de eerste wereldoorlog nam het aantal woningcorporatie snel toe van 550 
in 1918 tot 1.341 in 1922. Tot 1901 was de bouwwereld nog ongeordend en vrij van 
regelgeving. De woningwet bracht daar in 1901 verandering in. De wet biedt 
gemeentebesturen een instrument om invloed uit te oefenen op de bouw- en 
stedenbouwkundige kwaliteit van nieuw te bouwen woningen. Tevens kan er invloed 
uitgeoefend worden op de kwaliteit van bestaande woningen en op het gebied van bewoning. 
In de woningwet is ook vastgelegd waar een corporatie aan moet voldoen om een 
zogenaamde "toegelaten instelling" te zijn. Als "toegelaten instelling" kwamen de corporaties 
In aanmerking voor voorschotten en exploitatiebijdragen van de overheid. De voorwaarde om 
toegelaten te worden is dat de organisatie alleen in het belang van de volkshuisvesting 
werkzaam mag zijn. De woningwet zorgde in de eerste jaren niet voor een groei in de 
woningproductie. De bouw van sociale huurwoning kwam langzaam op gang door 
procedurele problemen, interpretatieverschillen van de wet en door gebrek aan ervaring en 
inzet door betrokkenen. Rond de eerste wereldoorlog nam niet alleen het aantal corporaties 
toe, ook de bouwproductie door de corporaties maakte een periode van bloei mee. De 
financieringen door het rijk stegen van 100 miljoen gulden per jaar naar gemiddeld 600 
miljoen gulden per jaar. Oak het wegvallen van woningbouw door commerciele partijen als 
gevolg van de eerste wereldoorlog speelden hier in rol bij. 

Periode 1925 tot 1950 
Aan de korte periode van bloei tijdens de eerste wereldoorlog kwam al snel een elnde. De 
woningproductie werd in 1925 alweer door de markt overgenomen. Ook het aantal 
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corporaties nam weer af van 1.350 in 1922 tot 1.050 in 1930. Tijdens en na de tweede 
wereldoorlog was de betekenis van corporaties gering en de crisis duurde na de oorlog voort. 
De corporaties waren niet in staat om de ontstane woningnood op grote schaal te bestrijden. 
Het waren vooral de gemeenten in de vorm van de gemeentelijke woningbedrijven die het 
initiatief namen. De omvangrijke woningproductie in de wederopbouwperiode was dan wel 
voor rekening van de gemeenten, het woningbezit van corporaties groeide toch snel doordat 
de woningen vaak in eigendom en/of beheer werden gegeven aan de corporaties. Ondanks 
het geringe kwantitatieve belang is de periode tot 1940 van belang geweest voor het 
verkrijgen van kwalitatieve inzichten in het ontwerp en beheer van sociale huurwoningen. In 
de jaren 50 ontstonden bovendien adviesbureaus die corporaties adviseerden over 
plattegronden, materiaalkeuze, bestekomschrijvingen, aanbesteding en prijsvorming. Het 
bleek in de jaren 50 echter moeilijk om de bouwproductie op te schroeven. 

Periode 1950 tot 1984 

In 1968 werd de zogenaamde "voorrangsregel" aangenomen waardoor de positie van 
woningcorporatie ten opzichte van de gemeentelijke woningbedrijven werd versterkt. 
Corporaties kregen hierdoor het overwicht in de non-profit sector. In de periode van 1970 tot 
1980 werd 50 tot 80% van alle huurwoningen door corporaties gebouwd. lnstitutionele 
beleggers namen in deze periode nauwelijks initiatieven en gemeenten waren slechts bij 
uitzondering opdrachtgever. In 1970 waren er 1.022 woningcorporaties. Sommige 
corporaties hielden op te bestaan of waren gefuseerd waardoor er in 1980 nog 900 
corporaties actief waren. Belangrijke doorbraak in deze periode was de doorvoering van het 
subsidiariteitsbeginsel. Hierin was vastgelegd dat gemeenten geen taken vervulden die door 
een maatschappelijke organisatie uitgevoerd konden worden. Lange tijd verstrekte de 
gemeente rijksbijdragen en stelde in ruil hiervoor nadere voorwaarden. Dit werd nu 
verboden. De relatie tussen corporatie en gemeente veranderde hierdoor ingrijpend. 
Voorheen stond de gemeente boven de corporaties maar vanaf dit moment waren het 
gelijkwaardige onderhandelingspartners. De belangrijkste machtsmiddelen van de gemeente 
werden nu gronduitgifte en bouwvoorschriften door het bestemmingsplan. In 1977 werd het 
Besluit Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting (BTIV) van kracht. Het BTIV bevat 
maatregelen, zoals het vervallen van de terugbetalingsplicht van ontvangen 
exploitatiesubsidies en regels ten aanzien van huurdersinspraak. Tevens werd het werkveld 
van de corporaties verbreed. De primaire taak bleef de huisvesting van mensen die niet in 
eigen huisvesting konden voorzien maar hier werd huisvesting voor vrijwel alle lagen van de 
bevolking aan toegevoegd. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt door ook in de 
duurder'e segmenten van de woningmarkt te opereren. 

Periode van 1984 tot 1995 

In de periode van 1984 tot 1995 is er een bloei en toename van verzelfstandiging. Het 
aantal corporaties nam af van 890 tot 780 waardoor deze periode redelijk statisch lijkt. 
Maar er was wel degelijk sprake van een dynamische markt. De privatisering van 
gemeentelijke woonbedrijven nam een vlucht waardoor het aantal afnam van 330 tot 90. 
Tevens ontstond er een toenemende verscheidenheid in omvang. Er waren vele kleine 
corporaties en enkele grote waarbij de gemiddelde omvang 2.200 woningen bedroeg. Eind 
jaren 80 werd de verzelfstandiging doorgezet en de marktwerking versterkt. Op de 
achtergrond speelde de doelstelling van de overheid om het begrotingstekort terug te 
dringen en subsidies beheersbaar te maken. In 1984 werd de financiering door het rijk stop 
gezet en waren de corporaties op de kapitaalmarkt aangewezen. De garantstelling door het 
Rijk verviel hier ook mee waardoor corporaties voor garantstelling aangewezen waren op het 
Waarborgfonds Socia le Woningbouw (WSW). In 1988 werd hier nog een tweede fonds aan 
toegevoegd, het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting (CFV). Beide fondsen werden 
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gevoed door bijdragen van de corporaties. Beide fondsen vullen elkaar in theorie naadloos 
aan. Wanneer barging door het WSW niet meer mogelijk is, wordt er doorverwezen naar het 
CFV. De invloed van beide fondsen is in de jaren 90 verder uitgebreid waardoor 
verzelfstandiging van de sector als geheel verder toenam. De bruteringsoperatie van 1995 
wordt gezien als het hoogtepunt van de verzelfstandiging. Met deze operatie werden 
nagenoeg alle financiele banden tussen de corporaties en rijksoverheid doorgesneden. De 
langlopende objectsubsidies op sociale huurwoningen werden weggestreept tegen de 
leningen die het Rijk nog had openstaan bij woningcorporaties en gemeentelijke 
woonbedrijven. De woningcorporaties en gemeentelijke woonbedrijven kregen respectievelijk 
35 en 38 miljard gulden uitgekeerd. Verondersteld werd dat corporaties na de brutering over 
voldoende middelen zouden beschikken om de volkshuisvestingsopgave te realiseren. Hoe 
breed of hoe smal deze opgave was, was direct na de operatie onderwerp van discussie. 
De verzelfstandiging is onder andere vorm gegeven door het Besluit Beheer Sociale 
Huurwoningen (BBSH). Het BBSH vervangt onder andere het BTIV en regelt de toelating, 
taken en toezicht. Het BBSH omvat een aantal prestatievelden waarover de toegelaten 
instelling achteraf verantwoording dient af te leggen. De prestatievelden laat ruimte voor 
interpretatieverschillen waardoor er meer ruimte is om bedrijfsvoering te bepalen en meer 
vrijheid voor de invulling van de volkshuisvestingstaken. De 4 prestatievelden waren: 

Het passend huisvesten van de doelgroep 
Het kwalitatief in standhouden van de woningvoorraad 
Het betrekken van de huurders bij beheer en beleid 
Het waarborgen van de financiele continu'iteit 

De doelgroep werd opnieuw vastgesteld. Was er voorheen nog een verbreding van de 
doelgroep te zien in het BBSH was er een versmalling. De primaire doelgroep was nu die 
mensen die niet of onvoldoende in staat zijn op eigen kracht in de eigen huisvesting te 
voorzien. 
De nadruk kwam in deze jaren steeds meer te liggen op beheer van de bestaande voorraad. 
Er werden niet of nauwelijks toevoegingen gedaan aan de voorraad. Risico's moesten binnen 
de bestaande portefeuille opgevangen worden en de corporaties kregen steeds meer 
aandacht voor strategische beleidsvorming. De noodzaak hiervoor was door de brutering 
grater geworden doordat de risico's nu voor rekening van de corporaties waren. Onder 
invloed van de verzelfstandiging werden de taken complexer en was er een toenemende 
mate van professionalisering. Hierdoor was er meer ruimte voor strategisch beleid. Veel 
corporaties groeiden uit tot meer marktgerichte organisaties, die sneller wilden inspelen op 
signalen uit de markt. 

Periode van bruterlng (1995) tot nu 

In de periode na de brutering is het aantal corporaties drastisch afgenomen van ea. 800 tot 
500. Jaarlijks verdwijnen er enkele tientallen toegelaten instellingen door fusies en 
overnamen. Het gemiddelde aantal woningen per woningcorporatie is inmiddels verdubbelt 
sinds de brutering tot 5.636 woningen. De variatie in corporatie omvang is gebleven zoniet 
vergroot. Ca. 65% van de woningcorporatie heeft een woningbezit kleiner dan 4000 
wooneenheden en ea. 12% heeft meer dan 10.000 wooneenheden (Aedes, 2007). Deze 59 
grootste corporaties bezitten bijna de helft van alle sociale huurwoningen in Nederland. Oak 
de differentiatie in organisatiestructuur, beschikbare bronnen, capaciteit en taakopvatting 
wordt steeds grater. Hierdoor opereren de corporaties steeds vaker op gebieden waar oak 
andere marktpartijen actief zijn. In 1997 wordt er een vijfde prestatieveld aan het herziene 
BBSH toegevoegd: Corporaties dienen een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in 
buurten en wijken waar haar woningen zijn gesitueerd. In 2001 wordt een zesde 
prestatieveld toegevoegd: het verlenen van zorg. In het licht van de verdere verzelfstandiging 
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en de prestatievelden van het BBSH kan een corporatie niet meer volstaan met haar 
traditionele werkzaamheden (eerste 4 prestatievelden), maar zal zij een professionelere 
invulling geven aan haar kerntaken. Deze activiteiten zullen er op gericht moeten zijn om 
huurwoningen aan te bieden, met een zo gunstig mogelijke prijs kwaliteit verhouding in een 
leefbare omgeving, aan groepen die op de markt in de knel dreigen te raken, in overleg met 
de huurders, zonder daarbij de financiele continu'iteit van de organisatie op het spel te 
zetten. 

Woningcorporaties zijn sinds hun opkomst uitgegroeid tot belangrijke aanbieders van 
woondiensten. Na een moeilijke start zijn ze sinds de jaren 70 steeds belangrijker geworden 
op de woningmarkt. Na de verzelfstandiging in de jaren 90 zijn ze uitgegroeid tot hybride 
organisaties. Een hybride organisatie omdat een corporatie aan de ene kant voorziet in de 
woonbehoeften van huishoudens die door de marktwerking in de knel dreigen te raken. 
Anderzijds mogen ze z.g. commerciele activiteiten ontplooien. Zij zijn dankzij decentralisatie 
gaan opereren op een locaal niveau, waardoor een flexibele en marktgerichte aanpak 
mogelijk werd. Daarnaast is de corporatie nu een gelijkwaardige partner van de gemeente. 
0ndanks diverse pogingen de huurder meer inspraak te geven bij corporaties is de invloed 
van huurders gering. In de hierop volgende paragrafen en hoofdstukken wordt besproken op 
welke wijze collectief particulier opdrachtgeverschap met een corporatie als initiatiefnemer 
een mogelijkheid is de "klant" meer inspraak over zijn eigen woning en woonomgeving te 
geven. 

3.1.2 Wonlngcorporaties 

Woningcorporaties zijn non-profit organisaties. Non-profit organisaties keren hun winst niet 
uit aan aandeelhouders. Winst en daarmee samenhangende continuileit worden uitsluitend 
gebruikt om de ideele doelstelling van de organisatie te kunnen behalen. 
Een woningcorporatie is een "toegelaten instelling". Dit wil zeggen dat de instelling 
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam mag zijn. In de nota "Wonen in 
de 21° eeuw" is het werkdomein van corporaties opnieuw geformuleerd en geactualiseerd. 
Corporaties dienen nu werkzaam te zijn op het gebied van wonen, woondiensten en 
woonmilieus. Als kerntaken van corporaties ziet de overheid in de nota Wonen "de zorg voor 
de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie" en in relatie daarmee, "het bijdragen 
aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden". Alle activiteiten (zoals het 
bouwen, aanpassen, verkopen of verhuren) die een fundamenteel en oorzakelijk verband 
hebben met de kerntaken en die passen binnen het risicoprofiel van een non-profit 
organisatie zijn voor de overheid aanvaardbaar. Als voorbeeld dient het verlenen van zorg. 
Het verlenen van zorg hoort niet tot de werkzaamheden van corporaties, investeren in 
vastgoed ten behoeve van zorgverlening hoort wel tot de werkzaamheden. 
Corporaties hebben sinds hun ontstaan een aantal competenties ontwikkeld. Deze 
competenties zijn een uniek pakket aan vaardigheden en technologieen die een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de door de klant waargenomen voordelen. Daarnaast zorgen de 
competenties ervoor dat er eventueel toegetreden kan worden tot een verscheidenheid aan 
markten. Een woningcorporatie beschikt over de volgende kerncompetenties (Gresnigt, 
2006) welke in de volgende paragraaf verder worden besproken en wat hierdoor de 
mogelijkheden zijn voor een corporatie om te ontwikkelen in CP0: 

Vastgoedkunde - Klantgestuurd opereren 
Projectontwikkeling - Professioneel werken 
Non-profit ondernemen - lnnovatief handelen 
Samenwerken - Product ontwikkelen 
Gebiedsgericht werken 
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3.2 Mogelijkheden van een corporatie voor CPO 

In een onderzoek gedaan door Gresnigt (2006) zijn de mogelijkheden in kaart gebracht die 
corporaties vanuit hun campetenties hebben om callectief particulier apdrachtgeverschap te 
initieren, faciliteren, adviseren en organiseren. Hieronder warden de resultaten van dit 
onderzoek per competentie beschreven. 

Vastgoedkunde 
Corporaties hebben veel kennis op het gebied van woonkwaliteit en bouwkundige kwaliteit 
doordat ze een lange ervaring hebben met bouwen en exploiteren van woningen. 
Deze kennis kan een meerwaarde zijn voar particullere opdrachtgevers. 

Projectontwikkeling 
Een ontwikkelende corporatie heeft een financieel sterke positie en is een duurzame relatie 
met lokale partners. Door het ontwikkelen voor de eigen vastgaedportefeuille is de 
directievoering, toezicht en oplevering goed georganiseerd. Deze ervaring van de corporatie 
kan voor particulieren warden aangewend om het proces te stroomlijnen. Het proces in PO 
zal immers een afgeleide zijn van het traditionele ontwikkelproces. Tevens kan een 
corporatie locaties verwerven voor particuliere initiatieven. 

Non-profit ondernemen 
Maatschappelijk ondernemen is wat de corporatiesector uniek maakt. Maatschappelijk 
ondernemen doet men voor de, in het BBSH vastgelegde doelgroep. Dit is de primaire 
doelgroep (iedereen met een inkomen tot €33.000.-) en de daelgroep zarg (lichamelijk en 
verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen, (ex-)psychiatrische patienten, ex
verslaafden en ex-gedetineerden). Voor de doelgroep kan de corporatie bereid zijn meer te 
investeren om op deze manier maatschappelijk rendement te behalen. Stedelijke 
vernieuwing is over het algemeen een dure apgave. Een woningcorporatie kan ervoor kiezen 
zo'n ontwikkeling aan te gaan om haar doelstellingen te bereiken. Tevens kan men bij 
maatschappelijk ondernemen bereid zijn om een deel van de kosten van de openbare ruimte 
op zich te nemen. 

Samenwerken 
Corporaties hebben vaak een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden dat op 
verschillende manieren een bijdrage kan leveren voor particulier opdrachtgeverschap: 

Bij het selectieproces van de adviseurs, bouwers en architecten kan de corporatie 
zijn netwerk aanspreken. 
Kopers die zoeken naar financieringsmogelijkheden kunnen het netwerk van de 
corporatie hiervoar gebruiken. 
Grondeigenaren zijn vaak geen onbekende voor corporaties. Voor het verwerven 
van grond kan de corporatie haar netwerk gebruiken. 
Bij overleggen met gemeente en nutsbedrijven is het mogelijk via de bestaande 
contacten van de corporatie snelle en constructieve contacten te leggen. 
Ten aanzien van de doelgroep zorg kan de corporatie gebruik maken van haar 
bestaande netwerk met zorgaanbieders. 

Gebiedsgericht werken 
Doordat corporaties gebiedsgericht werken hebben zijn specifieke kennis van bepaalde 
regio's. Hierdoor kunnen zij van meerwaarde zijn voor collectieven bij onderzoeken over 
bijvoorbeeld W0Z-waarden, tevredenheid over de woonomgeving, huur- en koopverdeling in 
de wijk, enz. Tevens kan de kennis, die zij hebben opgedaan door veel communicatie met 
bewoners(groepen), gebruikt worden in het proces van particulier opdrachtgeverschap. 
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Deze competentie vormt een fundament voor particulier opdrachtgeverschap. Corporaties 
zijn gewend te communiceren met klanten en beschikken dan ook over informatie over 
klanttevredenheid en woonwensen. Particulier opdrachtgeverschap kan op haar beurt een 
manier zijn om deze competentie te verbeteren. 

Professioneel werken 
Woningcorporaties zijn sinds hun ontstaan steeds professioneler te werk gegaan. Zij hebben 
kennis over project- en risicomanagement waarmee ze particulieren kunnen bijstaan in het 
proces van particulier opdrachtgeverschap. Ook op het gebied van klantenbinding en 
communicatie is er belangrijke kennis aanwezig. 

lnnovatief handelen 
Een corporatie is bekend met innovatief handelen. Zij ontwikkelen nieuwe vormen van 
wonen, denk bijvoorbeeld aan wonen + zorg, de kangoeroewoning en solids. Particulier 
opdrachtgeverschap is een nieuwe vorm van ontwikkelen voor corporaties met een 
bijbehorend nieuw proces. Dankzij de ervaring met innovaties kan een corporatie hier 
invulling aan geven. 

3.3 De case: Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven 

Woningcorporatie Domein heeft als doelgroep mensen die niet in hun eigen woonbehoefte 
kunnen voorzien. Door middel van samenwerkingsverbanden met zorginstellingen kan er 
zorg worden geleverd voor ouderen en mensen met een handicap. 

Als missie is vastgesteld dat zij: 
Een vastgoedbedrijf met een sociaal hart zijn; 
Hun klanten opzoeken; 
Hun klant keuzes in wonen bieden; 
Zich binden aan wijken en buurten en daar samenwerken met bewoners en 
partners, aan een goed leefklimaat; 
Betrokken, respectvol, open en ondernemend zijn. 

(Domein:ondernemingsplan 2007-2010: 2006) 

In hun visie hebben zij vastgesteld dat zij: 
Hun klanten kansen bieden; 
Zorgen voor leefbare wijken in dorp en stad; 
Zorgen voor transformatie van de volkshuisvesting op regionaal niveau; 
Zorgen voor dynamiek en verbreding van het vastgoed; 
Maatschappelijk ondernemen met betrokken belanghouders; 
Vanuit de organisatie ondernemerschap stimuleren; 

(Domein:ondernemingsplan 2007-2010: 2006) 

In deze missie en visie komen keuzes en kansen bieden aan bewoners, samenwerken, en de 
leefbaarheid vergroten sterk naar voren. Hier wordt invulling aangegeven doormiddel van o.a. 
particulier opdrachtgeverschap. Dankzij particulier opdrachtgeverschap wordt het 
woningaanbod vergroot waardoor de keuzemogelijkheden toenemen en tevens zorgt het 
ervoor dater meer keuzevrijheid is over het ontwerp en de ontwikkeling van de eigen woning 
voor de participanten. Zij bieden hun klanten de kans om samen met de corporatie voor hun 
eigen woning en woonomgeving te zorgen. Tevens moet de wijkvernieuwing in de 
Bloemenbuurt-zuid ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de wijk wordt vergoot. Particulier 
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opdrachtgeverschap is een methode om de volkshuisvesting te transformeren en innovatief 
te handelen. Particuller opdrachtgeverschap is dus geen doel op zich maar een middel om 
de gestelde doelen te behalen. 

3.4 Conclusie 

Een woningcorporatie is een toegelaten instelling en mag dan ook alleen op het gebied van 
volkshuisvesting werkzaam zijn. Sinds het ontstaan van de eerste corporaties is de 
zelfstandigheid van de sector en de werkgebieden meermaals onderwerp van discussie 
geweest. In de BBSH zijn zes prestatievelden vastgelegd waarbinnen corporaties moeten 
opereren. Dit heeft samen met de bruterlngsoperatie in 1995 ervoor gezorgd dat corporaties 
zelfstandig werden. Door de jaren heen is de sector ontwikkeld van woningverhuurders tot 
maatschappelijk ondernemers en hebben corporaties diverse competenties ontwikkeld. 
Deze competenties zorgen ervoor dat corporaties belangrijke partners kunnen zijn bij PO in 
de stedelijke vernieuwing. 

Woningcorporaties zijn bekend met klantgestuurd en innovatief handelen. Vanuit dit oogpunt 
kan particulier opdrachtgeverschap interessant zijn voor een corporatie. PO In de stedelijke 
vernieuwing is een nieuw verschijnsel in Nederland. Corporaties zijn echter bekend met het 
werken met innovatieve projecten en kunnen van deze ervaring gebruik ma ken. PO is een 
nieuwe stap in het klantgericht werken en ook hiervoor geldt dat opgedane ervaring een plus 
is. Verder hebben corporaties veel kennis over de woningmarkt in de regio waarin ze 
werkzaam zijn en zijn zij bekend met het vastgoedontwikkelingsproces. Daarnaast hebben 
corporaties kennis opgebouwd over beheer en kunnen ze hierdoor als adviseur functioneren. 
Voorts zijn corporaties sterke partners dankzij hun vaak sterke financiele posltie. Als laatste 
hebben corporaties vaak een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden dat op 
verschillende manieren een bijdrage kan leveren voor particulier opdrachtgeverschap, zoals 
selectie van adviseurs, aannemers en architecten, financieringsmogelijkheden, 
grondverwerving, overleg met gemeenten, nutsbedrijven en eventuele zorgleveranciers. 
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H4. Vastgoedontwikkeling door een woningcorporatie 

In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht hoe het proces van woningbouw door een 
ontwikkelaar in zijn werk gaat. De termen "ontwikkelaar" en "projectontwikkeling" warden 
gedefinieerd. Er wordt beschreven waaraan voldaan moet worden om opdrachtgever te 
kunnen zijn. De actoren van het proces komen aan bod met hun werkzaamheden en taken 
tijdens het ontwikkelingsproces. 

4.1 Vast.goedontwjkkeUng 

In Nederland begint het verschijnsel projectontwikkeling rond 1900, net als in veel andere 
landen, met woningbouw. De eerste ontwikkelaars kochten braakliggende gronden waarvoor 
zij een stratenplan maakten. Wanneer de gemeente het stratenplan goedkeurde werd de 
grond bouwrijp gemaakt en werden de gronden die voor straten bestemd waren 
overgedragen aan de gemeente. Projectontwikkeling kreeg een grotere bekendheld In de 
jaren 50 en 60 van de vorlge eeuw. Tot de jaren 60 waren het vooral de gemeentelljke 
bouwbedrijven en woningcorporaties die de productie voor rekening namen. De opkomst was 
te wijten aan een toenemende vraag door groei van de bevolking en economie waardoor de 
bouwproductie moest toenemen, de complexiteit van het bouwproces nam toe en er was 
behoefte aan continu"ileit van ondernemingen. De jaren 60 kenmerkten zich door de 
groeiende economie en de grate woningvraag. De economische groei zorgde voor een 
toenemende vraag naar kantoorruimte en winkelruimte. Hierdoor nam de bouwproductie 
sterk toe en waren er meer investeringsmogelijkheden . Wanneer men voor eigen rekening 
en risico kon ontwikkelen viel er veel geld te verdienen In deze tijd. In eerste instantie waren 
het vooral bouwbedrijven die deze nieuwe kansen benutten, maar laten gingen ook 
financiele instellingen, institutionele beleggers, makelaars en architecten aan 
projectontwikkeling doen. 
Er was in deze periode een groeiende complexiteit waar te nemen. Deze toegenomen 
complexiteit zorgde ervoor dat de vraag groeide naar een partij die het ontwikkelingsproces 
kon sturen en begeleiden. Voorheen draalde alles om bouwen nu is bouwen onderdeel van 
een proces geworden. De projectontwikkelaar werd een partij die bij alle stappen van het 
proces aanwezig was en het gehele proces coordineerde en stroomlijnde zodat vertragingen 
werden beperkt. {Ven, 2003 en Wittermans, 2004) 

Projectontwikkeling heeft te ma ken met locatie, gebouwen en bouwen van huisvesting. 
Huisvesting in de vorm van woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimten. Het is een 
langdurig en complex proces waarmee grote bedragen gemoeid zijn. Door de lange duur van 
het proces is het vaak niet mogelijk in te spelen op veranderende marktomstandlgheden en 
moet er vooraf gefinancierd warden. Dit zorgt ervoor dat projectontwikkeling een risicovol 
proces is waarbij marktkennis noodzakelijk is. De vastgoedmarkt kenmerkt zich door steeds 
grootschaligere projecten en een toenemende complexiteit waardoor projectontwikkeling 
veelal door professionals gebeurt. 

"Projectontwikke/ing is het voor eigen rislco realiseren van vastgoedobjecten, waarbij de 
ontwikke/aar van initiatief tot en met ingebruikstelling bij een project betrokken is en een 
co6rdinerende rol in het ontwikkelingsproces heeft." 
{Oude Veldhuis, 1993 in: Wittermans, 2004) 

De bovengenoemde definitie is al zo'n 15 jaar oud maar beschrijft nog steeds wat 
projectontwikkeling inhoudt De definitie noemt alle activiteiten en eigenschappen van 
projectontwikkeling. Dit wil nlet zeggen dat deze uitgevoerd dienen te worden door de 
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ontwikkelaar zelf. Zo kan risico gedeeld warden en de co6rdinerende taak uitbesteed 
warden. 

4.1.1 De projectontwikkelaar 
pro• ject •ant• wik • ke • laar (de~ (m.), ~s) 
een persoon die of bedrijf dat zich bezighoudt met projectontwikkeling (Van Dale) 

De projectontwikkelaar is volgens Van Dale degene die de projectontwikkeling uitvoert. Deze 
definitie is echter zeer summier. Er zijn namelijk verschillende typen ontwikkelaars te 
onderscheiden met verschillende doelstellingen (Economisch Bureau ING, 2006): 

Zelfstandige projectontwikkelaar: Projectontwikkeling is het doel op zich. 
Projectontwikkelaars - aannemers: Via projectontwikkeling tot bouwproductie 
komen als doel 
Projectontwikkelaars - beleggers: Vastgoedontwikkeling is een middel om tot 
goede vastgoedbeleggingen te komen 
Projectontwikkelaars - corporaties: Middel om in de huisvesting van de doelgroep 
te voorzien. Tevens begeven corporaties zich op de commerciele 
ontwikkelingsmarkt om onrendabele maatschappelijke investeringen te kunnen 
financieren. 
Projectontwikke/aars - financiele instel/ingen: Financieie partijen die oak aan 
projectontwikkeling doen. 
Projectontwikke/aars - architecten: Ontwikkelingsactiviteiten zijn een middel om 
ontwerpdiensten te verrichten. 

"Een projectontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt, welke bij de realisatie van 
een vastgoedobject betrokken is vanaf de fase van het initiatief tot en met de ingebruikname 
ervan vanuit commerciele invalshoek, waarbij deze minimaal een coordinerende functie 
heeft in de conceptue/e en ontwikke/ingsfase en vervolgens de realisatie van het betreffende 
object voor eigen rekening en risico uitvoert, daarbij geen intentie heeft tot het ze/f 
exploiteren ervan gedurende een langere periode." (Keeris, 2001) 

Wanneer de definitie van een projectontwikkelaar van Keeris letterlijk wordt genomen dan 
zou dit betekenen dat woningcorporaties geen projectontwikkelaar kunnen zijn. Want zij 
ontwikkelen immers normaliter niet vanuit een commerciele invalshoek. Een 
woningcorporatie kan vanuit een commerciele invalshoek ontwikkelen dit behoort echter 
echter niet tot de hoofddoelen van de corporatie. Een woningcorporatie heeft de intentie om 
het ontwikkelde te exploiteren gedurende een langere periode. Door deze twee items uit de 
definitie van Keeris te verwijderen is de definitie bruikbaar voor meerdere vormen van 
projectontwikkeling. 

Een projectontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt, die bij de realisatie van een 
vastgoedobject betrokken is vanaf de fase van het initiatief tot en met de ingebruikname 
ervan, waarbij deze minimaal een coordinerende functie heeft in de conceptuele en 
ontwikke/ingsfase en vervolgens de realisatie van het betreffende object voor eigen rekening 
en risico uitvoert. 

Deze definitie samen met de kenmerken van projectontwikkeling door Titulaer (2002) zijn 
meer sluitend om alle vormen van projectontwikkeling te beschrijven. 

42 



P,i;t1cul!cr opdraci11geverschap 
•n d0 steclelqke \t!1 nieuw1ng 

H-1. Vaslg0eclontw1kkel1ng in CPO 
in (Ip stedel1jkc vrn 111euw1ng 

Kenmerken van projectontwikkeling en de projectontwikkelaar zoals de in onderzoek van 
Titulaer naar voren zijn gekomen worden hieronder opgesomd. De invulling die de 
particuliere opdrachtgever hleraan kan geven is hier aan toegevoegd. 

• De projectontwikkelaar ontwikkelt en realiseert marktconforme vastgoedconcepten voor 
eigen risico en beheer. 
De particuliere opdrachtgever neemt initiatief voor een project wanneer hij/zij passende 
huisvesting zoekt. Wanneer een corporatie initiatief neemt voor een ontwikkeling dan 
vormt de vraag van markt of de condltle van het huidige woningbezlt het initiatief. Het 
vastgoedconcept wordt bepaald door de particulier. Zij ontwlkkelen woningen volgens 
hun wensen en deze zijn derhalve marktconform. Als de corporatie de achtervang van de 
woning voor haar rekening neemt is zij ook de drager van het risico. Het beheer van de 
woningen komt voor rekening van de (toekomstige) eigenaar van de woning. Bij 
huurwoningen is dit de corporatie bij koopwoningen zorgt de particulier voor het beheer. 

• De projectontwikke/aar maakt daarbij de vertaling van een veronderstelde of 
aangetoonde marktvraag naar te realiseren vastgoed. 
De huisvesting van de opdrachtgever, In dit geval een burger, vormt de vraag. De 
particuliere opdrachtgever zet zijn/haar wensen en eisen om in een program ma van 
eisen. Het programma van eisen wordt (meestal) opgesteld met behulp van adviseur(s) 
en/of architect. De laatstgenoemde zet het PvE (programma van eisen) om in een 
ontwerp voor het te realiseren vastgoed. 

• Daarbij is sprake van een integrale betrokkenheid bij het projectontwikkelingsproces, 
van initiatief tot en met lngebruikstellfng. 
Wanneer particulieren het initiatief voor een ontwikkeling nemen zijn zij van begin tot 
eind betrokken bij het vastgoedontwikkelingsproces. Wanneer een corporatie het 
initiatief neemt probeert deze zo snel mogelijk deelnemers voor het proces te vinden. 
Hoe eerder toekomstige bewoners bij het proces worden betrokken hoe minder zij tegen 
genomen beslissingen aanlopen en des te meer keuzes zij kunnen maken. 

• De projectontwikke/aar Is opdrachtgever in het projectontwikke/ingsproces en is 
verantwoordelijk voor het procesmanagement en het resultaat. 
Procesmanagement in een projectontwikkelingsproces vereist kennis en ervaring. 
Particuliere opdrachtgevers zijn niet bekend met het proces en voor het 
procesmanagement wordt dan ook over het algemeen een adviseur ingeschakeld. De 
woningcorporatie kan deze rol op zich nemen wanneer zij deze kennis in huis heeft. 

Wanneer er In particulier opdrachtgeverschap wordt ontwikkeld dan neemt de toekomstige 
bewoner de rol van projectontwikkelaar op zich. Een particulier mist de ervaring en kennis 
van een projectontwikkelaar, maar met behulp van gedegen advies komt men een heel eind. 
Bij een 'traditionele' herstructurering door een woningcorporatie treedt de corporatie op als 
projectontwikkelaar. In dit onderzoek wordt uitgegaan van collectief particulier 
opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap met een woningcorporatie. De bewoner 
treedt opals (mede) opdrachtgever en de corporatie neemt de financiele achteropvang op 
zich. Tevens kan de corporatie als adviseur voor de bewoners optreden. Als de corporatie 
echter als mede-opdrachtgever aan het project deelneemt is het beter een onafhankelijk 
adviseur in te schakelen zodat er geen belangenverstrengeling optreedt. De adviseur stelt de 
bewoners in staat als ontwikkelaar te functioneren. 
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4.1.2 Actoren in het vastgoedontwikkelingsproces 
Het vastgoedontwikkelingsproces is een complex proces. Naast de projectontwikkelaar zijn 
er nog een aantal andere partijen te noemen die aan dit proces deelnemen. Figuur 4.1 geeft 
illustratief weer hoe de projectontwikkelaar een spin is in het web van actoren. 

__________ o_n_tw_e_r_p_e_r _ _,) [.._ __ A_d_v_is_e_u_r_s_..,] ______ ___ 

" [ Overheid ) r 
Opdrachtgever 

:::============::: 
[ Bouwer ] Eindgebruiker 

Projectontwikkelaar 

Financier ] Grondleverancier 

Figuur 4.1: Actoren in het vastgoedontwikkelingsproces met de projectontwikkelaar als spin in het web. (Ven, 2003) 

Welke deelnemers aan het proces deelnemen is projectafhankelijk. De deelnemers die 
sowieso aan het project deelnemen zijn hieronder weergegeven (Ven, 2003, Titulaer, 2002 
en Gresnigt, 2006). 

Projectontwikkelaar 
Zie 4.1.1 

Ontwerper 
De ontwerper vertaalt de wensen en eisen van de opdrachtgever in een bouwkundig 
ontwerp. Dankzij kennis en ervaring zorgt de architect voor voldoende woonkwaliteit. De 
stedenbouwkundige ontwerpt de locatie en de omgeving. Hij vertaalt zijn visie in een 
verkaveling met bijbehorende bouwvolumes en geeft een richting aan de locatie 

Adviseurs 
Zoals eerder beschreven is het vastgoedontwikkelingsproces een ingewikkeld en langdurig 
proces. Het is vaak onmogelijk alle kennis in huis te hebben om een project te ontwikkelen. 
Daarom worden er adviseurs ingehuurd die gespecialiseerd zijn op een bepaald aspect van 
projectontwikkeling. De specialisten nemen deel aan het bouwteam en brengen 
constructieve, bouwkundige, installatietechnische en financiele kennis van zaken in. 

Overheid 
De overheid is in 3 bestuurslagen, rijk, provincie en gemeente betrokken bij het 
vastgoedontwikkelingsproces. Zij is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en dus ook 
voor de totstandkoming van vastgoed. De inbreng van de overheid is groot omdat zij een 
voorwaardenscheppende rol hebben. De gemeente bepaalt water waar gebouwd mag 
worden. Bouwplannen moeten altijd voldoen aan het van kracht zijnde bestemmingsplan. 
Wanneer de gemeente de grondbezitter is bij een project dan kan zij voorwaarden stellen 
aan de gronduitgifte. Hierdoor wordt haar positie versterkt. De overheid heeft enkele 
instrumenten voorhanden om de bouw te reguleren zoals, bestemmingsplan, structuurplan, 
bouw- en sloopvergunningen en het recht tot onteigening. 

Bouwer 
De daadwerkelijke realisatie van een bouwwerk komt tot stand door de bouwers. Bouwers 
worden op verschillende momenten in het proces betrokken. Zo kan de bouwer enkel worden 
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aangenomen om het bouwwerk te realiseren. Andere keren kan de bouwer eerder in het 
project betrokken om deel te nemen in een bouwteam. Hierdoor heeft hij meer invloed op 
het gebouwde. 

Grondleverancier 
De grond kan door vele verschillende partijen ingebracht worden. Zoals beschreven kan de 
gemeente grond uitgeven. Hieraan kan de gemeente voorwaarden stellen om bijvoorbeeld 
bepaalde typen woningen te ontwikkelen of voor een bepaalde doelgroep. Ontwikkelaars 
kunnen ook grond aankopen van particulieren of niet vastgoed gerelateerd bedrlJven. Grond 
is van essentieel belang bij het vastgoedontwikkelingsproces. Zonder geschikte locatie kan 
er geen ontwikkeling plaatsvinden. Veel ontwikkelaars kopen speculatlef grond aan. Dit 
betekent dat zij grond aankopen met het idee hier pas later te gaan bouwen of de grond, 
vaak binnen het eigen netwerk, weer te verkopen. Oak een woningcorporatie kan grond ter 
beschikking stellen. Zij hebben vaak bezit in binnenstedelijk gebied. 

Financier 
Vastgoedontwikkeling vraagt om grote investeringen. Door deze kapitaalbehoefte is 
financiering heel belangrijk geworden. Kapitaalverschaffers kunnen zorg dragen voor deze 
kapitaalbehoefte. Kapitaal kan verschaft worden door particulieren of ban ken. Omdat 
particulieren de investeringen voor hun eigen woning vaak niet zelf kunnen maken, zijn zij 
afhankelijk van hypotheekverstrekkers. 

Eindgebruiker 
Voor dit onderzoek zijn er een tweetal eindgebruikers te onderscheiden. De huurder en de 
eigenaar bewoner (koper). De eigenaar bewoner kan een dubbelrol vervullen. Hlj kan 
namelijk gebruiker en opdrachtgever zijn. Seide eindgebruikersgroepen kunnen alleen 
invloed uitoefenen op het proces als zijn in een vroegtijdig stadium erbij worden betrokken 
(zie hoofdstuk 2). 

Opdrachtgever 
De opdrachtgever is een belangrijke participant in het proces. Zander opdrachtgever wordt er 
niks gebouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele opdrachtgevers en 
professionele opdrachtgevers. De laatstgenoemde bestaat uit beleggers, 
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. lncidentele opdrachtgevers ontwikkelen 
voor eigen gebruik. Er kan bijvoorbeeld gedacht warden aan opdrachtgevers van een 
ziekenhuis, school, gemeentehuis, hotel of een kantoorgebouw voor eigen gebruik. Ook eigen 
particuliere opdrachtgevers vallen hieronder. Zij bouwen vaak maar een keer hun eigen 
waning en proberen hier al hun woonwensen In te laten terugkomen. 

4.2 Het vastgoedontwikkelingsproces 

Projectmatige werken vereist een aanpak waaraan drie algemene principes ten grondslag 
liggen; faseren, beslissen en beheersen. De in de voorgaande paragraaf genoemde 
procesfuncties zijn essentieel voor het vastgoedontwikkelingsproces. Het 
vastgoedontwikkelingsproces is een complex en langdurig proces. In deze paragraaf wordt 
het proces beschreven dat doorlopen moet warden om tot de realisatie van een 
vastgoedobject te komen en beschrijft de fasering van dit proces. Verd er wordt in deze 
paragraaf omschreven hoe er beslissingen genomen worden. Als laatste komt het beheersen 
van het vastgoedontwikkelingsproces aan bod. 

,,Projectmatig werken bestaat uit drie, met e/kaar verweven componenten, die het 
eindresultaat steeds duide/ijker maken en de samenwerking vergemakkelijken: faseren, 
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beheersen en beslissen. Faseren omvat het bepa/en van het beoogde eindresultaat, de 
daarvoor noodzake/ijke activiteiten en (de volgorde van) het uitvoeren daarvan. 0nder 
beheersen val/en a/le voorwaarden scheppende (management)activiteiten. De vijf 
beheersaspecten zijn: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Beslissen is de 
integratie van faseren en beheersen: kiezen, goedkeuren, accepteren en dechargeren. w 

(Wijnen, 2007) 

4.2.1 Fasering 
Het vastgoedontwikkelingsproces is een complex proces dat vaak jaren duurt. Dit proces kan 
worden verduidelijkt door het in te delen in een aantal fasen. Deze fasering wordt op 
verschillende manier opgedeeld in de literatuur. In bijlage 2 is een schema weergegeven 
over verschillende faseringen. De verschillende faseringen zijn onderling vergelijkbaar. Soms 
worden er stappen toegevoegd of weggelaten en in andere gevallen zijn de fasen anders 
benoemd, maar de te doorlopen fasen blijven in principe gelijk. Deze paragraaf beschrijft het 
vastgoedontwikkelingsproces zoals dit, voor zover mogelijk, in het algemeen wordt toegepast 
in stedelijke vernieuwing (Maas, 2004). De fasering van stedelijke vernieuwing in CPO en MO 
is hieraan gelijk (Gresnigt, 2006). Echter degene die de werkzaamheden uitvoert in de 
verschillende fasen kan verschillen. De volgende 6 fasen zijn hierin te onderscheiden: 

de initiatieffase 
de definitiefase 
de ontwerpfase 
de bestekfase 
de uitvoeringsfase 
de beheersfase 

lnitiatieffase 
In de eerste fase van het vastgoedontwikkelingsproces warden de grove gegevens voor het 
project onderzocht. Deze fase start met het onderzoeken van de vraag van de markt. Er 
wordt onderzocht wat de mogelijkheden op de markt zijn en hoe deze eventueel benut 
kunnen warden. Vraag vanuit de markt kan bijvoorbeeld ontstaan door een tekort aan 
woningen of bepaalde woningtypen in een regio, door slechte staat van bestaande woningen 
of door een verminderde leefbaarheid in een buurt. Het is dan ook zinvol een 
haalbaarheidsstudie uit te (laten) voeren. Hierbij warden de mogelijkheden onderzocht en de 
consequenties in tijd en geld in kaart gebracht. Als input voor de haalbaarheidsstudie gelden 
de vraag, bestemmingsplan, eventuele gesprekken met gemeenten, huidige 
eigenaren/bewoners/gebruikers. Verschillende alternatieven ontwikkelingen en locaties 
worden bekeken. Schetsen en plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Wanneer 
de globale ideeen voor het project zijn gedefinieerd kan men op zoek gaan naar een locatie. 
Wanneer de vraag ontstaat door een slechte staat van de huidige gebouwen of door een 
verminderde leefbaarheid in de buurt is de locatie reeds bekend. De locatie hoeft nog niet 
verworven te zijn. Een van de mogelijkheden is een optie te nemen op de grand en op deze 
manier economisch en juridisch eigendom uit te stellen (Gresnigt, 2006). De beslissing om 
de grond aan te kopen of een optie op de grond te nemen wordt na de haalbaarheidsstudie 
genomen. Wanneer het project haalbaar blijkt wordt er overgegaan tot de volgende 
ontwikkelingsfase en is er sprake van een project (Maas, 2004). 
De marktverkenning van particuliere opdrachtgevers verschilt van die van een commerciele 
ontwikkelaar. De commerciele ontwikkelaar bekijkt welke woningen gewild zijn in een regio 
en ontwikkelt vanuit een commercieel oogpunt. Voor een particuliere opdrachtgever geldt dat 
deze in zijn eigen huisvestingsbehoefte wil voorzien en het huidige aanbod in de 
woningmarkt hier niet aan voldoet. Wanneer het aanbod op de woningmarkt niet voldoet aan 
de wensen van de particuliere opdrachtgever kan dit een reden zijn voor een particulier om 
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over te gaan tot eigenbouw. Dit onderzoek gaat echter uit van CPO en MO in de stedelijke 
vernieuwing met een woningcorporatie. Het initiatief voor de ontwikkeling in CPO en/of MO 
wordt door een woningcorporatie genomen. Redenen voor stedelijke vernieuwing zijn kunnen 
zijn de slechte staat van de huidige woningen en/of een verminderde leefbaarheid in de 
buurt. Wanneer dit probleem naar voren komt zal de corporatie de verschillende 
mogelijkheden om de problemen op te lossen onderzoeken. De corporatie maakt een keuze 
of zij de bewoners bij de ontwikkeling wil betrekken en indien dit het geval is, wanneer zij de 
bewoners bij het proces betrekken. Een globaal stedenbouwkundig plan en de 
randvoorwaarden kunnen door de corporatie en de gemeente warden opgesteld. In het 
stedenbouwkundig ontwerp vertaalt de gemeente haar (beleids)uitgangspunten en 
voorwaarden voor het ontwerp. Het geniet de voorkeur bewoners of bewonersvertegen
woordigers te betrekken in de initiatieffase. Op deze manier weet de corporatie of gemaakt 
plannen door de bewoners gesteund warden. 

Als er gekozen wordt voor collectief opdrachtgeverschap of mede-opdrachtgeverschap moet 
men de organisatievorm vaststellen. Hoe de organisatie en de werving en de groepsvorming 
bij CPO en MO eruit zien is beschreven in paragrafen 2.3.3 en 2.4. De werving en 
groepsvorming vindt in deze fase plaats. De ontwikkelvereniging(en) of stichting(en) moeten 
in ieder geval zo ver mogelijk compleet zijn voordat programma's van eisen opgesteld 
worden in de volgende fase. Verder wordt in deze fase een haalbaarheidsonderzoek gedaan 
waarin de volgende vragen worden beantwoord. Wat kan men betalen en wat kan er voor die 
prijs gebouwd worden? Zijn de eisen en wensen haalbaar? Hoe staat de gemeente tegenover 
deze ontwikkelingsvorm? Men stuit vaak op weerstand van gemeenten omdat gemeenten 
onbekend zijn met particulier opdrachtgeverschap en het (extra) werk dat het met zich mee 
zou brengen (de Regie, 2004). 
Omdat particuliere opdrachtgevers in welke vorm van PO dan ook vaak geen ervaring met 
het bouwen van woningen hebben is het sterk aan te raden om een adviseur aan te stellen. 
De adviseur kan gedurende het gehele proces de toekomstige bewoners bijstaan. Hij kan 
deelnemers helpen met het lezen van technische tekeningen, informeren over de gevolgen 
van keuzes, stukken controleren, benodigde vergaderingen organiseren, de voortgang 
bewaken, enz. De adviseur stelt de toekomstige bewoners is staat daadwerkelijk als 
ontwikkelaar te functioneren door kennis en ervaring te delen. 

Definitiefase 
Het woord definitiefase geeft al weer dat in deze fase het eindresultaat van het project wordt 
geformuleerd. Op deze manier wordt getracht het gewenste resultaat te waarborgen. Dit 
gebeurt door het opstellen van een program ma van eisen (PvE). Het PvE is feitelijk te 
beschouwen als de (inhoudelijke) opdracht aan de ontwerpers. Het PvE moet zo zijn 
opgesteld dat er alle informatie in terug te vinden is voor de ontwerpers om het ontwerp te 
vervaardigen. Het PvE stelt kaders voor de ontwerpers en kan achteraf gebruikt worden om 
het ontwerp aan te toetsen. De definitiefase moet gezien warden als fase waarin problemen 
naar voren moeten warden gebracht. In deze fase warden er nog geen oplossingen gezocht. 
Dit gebeurt in de volgende fasen. (Maas, 2004) 
De gesprekken met gemeente worden in deze fase voortgezet. Er worden verdere afspraken 
over randvoorwaarden gemaakt en de noodzaak van verschillende vergunningen wordt 
besproken. Tevens zal er een stedenbouwkundig ontwerp verder uitgediept warden al dan 
niet in samenwerking met de gemeente. Eveneens kan aan de hand van een massastudie de 
kostenopstelling bijgesteld warden door de adviseur. 

Net als professionele ontwikkelaars dient de particuliere opdrachtgever in deze fase een 
gedegen plan van aanpak op te stellen. De onderdelen die hierin uitgewerkt dienen te zijn 
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vereisen vaak veel kennis en ervaring. Het is voor particulieren dan ook noodzakelijk zich 
uitvoerig te laten informeren over de verschillende onderdelen door de corporatie en/of 
adviseur. Het kan ook voorkomen dat de corporatie het plan van aanpak opstelt en dat 
deelnemers zich ermee moeten conformeren. In het plan van aanpak dienen tenminste de 
volgende onderdelen te zijn uitgewerkt en vastgelegd (Regie, 2004): 

Organisatievorm 
Het financieringsplan 
Achterva ngconstructie 
Verzekeringen 
Planning 
Haalbaarheidstoets 
Grondreserveringsovereenkomst (of koop- of erfpacht overeenkomst) 

Verder is het opstellen van een programma van eisen van groot belang. Zoals beschreven is 
het PvE de feitelijke opdracht aan de ontwerpers. Voor de toekomstige bewoners is dit een 
belangrijk document dat met veel zorg en overleg moet worden opgesteld. De wensen en 
eisen van het collectief moeten in kaart worden gebracht. Doordat dit in groepsverband 
wordt gedaan moeten er soms concessies worden gedaan. Door het gebrek aan kennis en 
ervaring van toekomstige bewoners kan een onafhankelijke adviseur een belangrijke 
bijdrage leveren door te helpen bij het lezen van tekeningen, gevolgen van keuzes aan te 
stippen, enz. Het opstellen van het PvE is een complex proces en vindt dan ook niet geheel 
plaats in deze fase maar loopt door in de ontwerpfase. Het opstellen gebeurt vaak in 
samenwerking met de architect die aan de hand van schetsontwerpen ideeen in beeld 
brengt. 

Ontwerpfase 
De ontwerpfase is drieledig. Er zijn 3 ontwerpronden te onderscheiden, schetsontwerp (SO), 
voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO). Centraal gedurende de hele 
ontwerpfase staan het zoeken en vinden van oplossingen (Maas, 2004). Naarmate de 
complexiteit van het project toeneemt zullen er meer adviseurs ingeschakeld worden. 

Aan de hand van het programma van eisen worden schetsontwerpen gemaakt. De terrein- en 
bestemmingsplanmogelijkheden worden hierin inzichtelijk gemaakt. lnterne 
bewegingsstromen worden bekeken, eisen met betrekking tot de ruimten worden 
meegenomen in het ontwerp en zaken als bereikbaarheid en ontsluiting worden onderzocht. 
Pas als de opdrachtgever overtuigd is dat alle wensen en randvoorwaarden in het SO zijn 
teruggekomen dan geeft hij/zij goedkeuring om een VO te ma ken. Bij CPO kunnen de 
particulieren deze beslissing als collectief nemen. Bij MO heeft de corporatie in principe de 
laatste stem waardoor zij een besluit van de bewonersgroep kan laten doorgaan of 
stopzetten. Orn toekomstige bewoners zoveel mogelijk zeggenschap en keuzevrijheid te 
geven moet voorkomen warden dat de corporatie hier gebruik van maakt. 

Bestaat het schetsontwerp nog uit schetsen, het voorlopig ontwerp behelst de nadere 
uitwerking ervan. Zo staan er in het SO globale volumes, belangrijke functies en hun 
onderlinge relaties, in het VO zijn deze nauwkeurig uitgewerkt. De functies krijgen een 
specifieke plaats en alle ruimten worden maatgevoerd. In het VO moet er rekening gehouden 
worden met toekomstige installaties en de ruimtebehoefte hiervan. De ruimte die 
constructieonderdelen en installaties opnemen worden gereserveerd. Exacte maten zijn nog 
niet bekend maar op deze manier worden grote problemen op een later tijdstip voorkomen. 
Wanneer het VO gemaakt is kan een financiele doorrekening plaatsvinden. Er wordt getoetst 
of de financiele doelstellingen overeenkomen met het gemaakte ontwerp. De globale 
begroting wordt omgezet in een stichtingskostenbegroting. De financiele doorrekening is een 
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specialistisch onderdeel van vastgoedontwikkeling dat normaliter niet door de toekomstige 
bewoners zelf kan worden uitgevoerd. De financiele doorrekening kan door de corporatie of 
een adviseur worden gedaan. Daarnaast wordt de planning aan de hand van het voorlopig 
ontwerp bijgewerkt. Het budget dat bewoners willen en kunnen besteden aan hun woning 
wordt door de particulieren zelf bepaalt eventueel in samenspraak met een hypotheek
adviseur. 

Het definitief ontwerp betreft een nadere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Dit houdt in 
dat de constructie en installaties verder doorgewerkt worden. Tevens wordt er verder 
gematerialiseerd. De installatieconcepten en principedetails warden gemaakt op zulke wijze 
dat maatvoeringproblemen tijdens de uitvoering voorkomen warden. Het DO wordt getoetst 
door of namens de opdrachtgever. De particuliere opdrachtgever heeft hier vaak de kennis 
niet voor. De toetsing gebeurt dan ook door de corporatie en adviseur die de toekomstige 
bewoners begeleidt. Er wordt bekeken of de gestelde uitgangspunten in het ontwerp 
terugkomen.(Maas, 2004) 

Bestekfase 
In deze fase worden de aanbestedingsstukken gemaakt. Het resultaat van de ontwerpfase 
(DO) wordt vertaald in een bestek en bestektekeningen. In de ontwerpfase ging het er nog 
om water gebouwd moest worden, in de bestekfase wordt bepaald hoe het gebouwd moet 
worden. Het vertrekpunt bij de vervaardiging van de bestektekeningen en het bestek is de 
goedkeuring van DO door groep van toekomstige bewoners. Alles wat de aannemer moet 
bouwen en de werkwijze waarop hij dit moet doen ligt vast, zodat hier later geen 
misverstanden over kunnen bestaan. Het bestek kan dus gezien worden als juridisch 
hulpmiddel ter bescherming van opdrachtgever en aannemer. Het bestek bestaat uit 
verschillende delen; bouwkundig, constructief, installatietechnisch en bouwfysisch. Het 
ma ken van bestek en bestektekeningen kan door de architect gebeuren. Het kan voorkomen 
dat een adviseur het bestek maakt. Bij het vervaardigen van bestek en bestektekeningen 
hebben de adviseur die de toekomstige bewoners begeleidt en de corporatie een 
controlerende en adviserende functie. 

Het principe van projectmatig werken is het vroegtijdig aspecten meenemen in de 
overweging en besluitvorming die grote invloed op het beoogde resultaat en de 
beheersbaarheid (GOTIK-aspecten) (Wijnen, 2007). Dit zorgt ervoor dat de "hoe" 
vraagstukken vroeger in het proces moeten worden meegenomen. Wei moet in acht 
genomen worden dater te allen tijde van grof naar fijn gewerkt dient te worden. Wanneer 
uitvoeringsdeskundlgen eerder in het proces worden betrokken betekent dit niet dater 
eerder met de bestekfase gestart kan worden. De uitvoerbaarheid wordt door alle betrokken 
partijen tijdens de ontwerpfase meegenomen, maar het kan ook een reden zijn om de 
aannemer eerder in het proces te betrekken. Deze vorm van samenwerking wordt ook wel 
het werken in bouwteam verband genoemd. Nadeel hiervan is dat geen concurrentievoordeel 
gehaald kan worden zoals bij traditionele aanbestedingen. CPO en MO verloopt de 
aanbesteding normaliter traditioneel. Zoals gezegd vormt het bestek het contract met de 
aannemer. Op het moment dat een aannemer het werk gegund is (traditionele aanbesteding) 
en de bouwvergunning verleend, begint de volgende fase. De bouwvergunning wordt in 
principe door de opdrachtgever ingediend worden maar kan ook aan een adviseur worden 
overgelaten. Bij MO wordt dit veelal door de corporatie gedaan. Binn en traditionele 
aanbesteding zijn er diverse gunningsvarianten. De aanbesteding kan openbaar zijn, dat wil 
zeggen dat de aanbesteding openbaar bekent wordt gemaakt. Op deze manier kan iedere 
aannemer inschrijven. Het komt echter vaker voor dater aannemers uitgenodigd worden 
voor een prijsopgave, onderhandse aanbesteding. Daarnaast kan het voorkomen dater 
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meerdere aannemers voor een project worden aangenomen. Bijvoorbeeld een aannemer 
voor het bouwkundig deel en een aannemer voor het installatietechnische deel. Deze vorm 
heet neven-aanneming. Verder kunnen twee of meerdere aannemers zich in een joint
venture inschrijven op een bouwproject. Dit komt vaak voor bij zeer grote bouwprojecten. 
(Maas, 2004) Ook bij deze keuze van de aanbestedingsmethode en de uiteindelijke keuze 
hebben de corporatie en adviseur een adviserende rol. 

Realisatiefase 
In de realisatiefase wordt overgegaan tot de bouw van het project. Het begin van deze fase, 
waarin de inkoop, werkvoorbereiding en de bouwplaatsinrichting plaatsvindt, is van cruciaal 
belang voor een succesvol bouwproces. Particuliere opdrachtgevers hebben over het 
algemeen geen bouwkundige achtergrond en daarom is het verstandig om een 
directievoerder in te huren die controleert of er gebouwd wordt volgens de gemaakte 
afspraken. De directievoerder waakt over de beheersaspecten geld, tijd en kwaliteit. Vooraf 
dient vastgelegd te worden, met behulp van corporatie en/of adviseur hoe de directievoerder 
zijn taak uitvoert. Ook de overheid zal gedurende deze fase op de bouwplek de uitvoering 
toetsen aan de goedgekeurde tekeningen die ingediend zijn voor de bouwvergunning. In 
tegenstelling tot een professionele opdrachtgever gaat de ontwikkelende woonconsument 
wel in de woning wonen. Hierdoor zijn toekomstige bewoners emotioneler betrokken bij het 
proces. Bij een professionele opdrachtgever komt de toekomstige bewoner meestal maar 
een keer naar de bouw kijken. Particuliere opdrachtgevers in CPO of MO zullen dit vaker 
doen en de aannemer en zijn werk controleren. De aannemer krijgt te maken met een heel 
ander soort opdrachtgever dan normaal. (Linden, 2004) 

Aan het einde van deze fase vindt de oplevering plaats. Dit is een officieel moment en wordt 
afgesloten met een proces-verbaal van oplevering. Bij de oplevering wordt nogmaals 
gecheckt of alle zaken volgens afspraak zijn uitgevoerd. Als er sprake is van 
opleveringsfouten, zal de aannemer met een gepaste oplossing moeten komen. Pas als de 
overdracht helemaal rond is, ligt de verantwoordelijkheid bij toekomstige bewoner(s) en de 
corporatie en niet meer bij de aannemer. (Regie, 2004) 

Beheersfase 
Nadat het bouwwerk is gerealiseerd komt de beheersfase. De leden van de 
ontwikkelvereniging(en) kunnen hun woning gaan bewonen. Bij mede-opdrachtgeverschap 
worden huurwoningen ontwikkeld. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor het beheer 
van de woningen. 
Bij collectief particulier opdrachtgeverschap worden koopwoningen ontwikkeld. Een eigen 
woning brengt onderhoud met zich mee. Bij gestapelde woningen (appartementen) is een 
Vereniging van Eigenaren (WE) verplicht. Een WE zorgt voor het regelen van het onderhoud 
van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de 
eigenaren. Voor andere typen woningen is dit niet verplicht. Maar het kan voor een groep 
bewoners wel interessant zijn om een WE in de vorm van een kopersvereniging op te 
richten, die zorgdraagt voor het onderhoud van de woningen (bijvoorbeeld een collectief 
onderhoudscontract voor cv-ketels) en eventuele gemeenschappelijke ruimten (zoals een 
gedeelde tuin, parkeergelegenheid of fietsenstalling). De beheerfase lijkt bij het opstarten 
van een initiatief ver weg. Het is echter verstandig om, ook als er nog zoveel onzekerheden 
zijn, alvast na te denken over het beheer en onderhoud van een woning. Door bijvoorbeeld te 
kiezen voor een bepaald bouwmateriaal zijn de bouwkosten misschien wel wat hoger maar 
de onderhouds- en stookkosten weer lager. Ook kan een bepaalde vormgeving snellere 
slijtage in de hand werken. Kortom, reden genoeg om al in een vroeg stadium rekening te 
houden met beheer en onderhoud. 
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In de laatste fase vindt de ingebruikname van het gebouw plaats. Het gebouw wordt ofwel 
verkocht, waarmee de beheerfase in andere handen komt te liggen of het gebouw wordt in 
eigen beheer verhuurd. De ontwikkelaar/beheerder stelt de exploitatieopbrengsten en -
kosten vast en de gebruikers doen hun intrede in het gebouw. Het onderhoud van het 
gebouw is een belangrijk onderdeel van deze fase. Meestal wordt van een exploitatieperiode 
van 50 jaar uitgegaan. Men kan ook eerder of later besluiten om het gebouw grondig te 
renoveren, te verkopen of te slopen en een nieuwe ontwikkeling te realiseren. 
In de ogen van ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen is het project gereed na de 
oplevering. Voor de gebruiker begint het pas. In deze fase moet blijken of het resultaat 
voldoet aan de wensen en eisen van de gebruiker. 

4.2.2 Beslissen 

Het vastgoedontwikkelingsproces heeft een lange doorlooptijd. Tijdens dit proces moeten 
veel beslissingen genomen warden op uiteenlopende momenten met verschillende 
consequenties. De bei'nvloedbaarheid van het proces neemt af gedurende het proces terwijl 
de beschikbare informatle toeneemt (figuur 4.2). 

lnformatie 

Beslisruimte 
Tiid 

Figuur 4.2: Afname beslisruimte afgezet tegen de toename van beschikbare informatie (Maas, 2004) 

Het is van belang dat de juiste beslissing op hetjuiste moment wordt genomen. Daarom 
vragen bepaalde tijdstippen in het proces extra aandacht. Op deze momenten warden de 
zogenaamde go/no go beslissingen genomen. ledere fase in het proces wordt afgesloten met 
het nemen van zo'n besluit. Oat moet gebeuren op basis van zo expliciet mogelijke 
informatie. Voor particuliere opdrachtgevers is het van belang dat de informatie voor handen 
is en begrijpbaar. Hier ligt een belangrijke taak voor een adviseur. Bij professionele 
ontwikkelaars vindt de besluitvorming bij voorkeur plaats op basis van een beslisdocument. 
Hierdoor wordt discussie in een later stadium voorkomen over de aard van de beslissing en 
de hieraan ten grondslag liggende informatie. Het opstellen van een beslisdocument vereist 
kennis en deze is bij particuliere opdrachtgevers vaak niet aanwezig over dit onderwerp. De 
bewonersadviseur of de corporatie kan beslisdocumenten opstellen zodat een bewoner een 
overwogen besluit kan nemen. De adviseur moet de bewoners immers in staat stellen de rol 
van ontwikkelaar uit te voeren. In een beslisdocument moet de volgende informatie over het 
algemeen aanwezig zijn (Maas, 2004): 

• omschrijving van de fase die afgesloten is; 
• de aard van de beslissing die genomen moet worden; 
• de resultaten van de desbetreffende fase, met conclusies; 
• het advies met betrekking tot de te nemen beslissing; 
• de consequenties van de te nemen beslissing ten aanzien van geld, organisatie, tijd, 

informatie en kwaliteit; 
• aanbevellngen voor de aanpak van de volgende fase. 
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Een project heeft altijd een beoogd, uniek resultaat. De inspanningen die door alle 
betrokkenen worden verricht zijn op dit resultaat gericht. Beheersen is alleen mogelijk als er 
afspraken over elk van de vijf GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, lnformatie en Kwaliteit) 
beheersaspecten worden gemaakt en vastgelegd. lmmers wanneer geld geen rol zou spelen 
en hierover geen afspraken zijn gemaakt dan heeft het geen zin dit aspect te beheersen. Het 
is dan voldoende aan het einde van het proces de rekening op te maken en aan de 
opdrachtgever te overhandigen. Beheersen vindt continu of ten minste aan het einde van 
iedere fase in het proces plaats. De verschillende plannen moeten op regelmatige 
momenten worden getoetst en bijgesteld. Minimaal bij elke faseovergang moet worden 
onderzocht of de plannen nog wel voldoen aan de doelstellingen. Hieronder vindt u de 
definities van de vijf beheersaspecten volgens (Wijnen, 2007); 

Tijdbeheersing Hiermee zorgt men voor het tijdig kunnen uitvoeren van alle 
projectactiviteiten zodat het projectresultaat tijdig gereedkomt. 

Ge/dbeheersing. Hiermee zorgt men voor het financieel verantwoord/doelmatig 
kunnen uitvoeren van alle projectactiviteiten zodat het 
projectresultaat er economisch rendabel uitkomt. 

Kwaliteitsbeheersing. Hiermee zorgt men voor het goed (doelgericht) kunnen uitvoeren 
van alle projectactiviteiten, zodat het projectresultaat er goed 
genoeg uitkomt. 

lnformatiebeheersing. Hiermee zorgt men voor het eenduidig kunnen uitvoeren van alle 
projectactiviteiten, zodat het projectresultaat er eenduidig 
(reproduceerbaar) uitkomt. 

Organisatiebeheersing. Hiermee zorgt men voor het (kunnen) uitvoeren van alle 
projectactiviteiten door de daartoe verantwoordelijke en bevoegde 
personen zodat het projectresultaat er formeel geaccepteerd (= 
overgenomen door de 'nieuwe eigenaar') uitkomt. 

De vijf beheeraspecten zijn te beschouwen als invalshoeken voor het beheersen van een 
project. Het beheersen van het proces is de verantwoordelijkheid van alle deelnemers. 
Echter hecht de opdrachtgever hier het meeste belang aan, omdat hij/zij een goed product 
wil ontwikkelen. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners opdrachtgever bij MO zijn dat de 
toekomstige bewoners en de corporatie. Ook hier geldt dat bewoners hier geen ervaring mee 
hebben en moeten worden bijgestaan door de corporatie of de bewonersadviseur. Het 
gebruik van de aspecten wordt nader toegelicht aan de hand van de beheerscyclus (zie 
figuur 4.3). 
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Figuur 4.3: De beheerscyclus (Wijnen, 2007). 
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Het hokje "project in werkelijkheidn betreft de uitvoering van een project en de inhoudelijke 
activiteiten op een gegeven moment. Vervolgens komt dan het hokje opnemen stand van 
zaken. Bij deze activitelt wordt de actuele situatie van het project gemeten. Dit gaat per 
beheersaspect; Wat is er gereed? Wat moet er nog gedaan warden? Welke (tussen) 
resultaten zijn er al bereikt? Vervolgens wordt bij het hokje verge/ijken nagegaan in hoeverre 
de werkelijkheid afwijkt met de planning of de gestelde norm. Er wordt niet alleen nagegaan 
of er afwijkingen zijn, ook wordt er onderzocht wat de oorzaken, gevolgen, e.d. van deze 
afwijkingen zijn. Vervolgens komt men aan bij de laatste beheersmatige activiteit, het hokje 
bijsturen. In deze fase van de beheerscyclus zijn er in principe 4 alternatieven. 

niets veranderen, de afwijking is bijvoorbeeld te verwaarlozen, waardoor er niet 
bijgestuurd hoeft te worden; 
bijsturen, zodat bij de volgende meting er weinig tot geen afwijking meer is; 
herplannen, de marges warden verruimd of de planning/norm wordt aangepast; 
stoppen, wanneer de afwijkingen zodanig zijn dat het zinloos is het project voort te 
zetten. 

Niets veranderen geniet uiteraard de voorkeur als beheersactiviteit, gevolgd door bijsturen. 
Er moet altijd eerst getracht worden het project bij te sturen. Pas in het ulterste geval kan 
men de planning of de norm aanpassen. Er moet voorkomen worden dat men steeds achter 
de feiten aanloopt door de planning of de norm aan te passen aan de werkelijke situatie. Het 
formuleren en vasthouden van de planning (norm) is zeer belangrijk voor het beheersen van 
projecten. De planning (norm) vormt een beheerseis; het geeiste projectresultaat. In bijlage 3 
vindt u een weergave van activiteiten die moeten plaatsvinden t.b.v. de verschillende 
beheersaspecten. 

4.3 De case: Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven 

Woningcorporatie Domein hanteert voor de beheersing van haar vastgoedontwikkelings
projecten een standaard stroomschema/organisatieschema. Dit schema omvat alledrie de 
onderdelen die projectmatig werken mogelijk ma ken. Zij hanteren een standaard fasering. 
Het moment waarop beslissingen warden genomen zijn vastgesteld en er zijn formats 
gemaakt voor alle besllsdocumenten zodat alle benodigde informatie voor de directie 
aanwezig is. De leden van de directie zijn degene die de besluiten moeten nemen. Verder zijn 
de beheeraspecten op een rijtje gezet waarbij zij naast de GOTIK-aspecten een aantal 
toevoegingen hebben gedaan. 

Faseren, beslissen en beheersen 
De fasering en de beslismomenten zijn met elkaar verbonden. Domein heeft haar 
projectfasering als volgt vormgegeven: 
I Haalbaarhe1d 1 ... 1-=----0-n_tw_e_rp ____ l I Realisatie 

I Acquisitie I lnitiat1ef I Defmrtie 11 Voor1opig I Definibefl Voorbereiding I .... I _R_e_a_lis_at_ie _ _,_ __ N_az_o_rg _ __, 

Startnotitie 
haalbaarheid 

Beslisdocument 
haalbaarheid 

r Oplegnolitie 
ontwerp 

Beslisdocument 
ontwerp 

Figuur 4.4: Fasering en beslismomenten voor projectontwikkeling door Domein (Organisatieschema 
projectontwikkeling Domein, 2007) 

[ Eindnotitie 
realisatie 
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Voor het project in de Bloemenbuurt-zuid geldt de besluitstructuur uit figuur 4.4 ook. Zoals in 
dit hoofdstuk is gebleken verschilt de fasering van projecten in PO niet van de fasering van 
"traditionele"ontwikkelingen. De activiteit en actoren per activiteit verschillen wel. 
Woningcorporatie Domein heeft geen ervaring met de ontwikkeling in CPO en MO en heeft 
daarom advies ingehuurd van Bouwen In Eigen Beheer bv (BIES). Zij hebben diverse 
projecten in CPO begeleid en zetten hun ervaring in bij het project in de Bloemenbuurt-zuid. 
Samen met Triode, een adviesbureau gespecialiseerd in het maken van planningen, is er een 
projectplanning opgesteld waarin aangegeven staat wanneer, welke activiteiten moeten 
plaatsvinden. Op deze manier heeft men de activiteiten in het ontwikkelingsproces in kaart 
gebracht. 
Er zijn acht beheersaspecten opgesteld om haar projecten te kunnen beheersen. Deze 
aspecten komen steeds terug in de beslisdocumenten. Buiten de beheersaspecten geld, 
organisatie, tijd, informatie en geld heeft Domein de aspecten risico, doelgroep en marketing 
toegevoegd. De toegevoegde aspecten kunnen ondergebracht warden in de "standaard" 
GOTIK-aspecten maar deze aspecten worden dusdanig belangrijk geacht dat hier extra 
aandacht aan besteed wordt in de besluitvorming. De besluiten die voor de koopwoningen 
genomen moeten worden, worden door de toekomstige bewoners gemaakt. Voor de 
huurwoningen geldt dat de corporatie het uiteindelijke besluit neemt maar zich zoveel 
mogelijk conformeert met wat de ontwikkelverenigingen beslissen. Maar omdat de corporatie 
uiteindelijk voor de woningen betaalt moet zij de beslissingen nemen. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk werk het ontwikkelingsproces van PO in de stedelijke vernieuwing bekeken. 
De procesfasen die het collectief moet doorlopen bleek niet te verschillen van de 
procesfasen in een "traditioneel" ontwikkelingsproces. De procesfasen die doorlopen 
moeten worden zijn: 

de initiatieffase 
de definitiefase 
de ontwerpfase 
de bestekfase 
de uitvoeringsfase 
de beheersfase 

Bij projectmatig werken, zeker wanneer het een project betreft waar geen voorbeelden van te 
noemen zijn, qua schaal en combinatie huur en koopwoningen, is het van belang dat het 
proces goed beheerst wordt en dat beslissingen op de juiste tijdstippen met de juiste 
onderbouwing plaatsvinden. Beslissingen warden gedurende het hele project genomen door 
de opdrachtgevers. Dit zijn de kopers en de corporatie. Voor de huurwoningen warden de 
beslissingen in samenspraak met de toekomstige bewoners genomen. Hierin heeft de 
corporatie het laatste woord omdat zij eigenaar van de woningen wordt. De corporatie zal 
zich echter zoveel mogelijk conformeren aan besluiten die de toekomstige huurders nemen. 
De belangrijkste beslismomenten liggen aan het einde van iedere projectfase. Door per 
beheersaspect duidelijke doelen te stellen voor iedere fase en deze gedurende de fase te 
controleren kunnen er gedegen besluiten genomen warden. 
Door de juiste besl issingen op het juiste moment te nemen kan een dergelijk complex proces 
worden beheerst. De 5 belangrijkste en steeds terugkerende beheersaspecten zijn geld, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. De vijf beheersaspecten zijn te beschouwen als 
invalshoeken voor het beheersen van een projecten. Zij dienen tijdens het proces te worden 
gemeten, vergeleken met gestelde doelen en eventueel warden bijgestuurd. 
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De complexiteit van vastgoedontwikkelingsproces is groat. Particuliere opdrachtgevers zijn 
vaak eenmalige opdrachtgevers en hebben dan ook beperkte kennis van het proces. Het is 
belangrijk dat particulleren dan ook goed begeleid warden tijdens de ontwikkeling van hun 
waning. Zij kunnen hlervoor zelf (een) adviseur(s) inhuren. Deze taak kan ook door een 
corporatie warden vervuld. De adviseur stelt de bewoners in staat als ontwikkelaar te kunnen 
fungeren. De adviseur zorgt ervoor dat de juiste activiteiten op hetjuiste tijdstip plaatsvinden 
met de juiste informatie. 
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H5. Toetsingsinstrument voor de verwachtingen van particulier 

opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing. 

Stedelijke vernieuwing staat voor fysieke ingrepen in de woningvoorraad en woonomgeving. 
M.b.v. fysieke ingrepen wordt niet alleen getracht de kwaliteit en uitstraling van de wijk te 
verbeteren maar ook de leefbaarheid en de sociale contacten in de wijk. De maatregelen zijn 
veelal gericht op een grotere differentiatie van woonmilieus, op verbetering van de 
woningmarktpositie en op verbetering van de leefbaarheid. Terugkerende doelstellingen van 
stedelijke vernieuwing zijn (RIGO, 2003)(SEV, 2006): 

Vergroten van de verhuurbaarheid op de lange termijn. 
Concentratie van kansarme bewoners verminderen. 
Vergroten van keuzevrijheid en wooncarrieremogelijkheden voar specifieke 
categorieen bewoners. 
Vergroten van het draagvlak voor voorzieningen. 
Verbeteren van de leefbaarheid. 

CPO en MO zouden diverse positieve effecten met zich mee brengen om deze doelen te 
bereiken. Bij CPO en MO in de stedelijke vernieuwing zijn er niet a Ileen fysieke ingrepen maar 
vindt er oak een sociaal proces plaats. Toekomstige bewoners werken reeds in een vroeg 
stadium samen. Zij ontwikkelen samen hun woningen en woonomgeving en hebben 
vergaande inspraak op de inrichting en uiterlijk van de individuele woningen. In dit hoofdstuk 
warden de verwachtingen van CPO en MO in kaart gebracht en wordt bekeken hoe deze 
verwachtingen meetbaar gemaakt kunnen warden zodat uiteindelijk aangetoand kan warden 
of de verwachtingen overeenkomen met de feitelijke effecten van PO in de stedelijke 
vernieuwing. Er zijn diverse projecten te noemen in PO. Echter weinig van deze projecten 
vonden plaats in de stedelijke vernieuwing met zowel huurder als kopers. De projecten die 
wel in PO in de stedelijke vernieuwing gerealiseerd zijn, zijn vaak van kleine schaal(tot ea. 50 
woningen) en gericht op kopers. Op deze manier zijn de gevolgen voor de buurt gering en 
moeilijk in te meten. In bijlage 4 zijn een aantal projecten in PO weergegeven die wel aan een 
of meer van de bovengenoemde eisen voldoen. Dit onderzoek richt zich op grootschalige 
stedelijke vernieuwing in PO met huurders en kopers, zodat effecten van ontwikkeling op 
wijkniveau gemeten kunnen warden. 

In dit hoofdstuk warden de belangrijkste verwachtingen van zowel CPO als mede
opdrachtgeverschap uit onderzoeken van RIGO (2003), SEV (2002, 2006), VROM (2000, 
2006), Akim en Karabekir (2004), RPB (2007) en Zehenpfennig (2006) in kaart gebracht. De 
verwachtingen van CPO en MO komen voor een groot deel overeen en warden gezamenlijk 
behandeld. Er worden in dit hoafdstuk tevens methaden ontwikkeld om de effecten te meten 
en te evalueren. De volgende verwachtingen komen aan bod; 

Participatie aan het proces 
zeggenschap en keuzevrijheid 
meer woningdifferentiatie 
toename van saciale cohesie 
verbetering leefbaarheid 
imagoverbetering voor de buurt 
bouwen onder de marktwaarde 

Alle verwachtingen warden geoperatianaliseerd, zodat de verwachte effecten meetbaar 
warden en vergeleken kunnen warden met de uiteindelijke situatie. In het hierop volgende 
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hoofdstuk wordt de ontwikkelde onderzoeksmethode toegepast om het project in de 
Bloemenbuurt-zuid te evalueren, voor zover dit mogelijk is. Vele verwachtingen zullen pas in 
een later stadium te meten zijn. Dit onderzoek gaat dan ook alleen in op de resultaten die op 
het moment van schrijven meetbaar zijn. 

5.1 Participatie 

Participatie in het vastgoed ontwikkelingsproces is vereist om projecten in zowel CPO als MO 
tot een succes te maken. Bij beide ontwikkelingsvormen draait het om inspraak van burgers 
in de ontwikkeling van hun eigen waning. Wanneer het ontwikkelingsproces start op het 
moment dater geen of te weinig deelnemers gevonden kunnen warden dan komt de mate 
van zeggenschap in het gedrang. Participatie staat in sterk verband met zeggenschap en 
keuzevrijheid en sociale cohesie. Kort gezegd; geen groep, geen inspraak en geen groep, 
geen binding. Het is van groat belang dat de deelnemers aan het proces vroegtijdig bekend 
zijn en dat de groep zoveel mogelijk compleet blijft. Als er mensen gedurende het proces 
wegvallen, moeten er nieuwe deelnemers warden gezocht. Naarmate toekomstige bewoners 
later instromen in het proces des te meer lopen zij tegen reeds genomen beslissingen aan. 
lnstromers kunnen alleen nog instappen in een "rijdende trein". 
Tevens is de opkomst tijdens de projectvergaderingen van belang. Alleen door deel te nemen 
aan de projectvergaderingen kunnen de toekomstige bewoners hun stem laten horen en 
beslissingen betreffende de bouw van hun waning nemen. Er kunnen diverse redenen zijn 
waarom bewoners niet deelnemen aan de vergaderingen. Dit kan vrijwillig zijn in het geval 
dat huurders geen behoefte hebben om hun waning te ontwikkelen. Veelal krijgen de 
bewoners een terugkeergarantie voor de nieuw te ontwikkelen wijk als hun huidige waning 
wordt gesloopt. Als de stedelijke vernieuwing plaatsvindt in PO kan het voorkomen dater 
bewoners zijn die wel willen terugkeren in de wijk, maar niet de behoefte hebben om hun 
eigen waning te ontwikkelen. In deze gevallen moeten deze bewoners zich conformeren met 
de keuzes die de actieve deelnemers aan het project maken. De keuzes die de bewoners 
tijdens het proces individueel over hun toekomstige woning kunnen maken, worden voor 
deze niet actief deelnemende bewoners gemaakt door de corporatie. De bewoners krijgen 
wel de reguliere keuzemogelijkheden zoals deze bij traditionele ontwikkeling ook zijn, zoals 
de afwerking van sanitair en keuken. Het kan ook voorkomen dat mensen onvrijwillig niet 
deelnemen aan de vergaderingen doordat zij structureel verhinderd zijn, doordat ze geen 
vervoer hebben, vanwege werk, etc. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om aanwezig te 
zijn bij de vergadering. 

De drie bovenstaande dimensies van participatie: de mate van deelname aan de 
ontwikkelvereniging, de opkomst bij de ontwikkelvergaderingen en de mate van uitval tijdens 
het proces, moeten gedurende het proces warden gemonitord. Uitval en verminderde 
deelname aan de verenigingen en de vergaderingen moeten warden voorkomen om de 
zeggenschap van de deelnemers te maximaliseren. Macht er onverhoopt toch uitval en 
verminderde deelname zijn dan moet achterhaald warden wat de reden hiervoor is zodat hier 
voor de toekomst maatregelen tegen genomen kunnen warden. 

De mate van dee/name van toekomstige bewoners aan de ontwikke/vereniging 
Het aantal deelnemers moet gelijk zijn aan het aantal te bouwen woningen. Wanneer er geen 
toekomstige bewoners voor woningen zijn gevonden terwijl het proces al begonnen is en 
loopt, wordt de zeggenschap van de personen die uiteindelijk in deze woningen terecht 
komen steeds verder beperkt. Wanneer er mensen later instromen warden zij 
geconfronteerd met genomen beslissingen. Het is dus van belang zo snel mogelijk de 
ontwikkelvereniging compleet te krijgen en te houden. De ontwikkelvereniging zou compleet 
moeten zijn voordat de architect wordt gekozen en de ontwerpfase wordt gestart. Zo lang er 
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niet een gelijk aantal deelnemers als beschikbare woningen is, terwijl het project wel loopt, 
warden er beslissingen genomen. Later instromende deelnemers lopen tegen genomen 
besluiten aan. Hierdoor wordt de zeggenschap hoe langer, hoe minder. 

De opkomst bij de ontwikkelvergaderingen 
De opkomst van deelnemers bij de ontwikkelvergadering is ook redelijk eenvoudig te meten 
door de aanwezigheid van deelnemers te controleren aan de hand van een presentielijst. 
Hieraan kunnen twee dingen ontleend warden, namelijk het percentage van het aantal 
deelnemers dat komt opdagen bij een vergadering en het percentage vergaderingen dat een 
deelnemer bijwoont. Er geldt echter dater zich altijd iets kan voordoen waardoor een 
deelnemer de vergadering niet kan bijwonen. Wanneer deelnemers echter structureel 
afwezig blijven kan de ontwikkelvereniging trachten de reden hiervan achterhalen. Ook voor 
een corporatie kan het interessant zijn om de reden te weten. Als mensen buiten hun schuld 
niet kunnen deelnemen dan kan het collectief of de corporatie hierin wellicht beter faciliteren 
zodat deze mensen toch de mogelijkheid krijgen actief deel te nemen. Voor mensen die 
slecht ter been zijn kan bijvoorbeeld vervoer geregeld worden of voor mensen die geen 
Nederlands spreken kan een tolk warden ingezet. Als er mensen zijn die niet hun eigen 
waning willen ontwikkelen, maar wel in de buurt willen wonen dan is er voor deze mensen 
geen sprake van PO. De woningen voor deze mensen warden door de corporatie ontwikkeld. 

Mate van uitval gedurende het proces 
Wanneer er mensen wegvallen tijdens het proces is dit schadelijk voor de 
ontwikkelingsgroep. Er ontstaat een lege plek in het collectief die ingevuld moet worden door 
een nieuwe deelnemer die geconfronteerd wordt met genomen beslissingen. Voor deze 
deelnemers is er hierdoor in minder mate sprake van zeggenschap. Het is dan ook van 
belang dater alleen serieuze deelnemers in de ontwikkelvereniging zitten, zodat uitval 
beperkt wordt. Een corporatie kan de verbintenis van de deelnemers met het project 
versterken door bijvoorbeeld instapgeld te vragen. Door een bedrag te vragen om in te 
mogen stappen in het project is men meer gecommitteerd aan het project. Dit bedrag moet 
zorgvuldig gekozen warden want dit bedrag kan ook een drempel zijn om niet in te stappen in 
het project, zeker in de sociale huursector. lnstapgeld kan gebruikt warden om bijvoorbeeld 
{een deel van) de proceskosten of de bewonersadviseur te betalen. Voor zowel de 
corporaties als ontwikkelverenigingen is het van belang dater alleen serieuze deelnemers 
aan het proces deelnemen. Het kan echter zo zijn dat iemand onvrijwillig uit het collectief 
moet stappen omdat bijvoorbeeld de prijs van de waning te hoog wordt {buiten de schuld van 
de individuele deelnemer) waardoor er geen hypotheek verkregen kan word en, door 
echtscheiding, wijzigen van baan, enz. Bewonersgroepen kunnen er voor kiezen 
mogelijkheden te bieden het instapgeld terug te krijgen in bijzondere gevallen. 
Door de reden achter het vertrek van een deelnemer te achterhalen kan men hier lering uit 
trekken. Of de deelnemer alsnog behouden kan warden voor de groep is afhankelijk van de 
situatie. Mogelijk dat uitval kan warden voorkomen in toekomstige situaties. 

5.2 Zeggenschap en keuzevrijheid 

Het vergroten van zeggenschap en keuzevrijheid is een van de doelen van CPO en MO in de 
stedelijke vernieuwing. Collectief particulier opdrachtgeverschap en mede
opdrachtgeverschap zijn methoden voor corporaties om hun klanten meer zeggenschap en 
keuzevrijheid te geven. Door ver gaande inspraak te verlenen aan zowel huurders als kopers 
bij de ontwikkeling van hun eigen waning wordt getracht dit te bereiken. Particulier 
opdrachtgeverschap wordt wel gezien als de oplossing om burgers meer keuzevrijheid en 
zeggenschap te bieden. Zeggenschap en keuzevrijheid zijn echter twee verschillende dingen 
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die weliswaar sterk met elkaar verband houden. Zeggenschap wordt in het onderzoek van 
Akim en Karabekir (2004) omschreven als: 
"het aandragen van mogelijkheden en op/ossingen door de toekomstige bewoner(s) op basis 
van eigen inbreng en creativiteit om invloed uit te kunnen oefenen op de waning en de 
woonomgevingn 

Terwijl keuzevrijheid in datzelfde onderzoek omschreven wordt als: 
"een eerder bepaald en aangedragen scafa aan mogefijkheden, door anderen dan de 
toekomstige bewoners, waar de toekomstige bewoner uit kan kiezen, om zo invloed uit te 
kunnen oefenen op de waning en woonomgeving. n 

Zeggenschap geeft dus meer mogelijkheid voor eigen inbreng van burgers dan keuzevrijheid. 
In vastgoedontwikkelingsprojecten komt echter nooit a Ileen zeggenschap of alleen 
keuzevrijheid voor. De twee zijn geen uitersten en vullen elkaar aan. In veel gevallen hebben 
burgers weinig tot geen ervaring met de bouw van een eigen woning. In de meest ideale 
situatie qua zeggenschap beschikt de opdrachtgever over alle procesfuncties (zie hoofdstuk 
2). Er zijn echter weinig mensen die over de financiele middelen of de kennis beschikken om 
dit mogelijk te maken. De SEV heeft in 2002 de mate van zeggenschap en keuzevrijheid van 
enkele vastgoedontwikkelingsmethoden in een figuur getracht weer te geven. Figuur 5.1 is 
hier op gebaseerd met de toevoeging van mede-opdrachtgeverschap. 

Particulier opdrachtgeverschap 

individueel 
opdrachtgever 

schap 

collectief 
opdrachtgever 

schap 

Mede
opdrachtgever 

schap 

Figuur 5.1 : Mate van zeggenschap bij verschillende vastgoedontwikkelingsmethoden (SEV, 2002) 

De begrippen zeggenschap en keuzevrijheid zijn sterk met elkaar verbonden en worden om 
deze reden samengevoegd. Wanneer er in dit onderzoek over zeggenschap wordt gesproken 
wordt de combinatie van beide begrippen bedoeld. Zeggenschap wordt als volgt 
gedefinieerd: 

Zeggenschap is de mate waarin toekomstige bewoners de mogelijkheid hebben om keuzes 
te maken over de deelnemers in het ontwikke/ingsproces, de waning in hoofdlijnen (casco), 
interieur en uitrusting, techniek en instal/aties en de woonomgeving. 

Mensen worden steeds mondiger en weten zelf goed hoe ze willen wonen (VROM, 2006). De 
mate van zeggenschap is het grootst bij IPO, gevolgd door CPO, vervolgens MO en daarna 
consumentgerichte projectontwikkeling. CPO en MO zijn geschikte methoden voor een 
corporatie om de zeggenschap van haar klanten bij stedelijke vernieuwingsprojecten te 
vergroten, omdat door ontwikkeling in CPO en MO hoge bebouwingsdichtheden kunnen 
worden gerealiseerd terwijl toekomstige bewoners zowel collectief als individueel keuzes 
kunnen maken over hun woning en woonomgeving. 

De vraag is echter of de mate van zeggenschap bij PO in de stedelijke vernieuwing inderdaad 
grater is dan bij traditionele en consumentgerichte ontwikkeling. Het belangrijkste verschil 
tussen deze PO en consumentgerichte ontwikkeling is opdrachtgeverschap. Bij CPO en MO is 
de toekomstige bewoner opdrachtgever. Orn zich opdrachtgever te kunnen noemen dient de 
toekomstige bewoner over diverse elementen van het vastgoedontwikkelingsproces te 
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beschikken en te beslissen. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dater over particulier 
opdrachtgeverschap gesproken wordt wanneer de toekomstige bewoners zelf opdrachten 
mag geven aan bijvoorbeeld een ontwerper, een bouwer en eventuele advlseurs en 
zeggenschap heeft over de lnterne besluitvormlng. De procesfuncties initiatief nemen, grand 
verwerven, financien beschikbaar stellen, ontwerpen, bouwen, verlenen van goedkeuring en 
coordinatie van het proces kunnen uitbesteed worden en zijn niet essentieel om 
opdrachtgever te kunnen zijn. Bij consumentgerichte ontwikkeling worden de opdrachten 
aan ontwerper, bouwer en eventuele adviseurs door de ontwikkelaar verleend waardoor er 
uitsluitend aanpassingen aan een bestaand ontwerp mogelijk zijn en er dus geen sprake is 
van opdrachtgeverschap. 
In dit onderzoek wordt gemeten of er daadwerkelijk meer zeggenschap is bij projecten in PO 
in de stedelijke vernieuwing t.o.v. "traditionelew en consumentgerichte woningbouw 
projecten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen koop- en huurwoningen. 
De hoeveelheid zeggenschap geeft weer in hoeverre bewoners de mogelijkheid hebben 
beslissingen te nemen. Het zelf kunnen beslissen over de woning en woonomgeving zou 
diverse positieve effecten hebben. De ontwikkelde woning voldoet aan de wensen van de 
bewoner, voor zover dlt blnnen het budget en gestelde randvoorwaarden past. Daarnaast is 
het ook een proces van bewustwording voor toekomstige bewoners. Door deel te nemen aan 
het proces worden zij bewust van de reden waarom keuzes gemaakt worden en van gevolgen 
van keuzes. De zelfwerkzaamheid van bewoners wordt gestimuleerd. Verder is het de 
verwachting dat er meer verschillende woningen worden gebouwd omdat de wensen van de 
bewoners in de ontwerpen van 9e woningen terugkomen. 

De overheid gaat ervan uit dat mensen zelf het beste weten hoe ze willen wonen en hier 
uitdrukking aan moeten kunnen geven. Door mensen meer zeggenschap en keuzevrijheid te 
bieden kan er een omslag gemaakt worden van kwantiteit naar kwaliteit in de woningbouw, 
aldus VROM (2006). 
In 2002 heeft de SEV in samenwerking met TNO en Vereniging Eigen Huis de 
zeggenschapsmeter ontwikkeld met als doel de zeggenschap voor kopers te bepalen bij 
bouwprojecten. De meter is echter ook geschikt om de zeggenschap voor huurders te 
bepalen. De zeggenschapsmeter is dan ook zeer geschikt om de zeggenschap van PO 
projecten in de stedelljke vernieuwing te vergelljken met andere projecten wat betreft de 
mate van zeggenschap. De zeggenschapsmeter is in vijf categorieen onderverdeeld, deze zijn 
(SEV, 2002): 

A - De participanten in het bouwproces 
B - De woning in hoofdlijnen, het casco 
C - lnterieur en uitrusting 
D - Techniek en lnstallaties 
E - Proces en woonomgeving 

In bijlage 5 is de vragenlijst weergegeven die in dit onderzoek wordt gebruikt. De vragenlijst 
verschilt op een aantal punten van de zeggenschapsmeter van SEV. De vragen met 
betrekking tot het proces zijn verwijderd. Hierin wordt gevraagd op welke manier klanten 
worden ondersteund en welke hulpmiddelen zlj tot hun beschikking hebben. Verder is er een 
vraag over de vaststelllng van de opleverdatum en de gevolgen van overschrijding hiervan 
weggelaten. De laatste vraag die geschrapt is gaat over het aantal opleverfouten en het 
herstel hiervan. Deze vragen zeggen niet direct iets over zeggenschap en worden derhalve 
niet meegenomen in dit onderzoek. 

Door de gehele vragenlijst in te vullen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huurders 
en kopers en de verschlllende woningtypen kan de hoeveelheid zeggenschap worden 
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bepaald. De hoeveelheid zeggenschap wordt uiteindelijk in procenten weergegeven per 
vraag. Op deze manier is het mogelijk diverse projecten onderling te vergelijken per categorie 
of zelfs per vraag. Tevens kunnen de verschillende woningtypen en eigendomsvormen wat 
betreft zeggenschap met elkaar worden vergeleken. Daarnaast kan het gehele project 
vergeleken worden met andere projecten om zo te bepalen of er daadwerkelijk meer sprake 
is van zeggenschap. Doordat de vragen zijn opgedeeld in 5 categorieen, kan men nagaan 
waar winst behaald wordt en waar niet, zodat hier advies over uitgebracht kan worden aan 
de betrokken woningcorporatie. 

5.3 Woningdifferentiatie 

Bij projecten in GPO en MO mogen toekomstige bewoners, al dan niet binnen 
randvoorwaarden hun eigen woning ontwerpen. Vaak wordt dan onterecht gezegd dat dit 
leidt tot "Belgische toestanden" of "witte schimmel" (SEV, 2006). Een verwachting die men 
wel heeft vanuit de overheid en de beroepspraktijk is dat mensen zelf heel goed weten hoe 
ze willen wonen. GPO en MO zou ervoor zorgen dat ieder zijn eigen wensen kan realiseren. 
Dit zou betekenen dater meer verschillende woningen gebouwd worden. De mogelijkheden 
voor het ontwerp worden echter ook door andere factoren beperkt buiten een eventuele 
lagere mate van zeggenschap. Zo kunnen de mogelijkheden beperkt worden door het 
budget, beschikbare ruimte, het beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundige regelgeving en/of 
gestelde randvoorwaarden door de corporatie (zoals minimaal aantal kamers en grootte van 
de kamers). 

De overheid verwacht dat woningdifferentiatie, normaliter in combinatie met andere 
maatregelen, een positieve invloed heeft op de wijk of buurt. Woningdifferentiatie zou er toe 
moeten bijdragen dat selectieve migratie wordt verminderd of zelfs wordt voorkomen. Met 
selectieve migratie wordt de uittocht van sociale stijgers en hogere inkomens bedoeld. Dit 
zou weer moeten leiden tot een behoud of verbetering van de leefbaarheid en sociale 
integratie. (Callender, 2000) 
Door woningdifferentiatie worden bewoners in staat gesteld wooncarriere te ma ken binnen 
de wijk. De voordelen hiervan zijn dat men langer in de wijk blijft wonen waardoor men over 
het algemeen meer tevreden is met de woonsituatie (Kleinhans, 2000). Door de langere 
woonduur kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Het eigen woningbezit 
bevorderen kan ook een manier zijn om de woonduur te vergroten, waarbij eigen woningbezit 
ook kan leiden tot meer betrokkenheid met de buurt. Verder kan men door bepaalde 
woningtypen te realiseren ervoor zorgen dat ouderen en invaliden in de wijk kunnen blijven 
wonen waardoor hun sociale netwerken in stand worden gehouden. Daarnaast kunnen 
gewenste doelgroepen naar een buurt worden getrokken door bepaalde woningtypen te 
ontwikkelen. Zo kan het wenselijk zijn om een aantrekkelijke woonomgeving te creeren voor 
personen die voor hun sociale netwerk meer zijn aangewezen op de buurt. Van ouderen en 
huisvrouwen is bekend dat zij een grotere orientatie op de wijk hebben dan jongeren, 
tweeverdieners en alleenstaanden. De eerstgenoemde groepen naar de buurt trekken kan 
dus de sociale cohesie en leefbaarheid bevorderen. (Buys, 1992 in; Callender, 2000) 
Aan de andere kant kan meer differentiatie in een wijk juist averechts werken doordat, door 
de al dan niet gedwongen verhuizing van zittende bewoners en de instroom van nieuwe 
bewoners, bestaande sociale netwerken worden verstoord. Verder kan het wonen in een 
omgeving met een gedwongen verscheidenheid leiden tot tegenstellingen en daarmee de 
sociale integratie bemoeilijken. (Kleinhans, 2000) 

Woningdifferentiatie is sterk van invloed op sociale netwerken in wijken en de leefbaarheid. 
Dit is dan ook de reden om de woningdifferentiatie te koppelen aan de uitkomsten van de 
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leefbaarheidenquete. Het is hierbij wel van belang een eenduidige definitie van 
woningdifferentiatie te formuleren. 
Bij woningdifferentiatie kan er gedacht worden aan variaties in gevelbeelden, plattegronden, 
aanbouwen, uitbouwen, enz. Dit onderzoek richt zich echter op effecten van ontwikkeling in 
PO op buurtniveau waarop deze variaties weinig tot geen invloed hebben. Voor verder 
onderzoek kan het interessant zijn te onderzoeken of er daadwerkelijk meer variaties, wat 
betreft indeling, uiterlijk, uit- en aanbouwen voorkomen wanneer de woningen door de 
bewoners zelf worden ontwikkeld in CPO. 
In dit onderzoek wordt de differentiatie van woningen beperkt tot; 

de eigendomsvorm van de woningen; 
de marktwaarde of kale maandhuur; 
het aantal verschillende woningtypen; 
de grootte van de woning; opgesplitst in aantal kamers en het gebruiksoppervlak 
(gbo); 

Er zijn twee mogelijkheden om gegevens over de woningdifferentiatie te achterhalen. De 
eerste mogelijkheid is de gegevens uit bouwtekeningen, taxaties en gegevens van de 
corporatie te halen. De eigendomsvorm van de waning is normaliter bekend bij de betrokken 
corporatie. Zij verkopen de bouwkavels voor de koopwoningen en blijven betrokken bij de 
ontwikkeling van de huurwoningen. Het aantal verschillende woningtypen en de grootte van 
de woning zijn af te leiden uit de ontwerpen en kunnen worden gerelateerd aan de waarde 
van de waning of de kale huurprijs. De kale huurprijs is bekend bij de corporatie en de 
marktwaarde van de koopwoningen kunnen achterhaald worden door taxatie. 
Een tweede manier is de gegevens te achterhalen via de enquete "Leefbaarheid en 
Veiligheid". Deze enquete wordt iedere twee jaar afgenomen in de 31 grote steden uit het 
Grote Steden Beleid (GSB-beleid). De gegevens worden op deze manier niet alleen voor het 
stedelijk vernieuwingsgebied verkregen maar ook voor andere gemeenten en buurten in de 
gemeente. Hierdoor kunnen de gegevens onderling vergeleken warden en deze methode 
geniet dan ook de voorkeur. Onafhankelijke taxatie van de woningen dient hierbij toch te 
gebeuren zodat kopers de marktwaarde kennen en niet de prijs die zij betaald hebben. Het is 
namelijk de verwachting dater door middel van CPO onder de marktwaarde gebouwd kan 
worden. Door de daadwerkelijke marktwaarde te gebruiken ontstaat er een evenredig beeld 
met andere buurten in de gemeente. Verder dient de opmerking gemaakt te worden dater in 
de enquete "Leefbaarheid en Veiligheid" gevraagd wordt naar de grootte van de kamer in de 
plaats van de gebruiksoppervlakte van de woning. Deze wijze om een beeld van de 
woninggrootte te verkrijgen wordt gehandhaafd omdat gebruiksoppervlakte van de waning 
vaak onbekend is bij bewoners terwijl de grootte van de woonkamer vaak wel bekend is of 
makkelijker te meten of in te schatten is. De grootte van woonkamer geeft samen met het 
aantal kamers in de woning een redelijk beeld over de grootte van de woning. 

5.4 Sociale cohesie 

Sociale cohesie wordt in onderzoek van Van Marissing (2006) gedefinieerd als "de interne 
bindingskracht van een sociaal systeem", waarbij de buurt of de wijk in het kader van dit 
onderzoek als sociaal systeem gezien kan warden. Sociale cohesie in een buurt betreft de 
samenhang tussen de bewoners van een buurt. Deze samenhang kan zich manifesteren in 
de vorm van gelijkgerichte waarden en normen, in de mate waarin men zich verbonden voelt 
bij de buurt (buurtbinding) en in de sociale contacten tussen bewoners (Van Marissing, 
2006). Sociale cohesie is een belangrijk motief voor stedelijke vernieuwing. Sociale cohesie 
is wenselijk vanuit diverse motieven. Uiteraard is er de hang naar de oude vertrouwde wereld 
van vroeger, toen mensen elkaar in de straat nog kenden, of dachten te kennen (Blokland
Potters, 1998). Daarnaast wil men, vanuit een wens tot samenlevingsopbouw, een brug 
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slaan tussen verschillende groepen die in het dagelijkse leven niet meer met elkaar in 
contact komen, bijvoorbeeld tussen autochtonen en allochtonen of lage en midden 
inkomens. Een ander motief is de veronderstelling dat sociale samenhang bijdraagt aan een 
betere informele sociale controle, die op zijn beurt weer leidt tot minder criminaliteit en 
verhoogde leefbaarheid. Een laatste motief is de aanname dat een zekere sociale 
samenhang bijdraagt aan enige mate van vertrouwdheid met de buurt en daarmee aan het 
thuisgevoel en prettig wonen van bewoners. Een versterking van de sociale cohesie in de 
buurt wordt voornamelijk gezien als een manier om prettig wonen in de buurt te bevorderen 
(Bolt & Torrance, 2005). 
Er is al veel onderzoek gedaan naar sociale cohesie, echter beperkt dit zich voornamelijk tot 
een dimensie, namelijk de onderlinge sociale contacten van de bewoners in de buurt. In dit 
onderzoek wordt ook gekeken naar de binding en identificatie met de buurt en 
gemeenschappelijke normen en waarden van de buurtbewoners. Uit onderzoek van o.a. 
Hortulanus (1995) en Van Beckhoven & Van Kempen (2002) blijkt dat de tweede en derde 
component steeds belangrijker zijn geworden door de afname aan sociale contacten in 
buurten. De verwachting is echter dat CPO en MO een bijdrage kunnen leveren aan de 
toename van sociale contacten in de buurt. De deelnemers aan CPO en MO hebben immers 
al intensief samengewerkt en kennis gemaakt voordat de buurt gerealiseerd is. Verder is de 
verwachting dat de identificatie met de buurt zal toenemen door een verhoogd gevoel van 
trots en verantwoordelijkheid voor de waning en woonomgeving dat de ontwikkeling van de 
eigen buurt met zich meebrengt. 

Hieronder warden de drie genoemde dimensies van sociale cohesie afzonderlijk beschreven. 
Er wordt aan het einde van deze subparagraaf voor alledrie de dimensie beschreven water 
onderzocht wordt, waarom en hoe. 

Sociale contacten tussen bewoners van de buurt 
PO in de stedelijke vernieuwing zou het contact tussen buren verbeteren. De kennismaking 
met de buurtgenoten vindt al tijdens de ontwerpfase plaats en zal gedurende het project 
intensief zijn. Er is hier een duidelijk verband te zien met participatie. De deelnemers van de 
ontwikkelvereniging kennen elkaar door deelname aan de werkvergaderingen, in ieder geval 
van gezicht. Diverse onderzoeken hebben echter uitgewezen dat burenrelaties niet erg 
belangrijk zijn in het leven van mensen. Niet meer dan 10% van persoonlijke 
relatienetwerken warden gevuld door burenrelaties (Volker, 1999 in; Bolt & Torrance, 2005). 
Het overgrote deel van de relaties vinden buiten de wijk plaats. Relaties buiten de wijk zijn 
steeds makkelijker in stand te houden door de toegenomen mobiliteit van mensen en door 
nieuwe communicatiemethoden. Tevens zijn levensritmes veranderd waardoor buren elkaar 
niet meer zo vaak tegenkomen. Blokland-Potters (1998) concludeert dat de burenrelaties 
zijn veranderd van publiek-familair tot anoniem. Publiek-familair wil zeggen dat 
buurtbewoners elkaar herkennen en sociaal kunnen plaatsen. Dit laatste blijkt van belang bij 
de overige twee dimensies van sociale cohesie. 

ldentificatie met de buurt 
De toenemende mate van globalisering leidt tot een toenemend belang van de identificatie 
met het lokale. In een steeds groter wordende wereld zoeken mensen naar geborgenheid en 
vertrouwdheid (Bolt & Torrance, 2005). In onderzoek van De Wijs-Mulkens (1999) wordt 
gesteld datje bent waar je woont. De keuze van de woonomgeving is een uitdrukking van 
een leefstijl. Met hun woonsituatie kunnen mensen hun eigen smaak etaleren. Naarmate de 
keuzevrijheid toeneemt, kan hier meer invloed op worden uitgeoefend. De identificatie met 
de buurt heeft ook te maken met de verbeelding bij een gemeenschap te horen. In het 
onderzoek van Blokland-Potters (1998) is dit de verbeelde gemeenschap of "imagined 
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community" genoemd. Dit wordt omschreven als: "het denken en voe/en van 
gemeenschappen, naar de ervaring "wir horen bij elkaar, zij horen bij elkaar en zij horen 
niet bij ons"(Blokland-Potters, 1998). Dit is niet te herleiden naar feitelijke sociale contacten 
maar met het zich verbonden voelen met de straat en de buurt. Men denkt iedereen te 
kennen (op zijn minst van gezicht) en voelt zich onderdeel van een verbeelde gemeenschap. 
Er moet wel opgemerkt warden dat sommige mensen meer waarde aan de identiteit van de 
wijk hechten dan anderen. Hierbij is het keuzeproces voor de waning en buurt van belang. 
Als mensen meer vestigingsmogelijkheden kennen, is de kans groat dater aan de 
uiteindelijke keuze veel waarde wordt gehecht (Van der Horst e.a. , 2001). Mensen met 
minder keuzemogelijkheden qua huisvesting, veelal de lagere inkomens, moeten sneller 
tevreden zijn met een waning en woonomgeving die niet geheel bij hun wensen aansluit. 
Deze mensen zullen de wijk dan ook sneller als negatief beoordelen. Door PO in de stedelijke 
vernieuwing oak voor lagere inkomens toegankelijk te maken kan er voor gezorgd warden 
dat de buurt beter aansluit op de wensen van de bewoners. Oak de reputatie van de buurt is 
van invloed op de identificatie van haar bewoners met de buurt. Het imago van de buurt 
komt in paragraaf 5.6 aan bod. 

Mate van gelijke opvattingen over de buurt 
Hoewel burenrelaties niet meer zo belangrijk gevonden warden, hebben bewoners wel 
bepaalde verwachtingen van hun buren. Groeten, uitwisselen van huissleutels en op elkaars 
huis passen wordt belangrijk gevonden in buren contact (Deben & Schuyt, 2000 in; Bolt & 
Torrance, 2005). 
De sociale contacten tussen bewoners komen steeds minder intensief en oak qua frequentie 
steeds minder voor. Mede door deze ontwikkeling is het hebben van gelijkgerichte 
opvattingen over het leven in de buurt steeds belangrijker geworden. Buurten zonder sociale 
problemen warden veelal gekenmerkt door het ontbreken van hechte sociale netwerken 
(Bolt &Torrance, 2005). Mensen in deze buurten zijn het stilzwijgend met elkaar eens over 
punten die relevant warden geacht voor het leefklimaat. Deze overeenstemming komt voort 
uit de toenemende behoefte aan privacy, waardoor mensen er niet op zitten te wachten 
elkaar aan te spreken over problemen in de wijk (Hortulanus, 1995). 

De drie genoemde dimensies staan sterk in verband met elkaar en a Ileen door alledrie de 
dimensies te meten kan een totaaloordeel over de sociale cohesie in een wijk warden 
gevormd. Oak al warden burenrelaties over het algemeen minder belangrijk geacht, dit is 
toch een essentieel onderdeel van sociale cohesie. De mate van sociale cohesie is een 
optelsom van subjectieve oordelen van de bewoners over de verschillende dimensies van 
sociale cohesie. PO zou positieve invloed hebben op de sociale cohesie in de buurt. Sociale 
cohesie is sterk van invloed op de leefbaarheid in een buurt en kunnen vanuit deze 
redenering niet los van elkaar warden gezien. In diverse leefbaarheidonderzoeken (RIGO, 
2006, Kleinhans, 2005, GSB-monitor, Havermans, 2007) is dan oak te zien dat beide 
onderwerpen samen warden onderzocht. Oak dit onderzoek maakt gebruik van een enquete 
(bijlage 6) waarin beide onderwerpen warden onderzocht. Het begrip leefbaarheid wordt in 
de volgende paragraaf besproken. 

5.5 Leefbaarheid 

Het vergroten van de leefbaarheid is al jaren een van de speerpunten van het beleid van 
zowel de overheid als woningcorporaties. Leefbaarheid is geen nieuw fenomeen in 
Nederland. Leefbaarheid is echter wel steeds meer een containerbegrip geworden voor alles 
water mis kan zijn met de leefomgeving van mensen. Leefbaarheid geeft een totaaloordeel 
over de leefomgeving en heeft vaak een negatieve bijklank. De interpretatie van het begrip is 
voor iedereen anders. De een zal een plek leefbaar noemen terwijl een ander dit niet doet. 
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Mensen beleven en waarderen plekken immers zeer verschillend. Wat leefbaar is, is in 
sterke mate subjectief en afhankelijk van de normen en waarden van degene die het gebied 
beoordeelt. Het gaat immers om de manier waarop mensen hun buurt of wijk beleven. Dit 
onderzoek gaat er dan ook vanuit dat niet de objectieve factoren van de woonomgeving zelf, 
maar de waardering van deze factoren het totaaloordeel van mensen over hun leefomgeving 
bepalen. Leefbaarheid wordt in het onderzoek van Dorst (2005) omschreven als "de kwaliteit 
van de relatie tussen mens en fysieke en sociale omgeving". In 2004 heeft het ministerie 
van VROM in samenwerking met RIGO een onderzoek gepubliceerd over de aspecten die 
bepalen of men een wijk of buurt wel of niet leefbaar vindt. In dat onderzoek is aangetoond 
dat leefbaarheid inderdaad fysiek en sociaal is, maar dater ook een belangrijke plek is voor 
overlast en criminaliteit. Onderzoek van Wittebrood en Van Dijk (2007) onderstreept deze 
uitkomst. Dit is de reden dat in dit onderzoek leefbaarheid wordt gekoppeld aan sociale 
cohesie en aan overlast en criminaliteit. 

In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven gestart om de leefbaarheid en veiligheid in 
buurten te verbeteren. De meeste initiatieven richten zich op wijken waar verschillende 
problemen tegelijkertijd voorkomen; hierbij gaat het vaak om slechte fysieke gesteldheid van 
de woningen, gecombineerd met sociaaleconomische achterstand van de bewoners ten 
opzichte van de rest van de stad (De Vries et al., 2006 in Wittebrood en Van Dijk, 2007). Een 
van de maatregelen die wordt ingezet om probleemwijken leefbaarder en veiliger te maken, 
is het veranderen van de kwaliteit van de woningvoorraad in een buurt door woningen te 
slopen en nieuwe woningen te bouwen. Volgens Wittebrood en Van Dijk (2007) zijn er drie 
mechanismen denkbaar waardoor herstructurering de leefbaarheid en veiligheid in een buurt 
zou kunnen verbeteren. Ten eerste kan door de stedenbouwkundige opzet van openbare 
ruimtes te wijzigen de gelegenheid voor ongewenst gedrag en de kans op het ontstaan van 
gevoelens van onveiligheid worden teruggebracht. Slecht verlichte en verlaten plekken 
kunnen worden vermeden. Ten tweede kan de bewonerssamenstelling in de wijk worden 
gewijzigd; een deel van de huidige bewoners verhuist vanwege de herstructurering en daar 
komen nieuwe bewoners voor terug. Door bewust de sociale samenstelling van de 
bewonerspopulatie te veranderen in de buurt, kan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt 
warden be'invloed. Het derde mechanisme berust op het idee dat kenmerken van de 
woonomgeving van invloed zijn op de sociale processen die zich in de buurt afspelen, en 
daarmee op de wijze waarop bewoners den ken en zich gedragen. Veranderingen in de 
inrichting van de publieke ruimte en de sociale samenstelling van de bewonerspopulatie in 
een buurt kunnen dan veranderingen in deze processen teweegbrengen. De aanwezigheid 
van voldoende sociaal kapitaal en sociale contacten tussen bewoners gericht op het 
voorkomen van ongewenst gedrag worden dan ook als essentiele voorwaarden gezien voor 
een leefbare veilige buurt. (Wiitebrood en Van Dijk, 2007) 
Naast de positieve invloed die herstructurering op de leefbaarheid in een wijk heeft, heerst 
er de verwachting dat ontwikkeling in PO dit effect vergroot, doordat de toekomstige 
bewoners van de buurt al vroeg in het traject bij het proces warden betrokken. Hierdoor 
kennen de buurtbewoners elkaar al voor er een buurt is. De sociale verbanden die tijdens 
het ontwikkelingsproces worden opgebouwd zouden een sterke basis moeten vormen voor 
de sociale omgeving. Hierdoor zouden de fundamenten voor een leefbare buurt warden 
gelegd. Een goede sociale omgeving zou diverse positieve gevolgen voor de leefbaarheid 
hebben. De binding tussen buurtbewoners onderling en met de buurt is een positief gevolg 
op zich, maar deze betrokkenheid moet ook leiden tot meer sociale controle en 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen woonomgeving. Het verantwoordelijkheidsgevoel 
moet ervoor zorgen dat bewoners hun eigen woning maar ook de woonomgeving beter 
onderhouden wat de leefbaarheid ten goede komt. Tevens zou sociale controle zorgen voor 
minder criminaliteit en overlast en een daarmee verhoogde leefbaarheid. 
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De onderzoeksopzet van enquete "leefbaarheid en veiligheid" uit het grote steden beleid 
(GSB) biedt de meeste aanknopingspunten voor de vragenlijst van dit onderzoek. Deze 
enquete wordt eens in de twee jaar afgenomen in alle 31 steden van het GSB. Op deze 
manier kunnen de resultaten door de tijd inzichtelijk gemaakt worden en zijn steden en 
buurten in deze steden met elkaar te vergelijken. Uit onderzoek van Havermans (2007) is 
gebleken welke indicatoren een beeld geven over de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. 
Havermans maakte in zijn onderzoek onderscheid tussen subjectieve en objectieve 
indicatoren. Zoals eerder beschreven gaat dit onderzoek ervan uit dat niet de objectieve 
factoren van de woonomgeving zelf, maar de waardering van deze factoren het totaaloordeel 
van mensen over hun leefomgeving bepaalt. Vandaar dat slechts de subjectieve indicatoren 
voor dit onderzoek worden gebruikt. In figuur 5.2 wordt de lijst van indicatoren vergeleken 
met vragenlijst van "leefbaarheid en veiligheid" zoals deze gebruikt wordt voor het GSB
beleid. Aan de hand hiervan wordt bekeken of de vragenlijst "leefbaarheid en veiligheid" 
volledig is. De vragenlijst van de enquete ~Leefbaarheid en Veiligheid" is in principe gelijk 
voor alle gemeenten maar de gemeenten mogen individueel dingen wijzigen. De vragenlijst 
van de gemeente Eindhoven wordt in dit onderzoek gebruikt omdat in deze gemeente de 
herstructurering plaatsvindt zoals deze in de casestudie wordt beschreven. Het voordeel van 
het gebruik van deze bestaande monitor is dat hij in alle grote steden van Nederland wordt 
toegepast waardoor de resultaten tussen steden onderling vergeleken kunnen warden. 
Daarnaast wordt deze monitor al enkele jaren gebruikt en wordt de enquete elke twee jaar 
afgenomen waardoor de resultaten tegen de tijd kunnen warden afgezet. 

Zoals in figuur 5.2 at te lezen is, beantwoordt de vragenlijst niet aan alle indicatoren van 
leefbaarheid en veiligheid. Hieronder wordt per indicator aangegeven hoe hiermee in dit 
onderzoek wordt omgegaan. De indicatoren zijn dimensies die van invloed kunnen zijn op de 
leefbaarheid. Zo kan het dus voorkomen dat bepaalde indicatoren niet essentieel zijn voor 
dit onderzoek. Er warden echter geen vragen verwijderd uit het onderzoek, omdat de 
vragenlijst nu eenmaal niet alleen voor dit onderzoek wordt gebruikt. Wei kunnen er 
eventueel toevoegingen gedaan worden aan de lijst. Deze toevoegingen zouden voar de hele 
gemeente kunnen gelden, maar er kan aak vaor gekazen warden am de taevaegingen alleen 
in de geherstructureerde wijk toe te passen. Het geniet echter de voorkeur am taevoegingen 
voor de gehele gemeente te laten gelden zadat resultaten vergeleken kunnen warden met 
andere buurten. 

Staat van onderhoud van de waning/ staat van onderhoud van de gemeenschappe/ijke 
ruimte(s): Vaar huurders wardt er wel een mening over de staat van onderhoud van de eigen 
woning gevraagd. De staat van onderhoud van koopwoningen wordt niet achterhaald in de 
bewanersenquete. De staat van onderhoud van de woningen in de gehele buurt warden wel 
achterhaald, waardoor er een beeld ontstaat over de perceptie van het onderhaud in de 
gehele wijk. Dit onderzaek richt zich op de leefbaarheid in de buurt. De staat van onderhoud 
van de eigen waning heeft hier weinig invlaed op en is tevens een momentopname. Er hoeft 
geen vraag taegevaegd te warden om de staat van onderhoud van individuele woningen te 
achterhalen. 

Visue/e kwaliteit van gebouwen, p/einen, enz/ Variatie in stratenpatroon / opzet van de wijk: 
Er warden geen vragen gesteld over de uitstraling en aantrekkelijkheid van de wijk. 
Onderzaek van VROM (2004) heeft uitgewezen dat fysieke aspecten sterk van invlaed zijn op 
de leefbaarheid. De invloed van uitstraling en aantrekkelijkheid warden daarentegen niet in 
de GSB-manitor gemeten terwijl zij wel sterk de steer en gevoel binnen een wijk bepalen. Dit 
kan een belangrijke indicator zijn dat een eventuele vergroting van de leefbaarheid vaaral 
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door een fysieke upgrading van de wijk wordt veroorzaakt in plaats van eventuele sociale 
verbeteringen. Het is dus van belang dat, in ieder geval in de vragenlijst voor de te 
onderzoeken wijk, deze indicatoren aan bod komen in de enquete. 

Kwaliteit straatmeubilair: Er wordt geen vraag gesteld over het straatmeubilair in de wijk, 
daarentegen wordt er wel een algemeen oordeel over de openbare ruimte gevraagd. Dit is 
een minder specifieke indicator die voor dit onderzoek bruikbaar wordt geacht. 

Aanwezigheid recreatieve en sportvoorzieningen / culture/e voorzieningen: Voorzieningen 
voor recreatie, sport en cultuur zijn voorzieningen die niet in de buurt aanwezig hoeven te zijn 
en zijn dan ook voorzieningen die over de gemeente verspreid liggen. In de vragenlijst is hier 
rekening mee gehouden door een algemene indruk van de voorzieningen in de gemeente te 
vragen. Wanneer hier onvoldoende op gescoord wordt kan achterhaald warden in welke 
wijken deze onvoldoendes warden behaald en word en bekeken of hier verbeteringen in aan 
te brengen zijn. Door de beoordeling van wijkbewoners te vergelijken kan dus toch een 
wijkgebonden oordeel over deze indicatoren warden achterhaald. Er hoeven geen vragen 
warden toegevoegd. 

Overlast van huisdieren: Naar overlast van huisdieren wordt niet gevraagd en is in het kader 
van dit onderzoek niet relevant. Herstructurering heeft hier geen invloed op en er hoeft dan 
oak geen vraag toegevoegd te warden. 

Overlast van il/ega/e afvalstort: Er zit te weinig onderscheid in de mate van zwerfvuil en 
overlast van illegale afvalstort. Beide vallen voor dit onderzoek onder de noemer zwerfvuil. 
Deze indicator zit reeds in de enquete. 

Verkeersover/ast/ stankoverlast: Verkeersoverlast en stankoverlast kunnen van invloed zijn 
op de perceptie van leefbaarheid. Volgens onderzoek van Wittebrood en Van Dijk (2007) is 
overlast een bepalende factor voor het bewonersoordeel. Verkeers- en stankoverlast kunnen 
voor grate delen van een wijk voorkomen waardoor dit belangrijke indicatoren kunnen zijn. 
0ok hiervoor geldt dat verkeers- en stankoverlast aan de enquete toegevoegd moeten 
warden om het beeld van indicatoren te completeren, bij voorkeur voor de gehele gemeente 

Samenleven verschil/ende etnische afkomsten: De afkomst van bewoners heeft een grote 
invloed op het oordeel van de leefbaarheid in de buurt (Wittebrood en Van Dijk, 2007). 
Vanuit dit oogpunt dient de etnische afkomst van respondenten achterhaald te warden. 
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Onderdeel 

Wonln kwalltelt 

Buurt leke kenmerken 

Veili heid 

lnt ersoonli ke relatles 

Indicator 

woning grootte 
Staal van onderhoud van de woning 
Staal van onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte(s) 
Aanwezi heid van emeenscha eli'ke voorzieni en 

Visuele kwaliteit van gebouwen, plelnen, enz. 
Variatie in stratenpatroon / opzet van de wijk 
Staal van onderhoud van de woningen in de buurt 
Kwaliteit van de straatverlichting 
Kwaliteit van de bestrating 
Kwaliteit straatmeubilair 
Kwaliteit van de groenvoorzieningen 
Aantal speelvoorzieningen 

nwezigheid van speelvoorzieningen 
Kwaliteil speelvoorzieningen 

oorzieningen voor jongeren 
Aanwezigheid van jongerenvoorzieningen 
Aanwezigheid recreatieve en sportvoorzieningen 
Aanwezigheid basisscholen 
Bereikbaarheid basisscholen 
Aanwezigheid winkels 
Bereikbaarheid winkels 
Kwaliteit diensten 
Aanwezigheid medische voorzlenlngen 
Aanwezigheid openbaar vervoer 
Aanwezi heid culturele voorzienln en 

Overlast van buurtbewoners 
Overlast van rondhangende jongeren 
Overtast van overige personen in de buurt 
Overlast van huisdieren 
Overlast van vervuiling (zwerfvull, hondenpoep, enz.) 
Overlast illegale afvalstort 
Overlast van grafiti en aanplakblljetten 
Overlast activiteiten (horeca, drugshandel, prostitutie, enz.) 
Overlast vandalisme 
Overlast criminaliteit 
Gevoel van veiligheid 
Onveilige plekken in de wijk 

erkeersveiligheid 
Verkeersoverlast 
Overlast parkeren 
Stankoverlast 
Geluidsovertast 

Relatie met mensen in de buurt 
Samenleven hogere / lagere inkomens 
Samenleven verschillende etnische afkomsten 
Gedrag direcle buren 
Gedrag overige buurtbewoners 
Sociale netwerken 

Betrokkenheid van buurtbewoners met de buurt 
Aandacht uiterlijk eigen wooing I tuin 
Eigen bijdrage / vrijwilligerswerk, verenigingsleven 
Sociale controle in de buurt 

Aanwezlg In GSB-monltor 
wel nlet 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
)( 

·x 
X 
X 
X 
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Figuur 5.2: Toetsing van de vragenlijst "Leefbaarheid en Veiligheid" (Gemeente Eindhoven, 2007) aan de indicatoren 
voor leefbaar1leid volgens Havermans (2007). 
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Imago betekent letterlijk het beeld dat mensen van iets hebben (www.vandale.nl, 02-2008). 
Orn het imago van een buurt te bepalen moet dus de mening van mensen achterhaald 
warden. Het imago wordt bepaald door de mening van bewoners en van mensen buiten de 
buurt. In dit onderzoek wordt echter met imago oak de populariteit van de buurt bedoeld. 
Populariteit is het in trek zijn van iets bij veel mensen (www.vandale.nl, 02-2008). 
Woonkeuze is voor een groat deel afhankelijk van de wijk waar de waning staat (Koopman, 
2006). Zo zijn er in een stad "populaire" wijken en minder "populaire" wijken. Imago van een 
buurt wordt in grote mate bepaald door de leefbaarheid in de wijk en de uitstraling van de 
wijk (Koopman, 2006). Stedelijke vernieuwing kan van grate invloed zijn op de leefbaarheid 
in de buurt. De verwachting dat ontwikkeling in PO dit versterkt is al beschreven in de 
voorgaande paragraaf. Deze verwachte toename van de leefbaarheid zou er toe moeten 
leiden dat het imago en de populariteit van de buurt verbetert. 

Wanneer bewoners de buurt beoordelen met een verhoogde leefbaarheid kan dit leiden tot 
een lagere verhuisgeneigdheid. Bewoners wonen immers graag in de wijk. lndicaties hiervan 
kunnen zijn dater minder mutaties plaatsvinden, bewoners I anger blijven wonen in de buurt 
en dater relatief veel verhuizingen binnen de buurt plaatsvinden. 
Een verbetering van de leefbaarheid dient oak door mensen van buiten de buurt te warden 
opgemerkt, voordat er iets verandert aan het imago van een buurt. De perceptie van 
buitenstaanders over de buurt wordt be'invloed doordat ze zelf een bezoek brengen aan de 
buurt, inlichtingen van de buurt opvragen bij de betrokken woningcorporatie, statistische 
gegevens, de media of door inlichtingen van de bewoners van de buurt. Wanneer de goede 
leefbaarheidsituatie eenmaal bekend is bij buitenstaanders zal de buurt een 
aantrekkelijkere woonomgeving vormen voor nieuwkomers. Een opwaardering van het imago 
van de buurt leidt tot een bovengemiddelde stijging van de woningwaarde, hoger aantal 
reacties op het woningaanbod, een grotere kans op acceptatie van het aanbod, een hogere 
woonduur van de bewoners en in verband hiermee minder leegstand en relatief veel 
verhuizingen binnen de buurt (Koopman, 2006). Alle bovengenoemde dimensies vormen 
indicatoren om een beeld te vormen van het imago van een buurt. Dit beeld kan verder 
versterkt warden door de mening van mensen over buurten te achterhalen door middel van 
een enquete. Deze vragen over het imago warden toegevoegd aan de vragenlijst 
"Leefbaarheid en Veiligheid"(bijlage 6). Op deze manier kan oak de mening over de 
uitstraling van een buurt warden achterhaald en zodoende oak het effect op het imago 
hiervan. 

5.7 Bouwen onder de marktwaarde 

De laatste verwachting van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing die in dit onderzoek 
behandeld wordt is de verwachting dater op deze manier goedkoper gebouwd kan warden. 
Vastgoedontwikkeling in CPO en MO kan diverse financiele voordelen opleveren. Wanneer 
particulieren zelf bouwen wordt er gerekend in stichtingskosten in tegenstelling tot regulier 
ontwikkelde woningen waarbij de prijs voor een groot deel bepaald wordt door marktwerking. 
Stichtingskosten zijn het totaal aan kosten voor de ontwikkeling, realisatie en het 
gebruiksklaar ma ken van een waning. De stichtingskosten van een in CPO of MO ontwikkelde 
waning kunnen lager uitvallen dan de V.O.N.-prijs van een regulier ontwikkelde vergelijkbare 
waning omdat er geen winstpercentage voor de projectontwikkelaar betaald hoeft te warden 
en er geen verkoopkosten zijn van een verkoopmakelaar. Er warden echter wel extra kosten 
gemaakt door het inhuren van adviseurs. Deze kosten kan men beperken door deze 
gezamenlijk in te huren. Besparing op de V.O.N.-prijs t.o.v. een vergelijkbare waning die 
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regulier ontwikkeld is, kunnen volgens SEV (2002) oplopen tot 30%. Hierbij moet vermeld 
worden dat deze besparing behaald is bij de ontwlkkellng van nieuwbouw met gereduceerde 
grondprijzen. 
Door het realiseren van duurzame bouwmethoden kunnen er tevens energiekostenbesparing 
behaald worden. Daarnaast worden er schaalvoordelen gehaald uit de ontwikkeling in CPO 
en MO. Door meerdere woningen tegelijk te bouwen treedt repetitie op waardoor bespaard 
kan worden op bouwkosten. Tevens hebben geschakelde of gestapelde woningen minder 
kaveloppervlakte nodig waardoor grondkosten lager zijn. Sommige gemeenten hanteren zelfs 
een gereduceerde grondprijs voor initiatieven in CPO waardoor de financiele voordelen 
verder toenemen. 
Voor huurwoningen werkt dit anders. De bewoners kopen de woning immers nlet maar huren 
deze. Zij kunnen voordelen hebben van ontwikkeling in PO door meer kwaliteit te behalen 
binnen het budget. Zo krijgen de huurders meer toegespitste kwaliteit voor eenzelfde 
huurbedrag. Deze winst is te behalen door slim te bouwen en goed te onderhandelen met de 
bouwer. Goedkoper bouwen heeft niet a Ileen voordelen voor toekomstige bewoners, ook de 
corporatie kan er voordeel door hebben. Zij krijgen namelijk kwalitatief goede woningen 
tegen een lage prijs. Hierdoor zullen deze !anger en beter verhuurbaar zijn. Een ander 
voordeel is dat door de lagere kosten, koopwoningen bereikbaar warden voor lagere 
inkomens. Voordelen van eigen woningbezit zijn o.a. dat bewoners eigen vermogen kunnen 
opbouwen, dat ze meer betrokken zijn bij hun waning en hun woonomgeving. Tevens 
ontstaat er een mix van huur- en koopwoningen waardoor wooncarriere mogelijk is binnen de 
wijk en middeninkomens behouden kunnen worden. 

Voor zowel de koopwoningen als de huurwoningen kan een eventuele kostenbesparlng 
worden berekend op de marktwaarde door deze te vergelijken met de kosten om de woning 
te bouwen. Met de bouwkosten van een woning worden in dit geval de totale kosten bedoeld, 
dus inclusief proceskosten en kosten die de corporatie heeft gemaakt Deze kosten moeten 
per woning warden bepaald en kunnen worden vergeleken met de marktwaarde zoals deze 
door een onafhankelijke taxateur kan warden vastgesteld. Op deze manier komen eventuele 
besparing of extra kosten naar voren. Het is dan ook direct duidelijk of er een goede 
prijskwaliteit verhoudlng behaald is. 

5.8 Het instrument 

Het meten van de verwachte effecten van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing kan voor 
iedere verwachting apart plaatsvinden. Orn aan te kunnen tonen dat een effect het gevolg is 
van de ontwikkeling in CPO en MO moeten de effecten terug te voeren op het essentiele 
verschil tussen CPO en MO en "traditionele" stedelijke vernieuwing. In figuur 5.3 zijn de 
verbanden tussen de verschillende verwachtingen van CPO en MO weergegeven. Er is tevens 
weergegeven dat de verwachte effecten alleen behaald kunnen worden als er sprake is van 
zeggenschap en participatie van toekomstige bewoners. Alle effecten staan rechtstreeks in 
verband met een van deze essentiele verschillen met "traditionele" ontwikkeling met 
uitzondering van de imagoverbetering van de buurt. lmagoverbetering kan a Ileen behaald 
warden via een verbeterde leefbaarheid en een vergrote woningdifferentiatie. 
Figuur 5.4 geeft weer water gemeten wordt per verwachtlng, hoe dit gebeurt en wanneer dit 
gebeuren moet. Door alle verwachting daadwerkelijk te meten ontstaat er een volledig beeld 
van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing. 
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l Essentieel versch il tussen 
traditionele ontwikkeling en 

CPOenMO 

Woningdifferentiatie 

Zeggenschap 

r· Participatie 

t~---·· t.._,_ ..... , ..... .......... __.. .. 

Input 

Sociale cohesie 

Bouwen onder de 
marktwaarde 

Output 

lmagoverbetering 

Outcome 

Figuur 5.3: Onderlinge verbanden tussen de verschillende verwachte effecten van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing. 

Verwachtlng van CPO en Wat meten? Hoe meten? Wanneer meten? 
MO in de stedeliJke 
vernie1.1wing 
Participatie Mate van deelname aan de Tenminste -.oor de Tenminste \Oor de architectenkeuze 

ontwikkelvereniging architectenkeuze zou het aantal 
deetnemers aan de 
,ereniginglstichting ge!ijk moeten 
z ljn aan het te cntwikkelen aantal 
won!ngen. -- - ·----····· 

Mate van uitval gedurende net Gedurende het proces bijhouden of Gedurende het proces bijhouden 
oroces er mensen uit de 

vere~lging/st lchting stappen en of 
er wel of niet een nieuwe 
deelnemer gevcnden wordt. 

Mate van cpkomst bij de P resentielijsten bfjhouden bij de Gedurer.de het prcces biJhouden 
ontwikkelYeigaderinge~ ontw!<keivergaderlngen. 

Zegge nscha p en Mate van zeggenschap !nw!len van de Voorafgaand aan de ontwikkeling 
keuzevr,ijheid zeggenschapsmeter (bijlage 5) 
Woningdiffere ntiatie Verschlllen in wcningtype. M .b.v. bewooersenquete {bijlage 6j Na oplever.ng. 

woninggrootte, e!geridoms\"Ofm 
er. maric.twaarde of kale 
rnaandhuur. 

Soclale cohesie Mate van sociale contacten M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na cple·iedng (bij\./Ocrkeur 2 jaar 
tussen buurtbewoners nanpleveri~g zodat sociale verbanden 

zijn gestabil!seerd). 
---····---- ----·------ ---· 

Mate van iCentif.catie met Ce M.b.v. bewonersenqu~te (Dlj lage 6) !Na cp!evering (bijvoori<eur 2 jaar na 
buurt OjJ!ewring zodat sec/ale verbanden z'ij n 

gestabiliseerd). I Mate van gelijkger!chte M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na cplewring {b!j·.10orkeur 2 jaar r.a 
opvattingen in de buurt opleveri:,g zodat sociale ver!::ande~ zijn 

gestabHisee,rd). 
Leefbaarheid :Algemene perceptie van de M.b.v. bewonersenquete {bijlage 6) · Na ople,.,,Jr.g {bljvoorkeur 2 jaar na 

ileefbaarheid. op!everl:ig zo~at sociale 'v~rbar.de:i zijn 
gestabi!!seerd), 

lmagoverbetering aecordeling var. de buurt doo, M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) · Voorafgaand aar. de cr.tw;kkel,ng een 
merisen van bul1e:'! de b:.iurt nul-metir.g afnemen en r.a oplevering. 

Onder de marl<twaarde 1 In hoeverre wor<!t er onder <!e \Getaxeerde} marktwaarde Kosten bijhouden gedurende het proces 
bouwen l~arl<.lwaarde vastgoed vergelijken met de lotale kosten en taxeren na oplevering 

gerealiseerd om de ·Noning te realiseren. 

Figuur 5.4: Overzicht van de te meten indicatoren om de verwachte effecten van stedel ijke vern ieuwing in CPO en MO te 
toetsten aan de uiteindelijke situatie . 

72 



Part1culier opdrc.1cll!gE-verschap 
,n de stedeiijke verr1IeuwIng 

H5. Ev:1lu<1t1t: instrument voo;- de vern-aclltingen va1, 
µart1cu!iPr opdracl1tg,.verscl1np 111 de stedel1Jke ven11euv.mg. 

In de voorgaande paragrafen is reeds beschreven welke verwachtingen er algemeen heersen 
over particulier opdrachtgeverschap. Figuur 5.4 geeft weer welke verwachte effecten van 
collectief particulier opdrachtgeverschap gemeten dlenen te meten en in welke onderdelen 
deze verwachtingen zijn opgesplitst. Tevens is af te lezen hoe de onderdelen gemeten 
kunnen warden en wanneer dit dient te gebeuren. 

5.9 De case: Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven 

Woningcorporatle Domein heeft voor de periode 2007-2010 een aantal doelen opgesteld die 
zij als organisatie nastreeft. Door de stedelijke vernieuwing in de Bloemenbuurt-zuid in CPO 
en MO laten plaatsvinden wordt aan een aantal van deze doelen invulling gegeven. 
Hieronder warden de doelen weergegeven en gekoppeld aan de verwachte effecten van de 
stedelijke vernieuwing in PO: 

Doelstelllngen Domeln Verwachte effecttenl van stedelljke vernleuwlng in PO 
Voldoende betaalbaar aanbod Bouwen onder de marktwaarde 

.. ,. -•· .. , ~ •• , v .. ... ·-- - --- -- -
Woningdifferentiatie 

Voldoende keuzes in in kwaliteit, type en 
eigendomsvorm van de woning Zeggenschap en keuzevrijheid 

Wonlngdifferentiatie 
.. 

Voldoende inbreng van de lndividuele klant in 
de kwaliteit van de woning Zeggenschap en keuzevrijheid 
Dynamlek in de vastgoed portefeuille Woningdifferentiatie 

Wonlngdlfferentiatie ~everen van pre~t~_tiEI~ In_ !;JElmeenten ·------·-·· ···· toe·name ·s·ociafe i:"ohesie ·- ----··-·•···- ··• ···•- ---· •···-··--
·------------~ - .. ·----- ---- ··-- ---- ____ , .... 

-·· ---· · 
Verbeteren van de leefbaarheid -- - --- -· 

_, __ 
1magovi;r6eteri"rig ·van·ae iiuurt - · 

Klant heeft inbreng in eigen leefomgeving en 
in beleid en beheer van Domein Zeggenschap en keuzevrijheid 
Streven naar een keten van maatschappelijke -
dlenstverlening voor onze klanten 
W_erken aan vitale wlj_ken en buurten Toename sociale cohesie ., Verbeieren vari cie leeft>aarheid 

··-·-•• "•- ~--· ·- -

Doolen voor de Bloemenbuurt-zu id 
Creeren I vergroten van sociale cohesie Toename sociale cohesie 
Verbeteren van de woningen en de buurt Bouwen onder de marktwaarde 

Toename sociale cohesie 
Verbeteren van de leefbaarheid 

Verbeteren van de leefbaarheid Verbeteren van de leefbaarheid 
Vergroten van de woningdifferentialie W onlngdlfferentiatie 
Vergroten van de binding met de buurt Toename sociale cohesie 
Bevorderen van de bewonersparticipatie bij de 
ontwikkeling van de eigen woning en 
woonomgeving Zeggenschap en keuzevrijheid 

Figuur 5.5: Doelstellingen van woningcorporatie Domein (Ondernemingsplan 2006-2010) als organisatie en voor de 
Bloemenbuurt-zuid specifiek gekoppeld aan de verwachte effecten van PO in de stedelijke vernieuwing. 

Domein zet CPO en MO in blj de herstructurering in de Bloemenbuurt-zuid. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de doelen van Domein sterk overeenkomen met de verwachtingen die 
er zijn van CPO en MO. Domein legt in haar doelen de nadruk op het vergroten van de 
zeggenschap en keuzevrijheid en hiermee verbonden de toename van sociale cohesie in de 
buurt. De onzekerheid over de vernieuwing van de buurt versterkt het proces van afname 
van de sociale binding en maakt dat bekenden vertrekken zonder de plannen af te wachten. 
Door bewoners de mogelijk te geven zelf hun waning en hun woonomgeving te ontwerpen 
hoopt Domein de mate van binding aan de buurt te handhaven of zelfs te vergroten. 
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De verwachtingen van PO in de stedelijke vernieuwing zijn hoog gespannen. Er hebben nog 
maar weinig projecten plaatsgevonden met deze manier van ontwikkelen in de stedelijke 
vernieuwing waarbij zowel huurders als kopers betrokken werden. De projecten die 
plaatsgevonden hebben zijn van dusdanig kleine schaal dat effecten voor de buurt op sociaal 
vlak niet waarneembaar zijn. In dit hoofdstuk zijn de verwachtingen van grootschalige 
stedelijke vernieuwing in CPO en MO in kaart gebracht en beschreven. De belangrijkste 
verwachtingen zijn: 

participatie aan het proces 
zeggenschap en keuzevrijheid 
meer woningdifferentiatie 
toename van sociale cohesie 
verbetering leefbaarheid 
imagoverbetering voor de buurt 
bouwen onder de marktwaarde 

De verwachtingen houden onderling sterk verband met elkaar. Zo moet de zeggenschap en 
keuzevrijheid goed geregeld worden. Wanneer deze gedurende het proces gestremd word en 
dan kunnen andere verwachtingen in het water vallen. Denk hier bijvoorbeeld aan de 
woningdifferentiatie. Wanneer de keuzemogelijkheden beperkt worden dan zal het aantal 
verschillende ontwerpen ook sterk beperkt worden. Zeer belangrijke factor binnen alle 
verwachtingen is de betrokkenheid van de bewoners met elkaar en met de buurt. De 
verwachte verbetering in leefbaarheid en het imago van de buurt zijn sterk afhankelijk of de 
verwachte toename van sociale cohesie daadwerkelijk gaat plaatsvinden. 

De verwachte toename van woningdifferentiatie, sociale cohesie en leefbaarheid worden 
getoetst aan de hand van de bewonersenquete (bijlage 6). De bewonersenquete is een 
aangepaste vorm van de monitor "Leefbaarheid en Veiligheid" zoals deze in het GSB-beleid 
wordt toegepast. De zeggenschap van een project kan gemeten worden door toepassing van 
de zeggenschapsmeter (bijlage 5) voorafgaande aan het project. De participatie aan het 
proces bestaat uit drie onderdelen. De deelname van toekomstige bewoners aan de 
ontwikkelverenigingen, de opkomst bij de ontwikkelvergaderingen en de mate van uitval 
gedurende het proces. Deze drie dimensies dienen gedurende het proces bij gehouden te 
worden. Na oplevering van de woningen worden alle woningen getaxeerd om te achterhalen 
of totale kosten om de woningen te bouwen lager zijn dan de marktwaarde zoals verwacht 
wordt van ontwikkeling in CPO en MO. 
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H6. Toepassing van het evaluatie-instrument voor de case: 

Bloemenbuurt-zuid 

In dit hoofdstuk komt de toepassing van het evaluatie-instrument aan bod. Op het moment 
van schrijven van dit onderzoeksverslag bevond het ontwikkelingsproces in de 
Bloemenbuurt-zuid te Eindhoven zich in de ontwerpfase van fase 1. De fasering van de 
ontwikkelingen in de Bloemenbuurt-zuid is weergegeven in bijlage 1. De uiteindelijke 
toepassing van het gehele instrument kan pas na oplevering van de woningen plaatsvinden. 
Tot fase 1 behoort de ontwikkeling van 3 bouwblokken met ieder een eigen 
ontwikkelvereniging. Dit hoofdstuk maakt een begin met de evaluatie van het project door de 
onderdelen die voor en gedurende het proces gemeten kunnen worden te meten. De 
evaluatie wordt opgesplitst per bouwblok. De onderdelen die op moment van schrijven 
gemeten kunnen worden, zijn: 

Participatie aan het proces 
Zeggenschap en keuzevrijheid 

In dit hoofdstuk warden de voorlopige resultaten, gemeten op 14 maart 2008, van 
bovengenoemde onderdelen beschreven. 

6.1 Participatie aan het proces 

Participatie van deelnemers aan het proces is in drie onderdelen opgesplitst. De mate van 
deelname van toekomstige bewoners aan de ontwikkelverenigingen, de opkomst bij de 
ontwikkelvergaderingen en de mate van uitval gedurende het proces. Het eerste bouwblok 
waar de ontwikkeling van start ging was blok L, vervolgens blok G en als laatste blok B. In 
deze volgorde warden de (voorlopige) resultaten weergegeven. In bijlage 7 zijn de resultaten 
van het onderzoek naar de participatie in de verschillende blokken na te lezen. 

6.1.1 Blok L 
Blok L bestaat uit 34 huurwoningen. Op 1 mei 2007 vond de architectenselectie plaats. Dit 
is de eerste belangrijke beslissing die de ontwikkelvereniging moet nemen. Op deze datum 
was de vereniging voor 94% compleet. Er waren geen bewoners gevonden voor de 2 
etagewoningen. 
De gemiddelde opkomst bij de ontwikkelvergaderingen was 66%. Domein heeft geen 
verwachtingen opgesteld wat betreft de opkomst. De opkomst wordt redelijk geacht, zeker 
gezien het feit dater 6 mensen aangegeven hebben dat zij structureel niet aanwezig kunnen 
zijn. Als deze mensen niet in de meting warden meegenomen dan zou het 
opkomstpercentage op 7 4% liggen. 
Gedurende het proces zijn er 4 huishoudens uit de ontwikkelvereniging gestapt en zijn er 2 
nieuwe huishoudens voor in de plaats gekomen. 2 huishoudens willen een waning in een 
ander bouwblok in de Bloemenbuurt-zuid en 2 huishoudens hebben ervoor gekozen om de 
waning niet zelf te ontwikkelen maar willen wel een waning in dit blok. Gemiddeld was de 
vereniging voor 91% compleet. 

6.1.2 Blok G 
Blok G bestaat uit 24 koopwoningen waarvan 4 koop-garant woningen. Op het moment dat 
de architect voor dit blok werd gekozen was de ontwikkelvereniging voor 83% compleet. Er 
waren nog geen toekomstige bewoners voor 2 van de koop-garant woningen en 2 
koopwoningen. De gemiddelde opkomst bij de ontwikkelvergadering was 85%. Dit is 
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aanmerkelijk hoger dan bij de andere blokken in fase 1. De deelnemers van deze vereniging 
komen waarschijnlijk vaker naar de vergaderingen omdat zij veelal van buiten de 
Bloemenbuurt komen en zelf voor CPO hebben gekozen. Dit in tegenstelling tot huurders van 
de Bloemenbuurt-zuid die eigenlijk met CPO zijn geconfronteerd. Mogelijk speelt ook een rol 
dat eigenaren van de woningen financiele voordelen kunnen behalen door goed te 
ontwikkelen. 
Gedurende het proces zijn 6 leden uitgevallen en 4 nieuwe leden bij gekomen. De uitval is te 
verklaren doordat de prijs in sommige gevalle hoger uitvallen dan de vooraf geschatte som 
van € 240.000.- Dit komt doordat niet alle kavels dezelfde grootte hebben en de inschrijflijst 
de keuzevolgorde bepaalt. Wat opvalt, is dat de gemiddelde deelname aan de vereniging 
meer dan 100% is. Dit valt te verklaren doordat er ook 2 reserveleden deelnemen aan de 
vergaderingen. De ontwikkelvereniging heeft ervoor gekozen deze mensen geen stemrecht te 
geven. Domein heeft aangegeven dat men dit, via de statuten, voor de volgende fasen 
anders wil, omdat blijkt dat deze mensen toch een waning kunnen krijgen door uitval. 
Leden die vaak afwezig zijn hebben als reden opgegeven dat ze door werk niet altijd kunnen 
of dat ze gewoon niet willen. 

6.1.3 Blok B 

Blok B bestaat uit 46 huurwoningen en 24 koopappartementen. De architectenselectie voor 
blok B vond plaats op 24 september 2007. Op 14 maart 2008 waren er nog geen kopers 
gevonden voor de koopappartementen. Deze appartementen worden door de 
ontwikkelvereniging ontwikkeld. Voor de toekomstige bewoners van deze woningen wordt de 
mate van zeggenschap naar mate het proces vordert steeds kleiner. De participatie in dit 
blok wordt a Ileen gemeten voor de huurwoningen. De participatie van de 
koopappartementen zou de resultaten negatief be'invloeden waardoor er een negatief beeld 
ontstaat van de participatie in dit blok. 
Er is geen actieve werving naar kopers van buiten de Bloemenbuurt-zuid voor de koop
appartementen geweest. Ten behoeve van het proces had Domein wel actief leden moeten 
werven. Domein heeft er voor gekozen dit niet te doen zodat de woningen eventueel aan 
huurders aangeboden kunnen warden. De vraag naar appartementen blijkt echter gering 
gezien de vrije huurappartementen in de diverse blokken in fase 1. 
Ten tijde van de architectenselectie op 24 september 2007 was de ontwikkelvereniging voor 
76% compleet (koopappartementen buiten beschouwing gelaten). De gemiddelde opkomst 
bij de ontwikkelvergaderingen was 67% (koopappartementen buiten beschouwing gelaten). 
Er waren 8 personen die niet naar de ontwikkelvergaderingen kwamen. Deze mensen zijn 
allemaal bezocht door mensen uit de ontwikkelvereniging om erachter te komen wat de 
reden hiervan was. Het bleek dat dit te maken had met werkzaamheden in de avond, door 
ouderdom of niet gemotiveerd te zijn om te komen. 
Gedurende het proces zijn er 3 huishoudens uit de ontwikkelvereniging gestapt. Gemiddeld 
was de vereniging voor 79% (koopappartementen buiten beschouwing gelaten) compleet. 

6.2 Zeggenschap en keuzevrijheid 

Orn de mate van zeggenschap en keuzevrijheid te meten wordt gebruik gemaakt van de 
zeggenschapsmeter (bijlage 5). De zeggenschapsmeter is ingevuld voor de Bloemenbuurt
zuid en voor projecten zoals deze normaliter ontwikkeld word en door Domein door 
respectievelijk dhr. Paul van Hees, Projectmanager Bloemenbuurt-zuid en dhr. Mark Nooij, 
projectontwikkelaar bij Domein. In bijlage 5 zijn de ingevulde vragenlijsten na te lezen. 

De Bloemenbuurt-zuid scoort een zeggenschap van 79% tegen 25% voor "traditionele" 
ontwikkelingen. Er is dus een aanzienlijke toename van zeggenschap te zien bij 
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ontwikkelingen in particulier opdrachtgeverschap. Doordat er in CPO en MO ontwikkeld 
warden moeten bewoners gezamenlijk beslissingen nemen. Hierdoor wordt de zeggenschap 
enigszins beperkt. 
Er moet ook opgemerkt warden dat het ontwerp van de woningen beperkt wordt door budget, 
stedebouwkundige regelgeving en het beeldkwaliteitsplan (BKP). Vooral het 
beeldkwaliteitsplan brengt beperkingen met zich mee. Het BKP is opgesteld door de 
gemeente Eindhoven, woningcorporatie Domein en een groep bewonersvertegenwoordigers. 
Het BKP is tot in detail uitgewerkt waardoor de mogelijkheden voor ontwerp beperkt zijn. 
Voor dit strikte plan is gekozen omdat alle partijen van menig waren dater een buurt in een 
geheel gerealiseerd moest warden. Er moest dus een duidelijk verband tussen de 
verschillende blokken ontstaan. En vanuit de overheid kwam de eis dat de architectuur een 
verwijzing naar het verleden moest zijn omdat de bestaande wijk van cultuurhistorische 
waarde is. 

6.3 Conclusie 

In figuur 6.1 zijn de belangrijkste resultaten van het deelonderzoek naar de participatie 
weergegeven. 

BlokL Blok G Blok B 
(46 huurwoningen)(24 
koopappartementen, niet 
meegenomen in de 

(34 huurwoningen) (24 koopwoningen) meting) 
Gemiddelde percentage van vergaderingen 
die bezocht warden door de deelnemers 

67% 79% 69% 
Gemiddelde opkomst van (actieve) 
deelnemers bii ontwikkelvergaderinQen 66% 86% 67% 
Gemiddelde mate van deelname aan de 
ontwikkelvereniaina in orocenten 91% 101% 79% 
De mate van deelname van toekomstige 
bewoners aan de ontwikkelvereniging ten 
tiide van de architectenselectie 94% 83% 76% 

Figuur 6.1: Participatie in de ontwikkelverenigingen van fase 1 van de Bloemenbuurt-zuid. 

De opkomst bij de ontwikkelvergadering door toekomstige bewoners van de huurwoningen in 
beide blokken (Len B) ongeveer gelijk. De deelname aan de ontwikkelvereniging verschilt 
echter sterk. Dit valt te herleiden tot het feit dat voor een deel van de huurappartementen in 
blok B nog geen toekomstige bewoners zijn gevonden. Deze woningen warden alleen 
aangeboden aan bewoners van de Bloemenbuurt-zuid omdat Domein verwacht dater 
mensen zijn, die nu staan ingeschreven voor een eengezinswoning gaan wisselen naar een 
appartement. Blok G bestaat in zijn geheel uit koopwoningen. Een verklaring voor de hogere 
opkomst in dit blok kan zijn dat de ontwikkelvereniging vooral bestaat uit mensen van buiten 
de Bloemenbuurt. Deze mensen hebben bewust voor CPO gekozen terwijl bewoners van de 
Bloemenbuurt-zuid geconfronteerd werden met de sloop van hun huidige waning en een 
onbekend proces in kunnen stappen om hun nieuwe waning te ontwikkelen. Tevens warden 
zij naast bewoner van de waning ook financieel eigenaar. Wanneer er goed ontwikkeld wordt 
kunnen er financiele voordelen behaald warden. De deelname aan de ontwikkelvereniging 
van blok G is meer dan 100% dit komt doordat er 2 reserveleden deelnemen. 
Voor zowel CPO als MO geldt dat 100% participatie de gewenste waarde is. Het valt dan ook 
tegen dat dit percentage aanzienlijk lager ligt. Vooral het feit dater deelnemers zijn die 
aangeven geen zin te hebben om deel te nemen, is verassend. De overige verwachte 
effecten van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing zijn in sterke mate afhankelijk van de 
participatie. Het is dan ook nog zeer de vraag of deze verwachtingen uitkomen. 
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De zeggenschapsmeter is ingevuld door medewerkers van Domein voor de Bloemenbuurt
zuid en "traditionele" projecten. De toekomstige bewoners van de Bloemenbuurt-zuid krijgen 
in sterke mate (79%) zeggenschap geboden om hun eigen woningen te ontwikkelen. 
Belangrijke beperking waarom dit percentage niet op 100% uit komt, is de beperking dat de 
leden van de ontwikkelvereniging samen de woningen dienen te ontwerpen. Daarnaast wordt 
de zeggenschap beperkt door het strikte beeldkwaliteitsplan dat geldt voor de Bloemenbuurt
zuid en het budget dat voor de huurwoningen door Domein is vastgesteld. Men zegt 
bewoners meer zeggenschap en keuzevrijheid te willen geven en laat bewoners dan ook vele 
keuzes maken, maar het eindproduct wordt aan de andere kant sterk bepaalt door het 
beeldkwaliteitsplan. 
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Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een instrument om de verwachte effecten 
van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing te toetsen aan de uiteindelijke situatie. Orn dit 
instrument te kunnen ontwikkelen moet er eerst vastgesteld worden wat CPO en MO is en 
moeten de verwachte effecten ervan in de stedelijke vernieuwing in kaart gebracht worden. 
Dit hoofdstuk is ingedeeld volgens de hoofdstukken in het verslag die weer antwoordt geven 
op de deelvragen en de probleemstelling. 

7.1 Conclusles 

Particulier opdrachtgeverschap 

Particulier opdrachtgeverschap kent drie verschijningsvormen. Orn als opdrachtgever te 
kunnen optreden moet een particulier beschikken over een aantal procesfuncties. Hieronder 
is weergegeven welke procesfunctie door de opdrachtgever uitgevoerd moeten worden en 
welke uitbesteedt kunnen worden. 

Het nemen van initiatief 
Geven van opdrachten 
Beschikbaar stellen van de grand 
Financieren 
Ontwerpen 
Bouwen 
Verlenen van goedkeuringen 
Coordinatie van het proces 
lnterne besluitvorming 

opdrachtgever 
opdrachtgever 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
uitbesteden 
opdrachtgever 
opdrachtgever 

PO onderscheidt zich van bijvoorbeeld consumentgerichte ontwikkeling doordat deelnemers 
opdrachten kunnen geven en daarmee invloed kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld ontwerp 
en bouwmethode, maat ook op de adviserende en uitvoerende partijen. Bij 
consumentgerichte ontwikkeling is het ontwerp en de bouwer bekend en kan de toekomstige 
bewoner "slechts" aanpassingen doen aan een bestaand ontwerp. 

Particulier opdrachtgeverschap is in 3 verschillende vormen te verdelen. 
lndividueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO) 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) 
Mede-Opdrachtgeverschap (MO) 

CPO en MO zijn de meest geschikte ontwikkelmethoden van particulier opdrachtgeverschap 
in de stedelijke vernieuwing. Door in groepsverband te ontwikkelen kunnen rijtjeswoningen 
en appartementen ontwikkeld worden, waardoor hoge dichtheden worden bereikt. CPO en 
MO zijn als volgt gedefinieerd: 

Van Collectief Partlculier Opdrachtgeverschap is sprake wanneer een groep particulieren 
(het co/lectief) een rechtpersoon zonder winstoogmerk opricht en opdracht geeft tot het 
ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Het collectief heeft bouwgrond in 
eigendom of erfpacht en heeft vol/edige juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor de grand, het ontwerp en de bouw. 
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Bij mede-opdrachtgeverschap geeft een groep particulieren gezamenlijk met een ander 
opdrachtgever opdracht tot het ontwerpen en het realiseren van eigen woningen. Hiervoor 
vormen zij in een vroeg stadium een rechtspersoon. In dit onderzoek neemt een 
woningcorporatie de rol van tweede opdrachtgever op zich. De groep particulieren en de 
woningcorporatie hebben zeggenschap en verantwoorde/ijkheid over de grand, het ontwerp 
en de realisatie van de waning, waarbij het initiatief voor het project bij de woningcorporatie 
/igt. ledere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar de woningcorporatie neemt 
binnen het project een sturende rol in. 

Het collectiefvormingsproces start met het nemen van initiatief door een persoon, een groep 
particulieren of een professionele organisatie. Bij mede-opdrachtgeverschap is een 
woningcorporatie de initiatiefnemer. Zij hebben een idee voor een bouwproject en zoeken 
hier medestanders voor. Dit initiatief kan komen vanuit een specifieke huisvestingwens 
zoals; duurzaam wonen, wonen met een kunst- of muziekatelier, starterswoningen, maar kan 
oak voortkomen uit de wens zelf een waning te ontwikkelen. Wanneer er een kleine groep 
ontstaan is spreekt men van een initiatiefgroep. Deze groep moet een juridische status 
krijgen om overeenkomsten aan te kunnen en mogen gaan. De initiatiefgroep richt om deze 
reden een stichting of vereniging op. Zij moeten onderling mensen aanwijzen/kiezen die als 
bestuur dienen om de groep te vertegenwoordigen, de operationele organisatie. Hierbij is het 
van belang dater nagedacht wordt over hoe er met participanten en betrokken partijen 
wordt omgegaan. Bij voorkeur wordt er een vereniging opgericht zodat alle deelnemers een 
stem in de ontwikkelvereniging hebben. Bij een stichting wordt er namelijk een bestuur 
gevormd dat de beslissingen mag nemen en dit beperkt de zeggenschap van de leden. 

Woningcorporaties 
Woningcorporaties zijn non-profit organisaties en keren hun winst dan oak niet uit aan 
aandeelhouders. Winst en daarmee samenhangende continurteit warden uitsluitend gebruikt 
om de ideele doelstelling van de organisatie te kunnen behalen. Daarnaast is een corporatie 
een "toegelaten instelling". Dit wil zeggen dat de instelling uitsluitend in het belang van de 
volkshuisvesting werkzaam mag zijn. Corporaties dienen werkzaam te zijn op het gebied van 
wonen, woondiensten,en woonmilieus. Als kerntaken van corporaties ziet de overheid "de 
zorg voor de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie" en in relatie daarmee, "het 
bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteiten van de woongebieden". Alle activiteiten 
(zoals het bouwen aanpassen, verkopen of verhuren) die een fundamenteel en oorzakelijk 
verband hebben met de kerntaken en die passen binnen het risicoprofiel van een non-profit 
organisatie zijn voor de overheid aanvaardbaar. 

Door de jaren heen is de sector ontwikkeld van woningverhuurders tot maatschappelijk 
ondernemers en hebben corporaties diverse competenties ontwikkeld. Deze competenties 
zorgen ervoor dat corporaties belangrijke partners kunnen zijn bij PO in de stedelijke 
vernieuwing. Woningcorporaties zijn bekend met klantgestuurd en innovatief handelen. 
Vanuit dit oogpunt kan particulier opdrachtgeverschap interessant zijn voor een corporatie. 
PO in de stedelijke vernieuwing is een nieuw verschijnsel in Nederland. Corporaties zijn 
echter bekend met het werken met innovatieve projecten en kunnen van deze ervaring 
gebruik maken. PO is een nieuwe stap in het klantgericht werken en oak hiervoor geldt dat 
opgedane ervaring een plus is. Verder hebben corporaties veel kennis over de woningmarkt 
in de regio waarin ze werkzaam zijn en zijn zij bekend met het vastgoedontwikkelingsproces. 
Daarnaast hebben corporaties kennis opgebouwd over beheer en kunnen ze hierdoor als 
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adviseur functioneren. Voorts zijn corporaties sterke partners dankzij hun vaak sterke 
financiele positie. Als laatste hebben corporaties vaak een uitgebreid netwerk van 
samenwerkingsverbanden dat op verschillende manieren een bijdrage kan leveren voor 
particulier opdrachtgeverschap, zoals selectie van adviseurs, aannemers en architecten, 
financieringsmogelijkheden, grondverwerving, overleg met gemeenten, nutsbedrijven en 
eventuele zorgleveranciers. 

Vastgoeclontwikkeling door een woningcorporatie 

Vastgoedontwikkeling is een langdurig en complex proces. Orn het proces te kunnen 
beheersen ens turen is het opgedeeld in een zestal fasen. De procesfasen die het collectief 
moet doorlopen bleek niet te verschillen van de procesfasen in een "traditioneel" 
ontwikkelingsproces. De procesfasen die doorlopen moeten worden zijn: 

de initiatieffase 
de definitiefase 
de ontwerpfase 
de bestekfase 
de uitvoeringsfase 
de beheersfase 

Bij projectmatig werken, zeker wanneer het een project betreft waar geen voorbeelden van te 
noemen zijn, qua schaal en combinatie huur en koopwoningen, is het van belang dat het 
proces goed beheerst wordt en dat beslissingen op de juiste tijdstippen met de juiste 
onderbouwing plaatsvinden. Beslissingen worden gedurende het hele project genomen door 
de opdrachtgevers. Dit zijn de kopers en de corporatie. Voor de huurwoningen worden de 
beslissingen in samenspraak met de toekomstige bewoners genomen. Hierin heeft de 
corporatie het laatste woord omdat zij eigenaar van de woningen wordt. De corporatie zal 
zich echter zoveel mogelijk conformeren aan besluiten die de toekomstige huurders nemen. 
De belangrijkste beslismomenten liggen aan het einde van iedere projectfase. Door per 
beheersaspect duidelijke doelen te stellen voor iedere fase en deze gedurende de fase te 
controleren kunnen er gedegen besluiten genomen worden. 
Door de juiste beslissingen op hetjuiste moment te nemen kan een dergelijk complex proces 
worden beheerst. De 5 belangrijkste en steeds terugkerende beheersaspecten zijn geld, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. De vijf beheersaspecten zijn te beschouwen als 
invalshoeken voor het beheersen van een projecten. Zij dienen tijdens het proces te worden 
gemeten, vergeleken met gestelde doelen en eventueel worden bijgestuurd. 
De complexiteit van vastgoedontwikkelingsproces is groot. Particuliere opdrachtgevers zijn 
vaak eenmalige opdrachtgevers en hebben dan ook beperkte kennis van het proces. Het is 
belangrijk dat particulieren dan ook goed begeleid worden tijdens de ontwikkeling van hun 
woning. Zij kunnen hiervoor zelf (een) adviseur(s) inhuren. Deze taak kan ook door een 
corporatie worden vervuld. De adviseur stelt de bewoners in staat als ontwikkelaar te kunnen 
fungeren. De adviseur zorgt ervoor dat de juiste activiteiten op het juiste tijdstip plaatsvinden 
met de juiste informatie. 

Toetsingsinstrument voor de verwachtingen van particulier opdracht:gverschap in de 
stedelijke vernieuwing 
Vanuit een theoretische situatie die getoetst is aan de praktijk in de Bloemenbuurt-zuid zijn 
een zevental verwachte effecten van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing naar voren 
gekomen. De verwachtingen staan sterk met elkaar in verband en be'invloeden elkaar. Hierin 
zijn de verwachtingen van het vergroten van de zeggenschap en de participatie van 
toekomstige bewoners essentieel. Deze effecten zijn vereist om de andere verwachtingen te 
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kunnen behalen. De verwachte effecten van MO en CPO in de stedelijke vernieuwing die in 
dit onderzoek behandeld zijn, zijn: 

Vergroten van zeggenschap en keuzevrijheid 
Participatie van toekomstige bewoners aan het proces 
Meer woningdifferentiatie 
Toename van sociale cohesie 
Verbetering van de leefbaarheid 
lmagoverbetering voor de buurt 
Bouwen onder de marktwaarde 

Het meten van de zeggenschap kan voorafgaand aan het project gebeuren met behulp van 
de zeggenschapsmeter (bijlage 5). Gedurende het proces moet de participatie van 
toekomstige bewoners en de gemaakte kosten bijgehouden worden, zodat er aan het einde 
van het proces een compleet beeld ontstaat. De woningdifferentiatie, sociale cohesie, 
leefbaarheid en het imago van de buurt wordt aan de hand van een bewonersenquete 
achterhaald. Hieronder is in tabelvorm weergegeven hoe de verwachtingen 
geoperationaliseerd zijn: 
Verwachting van CPO en Wat melen? Hoe meten? Wanneer melan? 
·MO in de stedelijke 
vernreuwmg 
Partlcipatie Mate van deelname aan de Tenminste wor de Tenmlnste 1,001 de archltectenkeuze 

ontwikkelwreniging architectenkeuze zou he! aantal 
deelnemers aan de 
vereniging/stlchling gelljk moeten 
zijn aan het te ontwikkelen aantal 
woningen. 

···-- ---~-- -· ···------- --·-··- ····--·······•··· 
Mate van ultval gedurende het Gedurende het proces bijhouden of Gedurende het proces bijhouden 
proces er mensen uit de 

vereniging/stichting stappen en of 
er wel of niet een nleuwe 
deelnemer gevonden wordt. 

Mate v.m opkomst bij de Presenlielljsten bijhouden bij de Gedurende het proces bijhouden 
ontwikkel"3rgaderingen ontwikkel.ergaderingen. 

Zegganschap en Mate van zeggenschap ln\/lJllen van de Voorafgaand aan de ontwikkeling 
keuzevrijheid zeggenschapsmeter (bijlage s; 

Woningdlfferentlalle Verschillen In woningtype, M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na ople-.ering. 
woninggroolte , eigendoms\lOrm 
ea marktwaaroe cl kale 
maandhi.iur. 

Sociaie cohesie Mate var: sociale contacten M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Na ~;:le\18ring \b:J1-ecri(eL:r 2 jaar 
tussen buurtbewoners naoplewrlng zodat sociale w rbanden 

· zijn gestabiiiseerd) . ...... - ··--
Ma!e van !den1if!catie met de M.t.v. t:ewcnersenquete (blj!age 6) Na ople-.ering (bijvccri<eur 2 jaa, na 
buurt oplew,ring zodat socl2le wrbanden zijn 

gestabillseerd) . ..... 
(~ate van gelijkger,ch\e M.b.v. bewonersenqu~te (bijlage 6) Na opleverir.g (bij\-oorkeu r 2 jaar r:a 
I opvattinger. In de buurt opie.ering zodat sociale ,erbander. zljn 

i gestabll!seerd) . 

Leelbaarheid JAlgemene perceptie van de M.b.v. bewcnersenqaete (bijlage 6) Na ople\ering (bi~vcork.etir 2 jaar na 
llee!taarneid. ople'.'8:r!ng zo~at soc!ale Y8rbanden zijn 

! gestabiliseerd). 

lmagoverbeterlng Beoordeling van de buurt door M.b.v. bewonersenquete (bijlage 6) Vcorafgaand aan de cntwlkkel !ng een 
mer:ser. van buiten de buurt nul-met i.rig afnemen en na cplevering. 

Onder de marktwaarde If! hoe\erre wordt er ender de (Getaxeerde) marktwaarde , Kesten bijhouden gecu,ende het prcces 
bouwen maiktwaarde vastgoed vergelijken met de totale kosten (en taxeren r.a o~leverir.g 

gerealisee,d om de waning te realiseren. 

Figuur 7 .1: Overzicht van de te meten indicatoren om de verwachte effecten van stedetijke vernieuwing in CPO en MO te 
toetsten aan de uiteindetijke situatie. 
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H7. Conclusies ~m aanbevelingen 

Toepasslng van het toetsingslnstrument voor de case: Bloemenbuurt-zuid 

In onderstaand figuur zijn de belangrijkste resultaten van het deelonderzoek naar de 
participatie in de ontwikkelverenigingen van fase 1 weergegeven. 

Blok L BlokG Blok B 
(46 huurwoningen)(24 
koopappartementen, niet 
meegenomen in de 

34 huurwoningen) (24 koopwoningen) meting) 
Gemiddelde percentage van vergaderingen 
die bezocht worden door de deelnemers 

67% 79% 69% 
Gemiddelde opkomst van (actieve) 
deelnemers bii ontwikkelvemaderinqen 66% 86% 67% 
Gemiddelde mate van deelname aan de 
ontwikkelvereniaina in orocenten 91% 101% 79% 
De mate van deelname van toekomstige 
bewoners aan de ontwikkelvereniging ten 
tiide van de architectenselectie 94% 83% 76% 

Participalie in de ontwikkelverenigingen van fase 1 van de Bloemenbuurt-zuid. 

De opkomst bij de ontwikkelvergadering door toekomstige bewoners van de huurwoningen in 
beide blokken (Len B) ongeveer gelijk. De deelname aan de ontwikkelvereniging verschilt 
echter sterk. Dit valt te herleiden tot het feit dat voor een deel van de huurappartementen in 
blok B nog geen toekomstige bewoners zijn gevonden. Deze woningen worden alleen 
aangeboden aan bewoners van de Bloemenbuurt-zuid omdat Domein verwacht dater 
mensen zijn, die nu staan ingeschreven voor een eengezinswoning gaan wisselen naar een 
appartement. Blok G bestaat in zijn geheel uit koopwoningen. Een verklaring voor de hogere 
opkomst in dit blok kan zijn dat de ontwikkelvereniging vooral bestaat uit mensen van buiten 
de Bloemenbuurt. Deze mensen hebben bewust voor CPO gekozen terwijl bewoners van de 
Bloemenbuurt-zuid geconfronteerd werden met de sloop van hun huidige waning en een 
onbekend proces in kunnen stappen om hun nieuwe waning te ontwikkelen. Tevens warden 
zij naast bewoner van de woning ook financieel eigenaar. Wanneer er goed ontwikkeld wordt 
kunnen er financiele voordelen behaald warden. De deelname aan de ontwikkelvereniging 
van blok G is meer dan 100% dit komt doordat er 2 reserveleden deelnemen. 
Voor zowel CPO als MO geldt dat 100% participatie de gewenste waarde is. Het valt dan ook 
tegen dat dit percentage aanzienlijk lager ligt. Vooral het feit dater deelnemers zijn die 
aangeven geen zin te hebben om deel te nemen, is verassend. De overige verwachte 
effecten van CPO en MO in de stedelijke vernieuwing zijn in sterke mate afhankelijk van de 
participatie. Het is dan ook nog zeer de vraag of deze verwachtingen uitkomen. 

De zeggenschapsmeter is ingevuld door medewerkers van Domein voor de Bloemenbuurt
zuid en "traditionele" projecten. De toekomstige bewoners van de Bloemenbuurt-zuid krijgen 
in sterke mate (79%) zeggenschap geboden om hun eigen woningen te ontwikkelen. 
Belangrijke beperking waarom dit percentage niet op 100% uit komt, is de beperking dat de 
leden van de ontwikkelvereniging samen de woningen dienen te ontwerpen. Daarnaast wordt 
de zeggenschap beperkt door het strikte beeldkwaliteitsplan dat geldt voor de Bloemenbuurt
zuid en het budget dat voor de huurwoningen door Domein is vastgesteld. Men zegt 
bewoners meer zeggenschap en keuzevrijheid te willen geven en laat bewoners dan ook vele 
keuzes maken, maar het eindproduct wordt aan de andere kant sterk bepaalt door het 
beeldkwaliteitsplan. 
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H7. C0nciusics en az;nbevclingen 

7.2 Aanbevelingen 

Het toetsingsinstrument is ontwikkeld om een volledig beeld te kunnen vormen of de 
verwachte effecten van particulier opdrachtgeverschap in de stedelijke vernieuwing 
daadwerkelijk behaald worden. Een groot deel van de benodigde gegevens kunnen door de 
corporatie gedurende het ontwikkelingstraject worden bijgehouden. Verder worden de 
effecten op de sociale cohesie, leefbaarheid, woningdifferentiatie en de imagoverbetering 
achterhaald met behulp van de bewonersenquete. 
De bewonersenquete is een aangepaste versie van de monitor "leefbaarheid en veiligheid" 
zoals deze in het grate steden beleid wordt toegepast. De aangepaste versie dient bij 
voorkeur in de gehele gemeente afgenomen worden, maar minimaal in het stedelijke 
vernieuwingsgebied. De monitor wordt steekproefsgewijs afgenomen onder de inwoners van 
de deelnemende gemeenten. In het stedelijk vernieuwingsgebied zou de vragenlijst bij ieder 
huishouden in de bus moeten vallen. 

7.2.1 Nader onderzoek 
Naast aanbevelingen ten aanzien van het gebruik van het evaluatie-instrument zijn er een 
aantal onderwerpen die nader onderzocht kunnen worden: 

7.3 

De woningdifferentiatie is in dit onderzoek beperkt tot verschillen in grootte, 
eigendomsvorm, marktwaarde/huurprijs en het aantal verschillende woningtypen. In 
vervolg onderzoek zou onderzocht kunnen worden of particulier opdrachtgeverschap in 
de stedelijke vernieuwing leidt tot meer verschillende plattegronden/indeling, gevels en 
algeheel uiterlijk. 
De beleving van de deelnemers aan het proces worden in dit onderzoek niet belicht. Zo 
zou het proces geevalueerd kunnen worden vanuit het oogpunt van de corporatie, maar 
wellicht nog interessanter zou de beleving van de bewoners kunnen zijn. Hierbij komen 
direct een aantal vragen naar boven: Zijn de verwachtingen uitgekomen, hoe is de 
tijdsbesteding beleeft, zou men met de kennis die men nu heeft nogmaals in een 
dergelijk traject stappen, enz .. 

Retrectle 

Gedurende het proces heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden met de betrokkenen 
vanuit Domein aan het proces. Verder zijn er diverse ontwikkelvergaderingen bijgewoond. Er 
is een groot verschil opgemerkt tussen kopers en huurders. Niet alleen was de participatie 
van kopers veel hoger dan bij de huurders, er was ook een grotere mate van enthousiasme 
waar te nemen. Het enthousiasme van de huurders is naar mate het proces vorderde wel 
toegenomen. Dit verschil in enthousiasme is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat 
kopers vooral van buiten de Bloemenbuurt-zu id komen en bewust in een CPO-traject zijn 
gestapt. De huurders in de Bloemenbuurt hadden feitelijk drie keuzemogelijkheden: buiten 
de buurt een woning betrekken, een woning laten ontwikkelen door de bewonersvereniging 
of zelf een eigen woning ontwikkelen. Veel mensen zullen gedacht hebben:., Dan maar een 
eigen woning ontwikkelen". Dit is een beduidend andere uitgangssituatie. 

Een vraag die blijft is of CPO en MO de juiste of goede ontwikkelingsmethoden voor stedelijke 
vernieuwing zijn. Er kunnen hoge dichtheden behaald worden maar het blijkt een moeizaam 
traject. In de Bloemenbuurt-zuid zijn de mogelijkheden voor de woningen sterk beperkt door 
het beeldkwalitietsplan. Men is als het ware maar een stap verwijderd van 
consumentgerichte ontwikkeling waarbij het toekomstige bewoners keuzes kunnen maken in 
een vooraf bepaald ontwerp. Is consumentgerichte ontwikkeling niet een eenvoudigere 
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manier om bewoners meer zeggenschap te bieden maar toch het proces overzichtelijk te 
houden? Stedelijke vernieuwing is een complex proces, oak zonder de deelname van 
toekomstige bewoners. 
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Bijlage3 Beheersactiviteiten (Wijnen, 2004) 

Tljdbeheersing 
Activiteiten t.b.v. tijdbeheersing 
Plannende activiteiten 
• het achterhalen van het gewenste oplevertijdstip, met marges (wanneer moet het 

projectresultaat gereed zijn?) 
• het inschatten van de totale doorlooptijd 
• het detailleren van deze doorlooptijd per te verrichten activitelt 
• het aan de 'kalendertijd' relateren (volgtijdelijk en/of parallel) van alle benodigde 

projectactiviteiten 
• het per activiteit inbrengen van de daarvoor benodigde capaciteiten (kwalitatief en 

kwantitatief) 
• het daarbij aangeven of en zo ja wanneer welke materialen/materieel nodig zijn 
• het doen goedkeuren van de tijdsplanning 
• het verstrekken van de goedgekeurde tijdsplanning aan alle betrokkenen 

Voortgangsbewakende activiteiten 
• het regelmatig (laten) signaleren van de actuele stand van zaken op van tevoren 

overeengekomen tijdstippen 
• het verwerken van deze gegevens tot een voortgangssignalering 

Bijsturende activiteiten 
• volgorde van activiteiten veranderen 
• activiteiten versnellen/vertragen 
• meer/mindere/andere capaciteit inzetten 
• meer/minder parallelliseren 
• tijdsplanning (laten) bijstellen 

Geldbeheerslng 

Geldbeheersing in de projectfasen 
Plannende activiteiten 
• het achterhalen van het gewenste financiele rendement met marges (wat moet het 

projectresultaat waard zijn?) 
• het inschatten van de totale kosten 
• het detailleren van deze kosten per te verrichten activiteit; voor de eerstkomende fase(n) 

gedetailleerder dan voor de volgende fase(n) 
• het aan de 'kalendertijd' relateren van alle benodigde en geraamde kosten en 

opbrengsten van het project 
• het per activiteit inbrengen van de daarvoor benodigde financiele middelen 
• het daarbij aangeven of en zo ja hoeveel geld wanneer nodig is voor de aanschaf van 

welke materialen/materieel 
• het doen goedkeuren van de geldplanning 
• het vestrekken van de goedgekeurde geldplanning aan alle betrokken partijen 

Voortgangsbewakende activiteiten 
• het regelmatig (laten) signaleren van de actuele stand van zaken op van te voren 

overeengekomen tijdstippen 
hoeveel verbrulkt 
hoeveel nog benodigd/hoeveel inkomsten zijn nu nog te verwachten 

• het verwerken van deze gegevens tot een voortgangssignalering 



Bijsturende activiteiten 
• volgorde van activiteiten veranderen 
• activiteiten versnellen/vertragen 
• meer/minder/andere capaciteiten inzetten 
• meer/minder parallelliseren 
• geldplanning (laten) bijstellen 

Kwaliteitsbeheersing 

Kwaliteitsbeheersing in de projectfasen 
Plannende activiteiten 
(lnitiatief- en definitiefase) 
• zorgen dat er eisen gesteld worden 
• laten streven naar kwantitatieve eisen 
• laten streven naar 'weging' van eisen 
• laten streven naar aantoonbaarheid van eisen 
• laten streven naar toewijzen van eisen 

per deelproject 
per bijdragende partij 

Voortgangsbewakende activiteiten 
(Ontwerpfase) 
• laten toetsen van (detail)ontwerpen aan (deel)projectprogramma 
• begeleiden van 'design reviews' 

(Definitiefase) 
• toezien op correcte vertaling naar realisatiemiddelen, -voorschriften, e.d. 

(Rea lisatiefase) 
• uitvoeren van keuringen, inspecties, controles 
• kwalificeren van aanpassingen 

(Beheerfase) 
• beoordelen van klachten 
• kwalificeren van vernieuwingen 

lnformatiebeheersing 

lnformatiebeheersing in de projectfasen 
Plannende activiteiten 
• Opstellen en zorgen voor acceptatie van een informatiebeheerssysteem; Welke 

beslisdocumenten moer er komen? Wat moet erin staan? Hoe ziet het eruit? 
• opvragen en vaststellen van 

wie belast zijn met het opstellen van de beslisdocumenten 
wie ze mag vrijgeven of goedkeuren 
wie ze ontvangen 
wie ze archiveren 
wie ze weer mag wijzigen 

• Vastleggen van 
Goedkeuringsprocedure van de beslisdocumenten 
Wijzigingsprocedure van die documenten 



Voortgangsbewakende activiteiten 

• Toezien op de naleving van de afspraken 
• Mede uitvoering geven 
• Zorgen voor bijstelling 

Organisatiebeheersing 

Organisatiebeheersing in de projectfasen 
Plannende activiteiten 
(Einde initiatieffase en begin definitiefase) 
• opzetten tijdelijke organisatie 

wie zijn de beslissers (opdrachtgever, projectleider) en waarover mogen ze op 
welke wijze beslissen 
wie zijn de medewerkers en wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

• betrekken van 'latere' bijdragenden 

(Einde definitiefase) 
• installeren realisatieorganisatie 

Voortgangsbewakende activiteiten 
(Einde definitiefase en begin ontwerpfase) 
• checken op projectorganisatie (organisatievorm, procedurele kanten zoals 

besluitvorming, overleg en interen communicatie, maar ook de culturele aspecten zoals 
motivatie, omgang met elkaar en omgang met macht.) 

• contracteren van ontwerpers/uitvoerders 

(midden definitiefase) 
• voorbereiden realisatieorganisatie 

uitvoerders 
betrokkenen/belanghebbenden 

• besluitvorming opzetten realisatieorganisatie 
bes I u itvoorbereid e rs 
beslissers 

(Einde realisatiefase) 
• opzetten nazorgorganisatie 
• opheffen projectorganisatie 



Bijlage 4 Voorbeeldprojecten van PO in de stedelijke vernieuwing 

Zeeheldenbuurt, Groesbeek 
De Zeeheldenbuurt in Groesbeek is een buurt die bestond uit systeembouw woningen uit de 
jaren 60. Door de slechte staat van de woningen is 2000 besloten de gehele wijk te slopen 
en nieuwe woningen te bouwen. Het plan is totstandgekomen in een vorm van mede
opdrachtgeverschap van woningcorporatie Oosterpoort en toekomstige bewoners. Maar liefst 
zeventig procent van de bewoners keerde terug in de nieuwe wijk. Er was keuze tussen huur 
of koop met uitgebreide keuzemogelijkheden voor indeling, uitbreiding etc. 

Naam: Zeeheldenbuurt 

Aantal woningen: 128 (oude) situatie 109 (nieuwe situatie) 

Plaats: Groesbeek 

lnitiatiefnemer: Woningcorporatie Oosterpoort Wooncombinatie 

Architect: Feekes en Golijn 

Adviseur / partner: Atrive/Rottier en 

Woonbond kennis en adviscentrum 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in GPO 

Woningen: 27 appartementen en 82 grondgebonden woningen 

Koop / huur: Zowel koop als huur 

Huurprijs: Gemiddelde huurprijs € 372,-

Koopprijs: Varierend van€ 146.200 tot€ 224.400 v.o.n. sociale 

koop en van€ 253.500 tot€ 300.000 v.o.n. vrije sector 

Realisatie: 2003 - 2006 /SEV. 2004) 

Mi Akoma di Colar, Amsterdam 
Mi Akoma di Color (mijn gekleurde hart) biedt ruimte aan bewoners van de multiculturele 
Bijlmer om gezamenlijk een woonproject in de betaalbare sector te ontwikkelen. Sa men met 
woningcorporatie Rochdale ontwikkelen 38 geselecteerde bewoners huur- en koopwoningen. 
Het project bevat 19 huur- en 19 koopwoningen en wordt gerealiseerd op de plek van de 
slopen flat Grunder. 

Naam: Mi Akoma di Golor 

Aantal woningen: 19 huur- en 19 koopwoningen 

Plaats: Amsterdam, Bijlmermeer 

lnitiatiefnemer. Woningcorporatie Rochdale en de stedelijke 

woningdienst 

Architect: Pattynama partners 

Adviseur / partner: Amsterdams steunpunt wonen 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in GPO 

Woningen: eengezinswoningen en appartementen 

Koop/ huur: 19 koop (€ 180.000,-) en 19 sociale huur 

Realisatie: start 2006 (SEV, 2004) 



Amsterdamse buurt, Haarlem 

Vanwege onder andere funderingsproblemen is besloten de Amsterdamse buurt in Haarlem 
te herstructureren. Er zijn 83 particuliere woningen gesloopt en hiervoor zijn 7 4 grotere 
woningen voor In de plaats gekomen. Onder de noemer "terugbouwen eigen woningw werden 
eigenaar-bewoners aangespoord om als collectief op te treden als opdrachtgever. De 
realisatie kwam tot stand dankzij sterke samenwerking tussen de bewoners en de gemeente. 
De gemeente biedt faciliteiten en advies: hypotheken en leningen, het ontwikkelen van een 
programma van eisen, eventuele herverkavelingen, maatregelen op het vlak van duurzaam 
bouwen, eventuele bodemsanering, tijdelijke huisvesting, procesbegeleiding etcetera. Verder 
neemt de gemeente zoveel mogelijk obstakels weg op het gebied van regelgeving, kadastrale 
aanduidlngen, aanvullende financiering en financiele zekerstelling. Eigenaarbewoners 
krijgen een tijdelijke wisselwoning en een financiele tegemoetkoming van €38.500,-. Voor 
resterende problemen zoekt de gemeente in overleg een maatwerkoplossing. In het 
uiterste geval volgt onteigening (VROM, 2005). 

Naam: Amsterdamse buurt, terugbouwen eigen woning 

Aantal woningen: 83 (oude) situatie 74 (nieuwe situatie) 

Plaats: Haarlem 

lnitiatiefnemer: Gemeente Haarlem 

Architect: NSL Architecten 

Adviseur / partner: Gemeente Haarlem, stichting Radius 

Bouwvorm: Stedelijke vernleuwing in CPO 

Woningen: 74 eengezinswoningen 

Koop/ huur: Koopwoningen 

Realisatie: 2003 - 2005 

Prijs: Onbekend 

Biz Botuluyuz, Rotterdam 

Toen de woningen van 24 Turks-Nederlandse gezinnen om bouwkundige redenen gesloopt 
moesten worden, namen zij het initiatief om een eigen plan te ontwikkelen. Zij richtten de 
kopersvereniging Biz' Botuluyuz, wat Turks is voor "Wij uit Bospolder-Tussendijkenw, op en 
ontwikkelden een complex met 24 betaalbare koopwonlngen met Turkse architectonische 
kenmerken. Er vond samenwerking met woningcorporatie Com Wonen plaats en de 
woningen werden met een koopgarant-regeling aan de bewoners verkocht. Het project kende 
echter een lange en onzekere voorbereidingsfase. Daardoor is het aantal deelnemers aan 
het project flink teruggelopen en later weer aangetrokken. Toen het project daadwerkelijk 
werd gerealiseerd, was er van de oorspronkelijke groep initiatiefnemers niemand meer over. 
Tevens waren er kopers toegetreden die niet van Turkse afkomst zijn. 

Naam: Biz' Botuluyuz 

Aantal woningen: 24 koopwoningen 

Plaats: Rotterdam 

lnitiatiefnemer: Bewoners 

Architect: XS2N 

Adviseur I partner: Gemeente Rotterdam, woning-

Corporatle Com Wonen 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in CPO 

Woningen: 24 appartementen 

Koop/ huur: Koopwoningen 

Realisatie: 2003 - 2006 

Prijs: € 170.000 - € 200.000.- (excl. korting) 



Roombeek, Enschede 
Op 13 mei 2000 explodeerde de opslagplaats van S.E. Fireworks in Roombeek, Enschede. Er 
werden 200 woningen totaal vernield en nog eens 2000 beschadigd. Van de 1.500 nieuw te 
bouwen woningen warden er ongeveer 500 gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap, 
zowel individueel als collectief. Er is vrijheid gelaten om binnen randvoorwaarden zelf een 
woningtype en kavelgrootte te kiezen waardoor het niet a Ileen mogelijk is voor hoge 
inkomens te bouwen maar ook voor midden en lage inkomens. 

Naam: Roombeek 

Aantal woningen: ea. 500 woningen 

Plaats: Enschede 

lnitiatiefnemer: Gemeente Enschede & diverse 

partners 

Architect: Diversen 

Adviseur / partner: Gemeente Enschede, woning

Corporatie Domijn, De Woonplaats, 

DHV, Dideon Consult, enz. 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in CPO en IPO 

Woningen: diversen woningtypen 

Koop / huur: Koopwoningen 

Realisatie: gestart in 2000 (nag lopende) 

Prijzen: vanaf € 220.000.-

Nieuw Leyden, Leiden 
In het kader van de herstructurering in Leiden-Noord wordt het voormalige slachthuisterrein 
getransformeerd tot een nieuw centrumstedelijk milieu. 'Nieuw Leyden', zoals het project 
genoemd wordt, vormt de grootste binnenstedelijke locatie voor particulier 
opdrachtgeverschap in Nederland. Er komen 350 koopwoningen in particulier 
opdrachtgeverschap (eigenbouw). Daarnaast komen er 340 huurwoningen in verschillende 
categorieen (collectief), waarbij de huurders zeggenschap krijgen over de afwerking van de 
woning. Een uniek element is dat de toekomstige bewoners grotendeels de inrichting en het 
beheer van de autovrije open bare ruimte bepalen. Met behulp van trainingen, workshops en 
excursies worden toekomstige bewoners begeleid. (KEl-kenniscentrum, 2008) 
Naam: Nieuw Leyden 

Aantal woningen: 690 woningen ~ 

"!li 
Plaats: Leiden ~ 

lnitiatiefnemer: Gemeente Leiden en woningcorporatie · J 

Portaal 

Architect: Diversen 

Adviseur / partner: Gemeente Leiden en woning-

corporatie Portaal 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in CPO en IPO 

Woningen: diversen woningtypen 

Koop/ huur: 350 koopwoningen 340 huurwoningen 

Realisatie: gestart in 2007 (nag lopende) 

Prijzen: € 250.000 - € 350.000 .-



Sterrenbuurt, DelfziJI-Noord 
In Delfzijl-Noord wordt momenteel een gebied geherstructureerd om de overschotten in de 
goedkopere sector te verlagen. In deze sterrenbuurt worden ea. 400 woning gebouwd in de 
sociale huursector en vrije sector midden en duur. Van alle nieuwbouw wordt 30% voor 
particulier opdrachtgeverschap uitgegeven. De ontwerpen moet voldoen beeldkwaliteitplan 
waarin eisen staan ten aanzien van kleur- en materiaal gebruik. 

Naam: Sterrenbuurt 

Aantal woningen: 400 woningen 

Plaats: Delfzijl-Noord 

lnitiatiefnemer: Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl 

Architect: Diversen 

Adviseur / partner: Gemeente Delfzijl en 

Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl 

Bouwvorm: Stedelijke vernieuwing in CPO en IPO 

Woningen: diversen woningtypen 

Koop / huur: Koop 

Realisatie: vanaf €250.000,-



Bijlage 5 Zeggenschapsmeter 

Op de volgende pagina's is de zeggenschapsmeter twee maal weergegeven. Eenmaal 
ingevuld voor het project in de Bloemenbuurt-zuid en eenmaal voor "traditionele" projecten 
door Domein. 



Zeggenschapsmeter 

Op 18 februari is de zeggenschapsmeter ingevuld voor het project in de Bloemenbuurt
zuid. De vragenlijst is lngevuld door Paul van Hees, projectmanager Bloemenbuurt-zuid. 
De gegeven antwoorden zijn dlk gedrukt met het bijbehorende percentage erachter. 

Keuze van het ontwerp 
a. Ontwerp is al bepaald 
b. Standaard, met keuzemogelijkheden 
c. Gezamenlijk ontwerp 67% 
d. Volledig vrij ontwerp 

A De partic/panten in het bouwproces 

Al De projectontwikke/aar 
a. Keuze is al gemaakt 0% 
b. Gezamenlijke keuze 
c. Lijst van projectontwikkelaars 
d. Volledig vrij 

A2 De architect 
a. Keuze is al gemaakt 
b. Gezamenlijke keuze 
c. Lijst van architecten 67% 
d. Volledig vrij 

A3 Deaannemer 
a. Keuze is al gemaakt 
b. Gezamenlljke keuze 
c. LIJst van aannemers 67% 
d. Volledig vrijdag 

(Totaal partlcipanten In het bouwproces: 45%) 

B De woning in hoofdlijnen, het casco 

B1 Basisafmetingen van de woning 
a. Hlerop kan geen invloed worden ultgeoefend. 
b. lndividuele keuze uit verschillende breedtematen Qf dieptematen. 
c. lndividuele keuze uit verschillende breedtematen ~ dieptematen. 50% 
d. lndividuele keuze uit verschillende breedtematen, dieptematen en het aantal 

verdiepingen. 
e. Bewoner heeft vrije individuele keuze ten aanzien van de afmetingen van de 

woning. 

82 
a. 
b. 
c. 
d. 

B3 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

84 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

85 
a. 
b. 

c. 
d. 
e. 

86 
a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

Verdiepingshoogte 
Hierop kan geen invloed warden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest een variant voor alle wonlngen. 33% 
lndivlduele keuze uit tenminste 2 verschillende verdiepingsmaten. 
Bewoner heeft vrije individuele keuze ten aanzien van de verdiepingsmaat. 

Volume-uitbreidingen uitbouwen (keuken, serre, etc) 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk voor een uitbouw variant. 
lndividuele keuze uit in ieder geval twee opties voor de uitbouw. 
lndividuele keuze uit in ieder geval vijf opties voor de uitbouw. 
Bewoner heeftlndlviduele vrUe keuze ten aanzien van ultbreldlngen aan de 
wonlng (alleen beperkt door stedenbouwkundige regelgevlng). 100% 

Volume-uitbreidingen voor de opbouw 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk voor een opbouw variant. 
lndividuele keuze uit in ieder geval twee opties voor een opbouw. 
lndividuele keuze uit in ieder geval vijf opties voor een opbouw. 
Bewoner heeftlndlviduele vrije keuze ten aanzien van uitbreldlngen aan de 
wonlng (alleen beperkt door stedenbouwkundlge regelgeving). 100% 

Bijgebouwen (garage, carport, berging, etc.) 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk de keuzemogelijkheden voor de 
woningen. 
lndividuele keuze uit in ieder geval twee opties voor een bijgebouw. 
lndividuele keuze ult In ieder geval vijf opties voor een bijgebouw. 
Bewoner heeftlndivlduele vr(Je keuze ten aanzien van bljgebouwen (alleen 
beperkt door stedenbouwkundige regelgevlng). 100% 

Plattegronden 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
lndividuele keuze uit ten minste twee duidelijk verschillende 
woonplattegronden. 
Binnenwanden zijn verplaatsbaar en kunnen weggelaten worden. Posltie 
van keuken en sanitaire ruimtes zljn vast. 
Binnenwanden zijn verplaatsbaar en kunnen weggelaten worden. Positie 
en afmetingen van keuken en sanitaire ruimten door bewoners te 
bepalen. Het trapgat is vast. 
lndividuele vrije keuze. 100% 



B7 
a. 
b. 

c. 

d. 
e. 

Gevelmateria/isatie en -vormgeving 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Groep van toekomstige bewoners heeft keuze uit een aantal 
verschillende geveluitvoeringen. 
Groep van toekomstige bewoners bepaalt de geveluitvoeringen waaruit 
individueel gekozen kan worden. 
lndividuele keuze uit verschillende geveluitvoeringen. 
lndividuele vrije keuze. 100% 

(Totaal woning in hoofdlijnen: 83%) 

C 

Cl 
a. 
b. 

c. 
d. 

C2 
a. 
b. 
c. 

d. 

C3 
a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

lnterieur en uitrusting 

Keuken 
Geen keuze voor keuken mogelijk 
Keuze uit een vast aantal vooraf geselecteerde keukens / uitvoeringen in 
project-showroom. 
Vrije keuze uit verschillende keukens in project-showroom. 
Mogelijkheid de woning opgeleverd te krijgen zonder geplaatste keuken tegen 
reele minderkosten. 100% 

Sanitair en tegelwerk 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Keuze uit een aantal vooraf geselecteerde sanitair opties. 
Vrije keuze uit verschillende badkamerindelingen, sanitair en tegelwerk in 
projectstlowroom. 
Mogelijkheid de woning opgeleverd te krijgen zonder sanitair en tegelwerk 
tegen reele mlnderkosten. 100% 

Binnendeuren, kozijnen en dorpels 
Hierop kan invloed worden uitgeoefend. 
Gezamelijke keuze van bewoners voor de uitvoering/kleur en typen deuren en 
kozijnen (hout of metaal of kunst"itof) 
Keuze uit tenminste 2 verschillende uitvoeringen/kleuren van deuren en 
kozijnen. 
Keuze uit tenminste 2 verschillende leveranciers of typen van deuren en 
kozijnen (hout of metaal of kunststof). 
Volledig vrije keuze 100% 

C4 Trap 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
b. De groep van bewoners kiest uit tenminste 2 van elkaar verschillende 

trappen. 
c. lndividuele keuze uit tenminste 2 van elkaar verschillende trappen. 
d. lndividucle keuze voor de trap naar wens; ook de plaatsbepaling van het 

trapgat is een lndivlduele keuze. 100% 

(Totaal interieur en uitrustlng 100%) 

D Techniek en installaties 

01 Bouwsysteem en uitvoering van de binnenkant van de woning 

02 

D3 

a. Hierop kan geen lnvloed worden uitgeoefend. 
b. Groep van bewoners kiest uitvoering van de binnenwanden en de vloeren. 
c. Groep van bewoners kiest bouwsysteem en uitvoering van de binnenwanden 

en de vloeren. 67% 
d. lndividuele keuze bouwsysteern, binnenwanden en vloeren. 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 

a. 
b. 
c. 

d. 

W-instal/aties: verwarming, warm water 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Keuze verwarmingslichamen (fabrikaat en/of kleur) bij showroom. 
Keuze uit verwarmingssysteem met radiatoren en/of vloerverwarming. 
Keuze uit verwarmingssysteem met radiatoren en/of vloerverwarming en 
keuze verwarmingslichaam. 
Volledig vrlje keuze In verwarmingssysteem(radiator, vloer- of 
luchtverwarming), fabrikant van ketel, verwarmlngsllchamen etc.100% 

E-installaties (Elektra, telefoon en kabel) 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Elektra, telefoon en kabel; keuze voor tenminste 1 pluspakket 
Elektra, telefoon en kabel volgens NEN 1010; keuze uit extra bedrade- en 
loze leidingen op vooraf aangegeven plaatsen. 
Vollcdig vrije keuze over de plaats en aantal aansluitpunten en loze leidingen 
in de woning voor elektra, telefoon en kabel. 100% 



D4 lngebouwde flexibiliteit na op/evering 
a. Geen flexibel of demontabel bouwen; hierop kan geen invloed worden 

uitgeoefend. 0% 
b. Keuze voor tenminste vier verplaatsbare binnenwanden 
c. Idem+ keuzemogelijkheden m.b.t. de ligging van de leidingen of toepassing 

plintgootsysteem. 
d. Volledige schieding tussen casco en inbouwpakket. 

(Totaal techniek en installaties 67% 

E lnrichting woonomgeving 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
b. Voor toekomstige bewoners is inspraak mogelijk bij keuze van tenminste 2 

door stedenbouwkundige uitgewerkte varianten. 
c. Voor toekomstige bewoners is inspraak mogelijk bij de keuze van meer dan 2 

door stedenbouwkundige uitgewerkte varianten. 100% 

Conclusie: 
Doordat er sprake is van een gezamenlijk ontwerp wordt de 
zeggenschap op dit punt reeds beperkt. De gemiddelde score op alle 
vijf de onderdelen is 79%. 



Zeggenschapsmeter 

Op 13 maart is de zeggenschapsmeter ingevuld voor projecten zoals deze norrnaliter 
plaatsvinden bij woningcorporatie Domein. De vragenlijst is ingevuld door Mark Nooij, 
Projectontwikkelaar bij Domein. De gegeven antwoorden zijn dik gedrukt met het 
bijbehorende percentage erachter. 

Keuze van het ontwerp 
a. Ontwerp is al bepaald 
b. Standaard, met keuzemogelijkheden 33% 
c. Gezamenlijk ontwerp 
d. Volledig vrij ontwerp 

A De participanten in het bouwproces 

Al De projectontwikkelaar 
a. Keuze is al gemaakt 0% 
b. Gezamenlijke keuze 
c. Lijst van projectontwikkelaars 
d. Volledigvrij 

A2 De arc/Jitect 
a. Keuze is al gemaakt 0% 
b. Gezamenlijke keuze 
c. Lijst van architecten 
d. Volledig vrij 

A3 Deaannemer 
a. Keuze Is al gemaakt 0% 
b. Gezamenlijke keuze 
c. Lijst van aannemers 
d. Volledig vrijdag 

(Totaal participanten in het bouwproces: 0%) 

B De waning in hootdlijnen, het casco 

B1 Basisafmetingen van de waning 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 0% 
b. individuele keuze uit verschillende breedtematen Q.f dieptematen. 
c. lndividuele keuze uit verschillende breedtematen .en diepternaten. 
d. lndividuele keuze uit verschillende breedtematen, dieptematen en het aantal 

verdiepingen. 
e. Bewoner heeft vrije individuele keuze ten aanzien van de afmetingen van de 

waning. 

82 
a. 
b. 
c. 
d. 

B3 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

84 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

B5 
a. 
b. 

c. 
d. 
e. 

B6 
a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

Verdiepingshoogte 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 0% 
Groep van bewoners kiest een variant voor alle woningen. 
lndividuele keuze uit tenminste 2 verschillende verdiepingsmaten. 
Bewoner heeft vrije individuele keuze ten aanzien van de verdiepingsmaat. 

Vo/ume-uitbreidingen uitbouwen (keuken, serre, etc) 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk voor een uitbouw variant. 
lndivlduele keuze uit in ieder geval twee opties voor de uitbouw. 50% 
lndividuele keuze uit in ieder geval vijf opties voor de uitbouw. 
Bewoner heeftindividuele vrije keuie ten aanzien van uitbreidingen aan de 
waning {alleen beperkt door stedenbouwkundige regelgeving). 

Volume-uitbreidingen voor de opbouw 
Hierop kan geen invloed warden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk voor een opbouw variant. 
lndividuele keuze ult In ieder geval twee opties voor een opbouw.50% 
lndividuele keuze uit in ieder geval vijf opties voor een opbouw. 
Bewoner heeftindividuele vrije keuze ten aanzien van uitbreidingen aan de 
woning (alleen beperkt door stedenbouwkundige regelgeving). 

Bijgebouwen (garage, carport, berging, etc.) 
Hierop kan geen invloed warden uitgeoefend. 
Groep van bewoners kiest gezamenlijk de keuzernogelijkheden voor de 
woningen. 
lndividuele keuze uit in ieder geval twee opties voor een bijgebouw.50% 
lndividueie keuze uit in ieder geval vijf optics voor een bijgebouw. 
Bewoner heeftindividuele vrije keuze ten aanzien van bijgebouwen (alleen 
beperkt door stedenbouwkundige regelgeving). 

Plattegronden 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
lndividuele keuze uit ten minste twee duldelijk verschillende 
woonplattegronden. 25% 
Binnenwanden zijn verplaatsbaar en kunnen weggelaten warden. Positie 
van keuken en sanitaire ruimtes zijn vast. 
Binnenwanden zijn verplaatsbaar en kunnen weggelaten warden. Positie 
en afmetingen van keuken en sanitaire ruimten door bewoners te 
bepalen. Het trapgat is vast. 
lndividuele vrije keuze. 



B7 Gevetmaterialisatie en -vormgeving 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 0% 
b. Groep van toekomstige bewoners heeft keuze uit een aantal 

verschillende geveluitvoeringen. 
c. Groep van toekomstlge bewoners bepaalt de geveluitvoeringen waaruit 

lndividueel gekozen kan worden. 
d. lndividuele keuze uit verschillende geveluitvoeringen. 
e. lndividuele vrije keuze. 

(Totaal woning in hoofdlljnen: 25%) 

C 

C1 
a. 
b. 

c. 
d. 

C2 
a. 
b. 
c. 

d. 

C3 
a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

lnterieur en uitrusting 

Keuken 
Geen keuze voor keuken mogelijk 
Keuze uit een vast aantal vooraf geselecteerde keukens / uitvoeringen in 
project-showroom. 
Vrije keuze uit verschillende keukens In project-showroom. 67% 
Mogelijkheid de woning opgeleverd te krijgen zonder geplaatste keuken tegen 
reele minderkosten. 

Sanltalr en tegetwerk 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Keuze uit een aantal vooraf geselecteerde sanitair opties. 
Vrije keuze uit verschillende badkamerindelingen, sanitair en tegelwerk in 
projectshowroom. 
Mogelijkheid de waning opgeleverd te krijgen zonder sanitair en tegelwerk 
tegen reele minderkosten. 100% 

Binnendeuren, kozl}nen en dorpels 
Hierop kan invloed worden uitgeoefend. 
Gezamelijke keuze van bewoners voor de uitvoering/kleur en typen deuren en 
kozijnen (hout of metaal of kunststof) 
Keuze uit tenminste 2 verschillende uitvoeringen/kleuren van deuren en 
kozijnen. 50% 
Keuze uit tenminste 2 verschillende leveranciers of typen van deuren en 
kozijnen (hout of metaal of kunststof). 
Volledig vrije keuze 

C4 Trap 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 0% 
b. De groep van bewoners kiest uit tenminste 2 van elkaar verschillende 

trappen. 
c. lndividuele keuze uit tenmlnste 2 van elkaar verschillende trappen. 
d. lndividuele keuze voor de trap naar wens; ook de plaatsbepaling van het 

trapgat is een individuele keuze. 

(Totaal interieur en uitrusting 54%) 

D Techniek en insta//aties 

D1 Bouwsysteem en uitvoer/ng van de binnenkant van de waning 

D2 

D3 

a. Hierop kan geen lnvloed worden ultgeoefend. 0% 
b. Groep van bewoners kiest uitvoering van de binnenwanden en de vloeren. 
c. Groep van bewoners kiest bouwsysteem en uitvoering van de binnenwanden 

en de vloeren. 
d. lndividuele keuze bouwsysteem, binnenwanden en vloeren. 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 

a. 
b. 
c. 

d. 

W-installaties: verwarming, warm water 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Keuze verwarmingslichamen (fabrikaat en/of kleur) bij showroom. 
Keuze uit verwarmingssysteem met radiatoren en/of vloerverwarming. 
Keuze ult verwarmingssysteem met radlatoren en/of vloerverwanning en 
keuze verwarmingslichaam. 75% 
Volledig vrije keuze in verwarmingssysteem(radiator, vloer- of 
luchtverwarming), fabrikant van ketel, verwarmingslichamen etc. 

E-installatles (Elektra, telefoon en kabel) 
Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 
Elektra, telefoon en kabel; keuze voor tenmlnste 1 pluspakket 
Elektra, telefoon en kabel volgens NEN 1010; keuze uit extra bedrade- en 
loze leidingen op vooraf aangegeven plaatsen. 
Volledlg vrije keuze over de plaats en aantal aansluitpunten en loze leidingen 
in de woning voor elektra, telefoon en kabel. 100% 



D4 lngebouwde ffexibiliteit na oplevering 
a. Geen flexibel of demontabel bouwen; hierop kan geen invloed worden 

uitgeoefend. 0% 
b. Keuze voor tenminste vier verplaatsbare hinnenwanden 
c. Idem + keuzemogelijkheden rn.b.t. de ligging van de leidingen of toepassing 

plintgootsysteem. 
d. Volledige schieding tussen casco en inbouwpakket. 

(Totaal techniek en installaties 44%) 

E lnrichting woonomgeving 
a. Hierop kan geen invloed worden uitgeoefend. 0% 
b. Voor toekomstige bewoners is lnspraak mogelijk bij keuze van tenminste 2 

door stedenbouwkundige uitgewerkte variant.en. 
c. Voor toekomstige bewoners is inspraak mogelijk bij de keuze van meer dan 2 

door stedenbouwkundige uitgewerkte varianten. 

Conclusie: 
Doordat er sprake is van een bestaand ontwerp met 
aanpassingsmogelijkheden wordt de zeggenschap op dit punt reeds 
beperkt. De gemiddelde score op alle vijf de onderdelen is ea. 25%. 



Bijlage 6 Bewonersenquete 

Op de hierop volgende pagina's is de bewonersenquete weergegeven. De vragen die ten 
behoeve van dit onderzoek zijn toegevoegd, zijn in het rood weergegeven. 



Hoofdstuk l.eefbaarheirl en Velligheid 

A. VOORZIENINGEN IN UW ElUURT 

1. Als eerste Willen wij u enkele vragen stellen over enn aantal voorzieningen in uw buurt. Kunt u voor elk 
van deze voorzieningen aangeven of u daar zeer tevreden, tevredcn, ontevreden of zeer ontevreden over 
hent? 

Tevrcden Weet 
Voorzieningen in uw buurt: Zeer Onie- Zeer on'" noch on~ nieVgeen 

tevreden Tevrcden vreden tevreden tevreden menlng n.v.t. 

Winkels voor de dagelljkse 
• 0 0 0 • • CJ boouschappen 

Speelmogelijkheden voor kinderen • (] 0 0 0 • [] 

Basi!'.onderwijs • • D [] 0 • 0 
Bibliolheek • D D • • • 0 
Straatvorlichting • D • 0 IJ • 0 
Groenvoorzieningen • 0 • • 0 • 0 
Openbaar vcrvoer • • • • • • 0 
Onderhoud van wegcn en • • D 0 0 D • fielspaden 

Voorzieningtm voor jongeren • • • • • D • 
Voorzicningen voor senioren (55 t} • • • • 0 • • 
Voorzienlngen voor minder validcn • 0 • • IJ 0 D 
Verkeersvciligheid • • • • • • • 
Parkcergelegenheid 0 • • 0 D • D 
De nabiJheid van gJasbakken • D • D D 0 • 
Het ophalen van huisvuil 0 • D • • • • 

ll. ElEOOROELING VAN DE LEEFBAARHEID IN UW BUURT 

2. Dan volgt nu een aantal uitspraken over de buurt, waan'n u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven of 
u het hiennee helemaal ecns, eens, oneens, of hclemaal om~ens bent? 

Helemaal Niel L'Cns/ Wect 

Uitspraken: 
Helemanl Mee mee niet nieVgeer, 
mee eens Mee eens oneens oneens onenns mening 

ln deze buurt staan veel slecht 
onderhouden dan wel onbewoonbaar • D • 0 • • 
verklaarde woning~n. 

De mensen kennen elkaar in c'lttze 
D • D • • Cl buurt nauwelijks. 

De mensen gaan in deze buurt uµ • • • • • • een pretti{tP. manier met elkaar om. 

De mensen In deze buurt blijven hier 
0 • • • • • e;raag woncn. 

-----,----------------- -----••-••••••••••e-•- - --- ------ -----, 

3. De volgende stellingen hebben oak betrekking op uw directe woonomgevlng, Kuni u voor iedere stelling 
aangnven in hoeverre u het er mce eens bent of niet? 

Stellingen over uw directe Helemaal Niet eens( Weet 

woonomgeving: Helemaal Mee mee niet nieVgeen 
mce eens Mee eens oneens om~cns oneens mening 

Het is vr.rvelend om in deze l>uu1t 
• D • • • D te wonen. 

Als ht!t maar enigszins mogelijk is, 
D D • • 0 0 ga ik uit deze buurt verhuizen. 

lk woon in P-en gezellige buurt, wucjr 
D 0 • • • • vcel saamhorighcid is. 

lk voel miJ thuls bi] de mensen die • D • • D • in deze buurt wonen. 

De woningen in miJn buurt hebben D • 0 D D • een aantrekkelijke uitstraling. 

De openbare ruimte in mijn buurt 
0 • • • 0 • heeft een aantrekkelijke uitstraling. 

lk woon in een buurt met een 
• • • • • 0 aantrekkelijke uitstraling. 

4. Vind! u de buurt waarin u woo11t een prettige of onprett,ge buurt om in te wonen? 

• Zeer prcttig • Onprettig • Weet nleVgeen mening 

O Prettig • Zeer onprettig 

5. Zijn er plckken in Eindhoven waar u zich onveilig voolt'/ 

D Nee • ga verder met vraag 6 

• Ja 
Kunt u hieronder (rnaximaal drie) plaatsen in Eindhoven noemen waar u zich onvr.ilig voelt en kunt u 
aangeven waarom ze onveilig Lijn? 

Lokatie 1 Piek waar u zich onvcilig voelt c_ __________________ ,_,J 

Relangrijkste redenen waarom u zich niet veilig voelt 

O Vanwege infrastructuur (~ belJouwing, bestrating, groen, verlichting e.d.) 

D Vanwege de personen die daar rondhangen 

O Andere redenen 

Lokatie 2 Piek waar u zict, onvcilig voelt L-------------------~ 
BelangriJkstc redtmen waarom u lich niet veilig voett: 

• Vanwege infms1.ruc:tuur (- bebouwing, bestratlng, p;oen, verlichting e.d.) 

IJ Vanwege de pcrsonen die daar rondhangen 

O Andern redenen 



LDkatie 3 Piek waar u zich onvelligvoelt .._ __________________ __ 

Belangrijkste redenen waarom u zlch nlet velllg voelt: 

• Vanwege infrastructuur (= bebouwing, bestratjng, groen, verlichting e.d.) 

• Vanwege de personen die daar rondhangen 

• Andere redenen 

C. VOORVALLEN/MISDRUVEN IN UW BUURT 

6. De volgende vragen gaan over een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in uw buurt kunnen 
voorkomen. Kunt u voor elk van deze voorvallen en misdrijven aangeven of die naar uw idee vaak, 
soms of (blJna) nooit voorkomen in uw buurt? 

Voorvallen/misdrijven in uw buurt: Komtvaak Komtsoms Komt (biJna) Weetniet/ 
voor voor nooitvoor geenmenlng 

Fietsendiefstal • • • • 
Diefstal uit auto's • • • • 
Beschadigd of vernieling aan auto vanaf auto • • • • 
Geluidsoverlast • • • • 
Stankoverlast • • • • 
BedreigJng • • • • 
Bekladdlng van muren en/of gebouwen • • • • 
Over1ast van groepen Jongeren • • • • 
Dronken mensen op straat • • • • 
Vrouwen en mannen die op straat warden 

• • • • lastig gevallen 

Rommel op straat • D D • 
Hondenpoep op straat D D • • 
Vernieling van telefooncellen, bushokjes etc. • • • • 
lnbraak in woningen • • • • 
Gewelddelicten • • • • 
Overlast door omwonenden • • • • 
Drugsovet1ast • • • • 
Tasjesroof • • • D 
Straatprostttutie • • • • 
Parkeeroverlast • D • D 
Verkeersoverlast • • • • 
Agressief verkeersgedrag • D D D 
0vertast door bedrijven en/ of lnstelllngen in 

• • • • uw buurt 

Laag vliegende vliegtuigen D • • • 

D. DE KWALITEITVAN UW WON ING 

7. Dan volgt nu een aantal ultspraken over uw woning. Kuni u voor elke uitspraak aangeven of u het 
hiermee helemaal eens, eens, oneens, of helemaal oneens bent? 

Helemaal Niet eens/ Weet 
Helemaal Mee mee niet niet;geen Uitspraken over uw waning: 
mee eens Mee eens oneens oneens oneens mening 

De indeling van de waning waarin ik 
D • woon, is geschikt. 

De woning waarin ik woon, is te klein • • 
De woning waarin ik woon, Is slecht • • onderhouden 

De waning waarin ik woon, ademt • • een goede steer 

8. In wat voor soort woning woont u? 

• Eengezlnswoning, niet vrijstaand, twee onder een kap 

• Vrijstaande wonin!',/bungalow 

• Etage-, boven-, benedenwoning. maisonnette 

• Flat, minder dan 5 woonlagen 

• Flat, 5 of meer woonlagen 

E. 0NVEILIGHEIDSGEVOELENS 

9. Voelt u zich wel eens onveilig? 

• Weet niet • ga verder met vraag 10 

• Nee • ga verder met vraag 10 

D • • 
• • • 
• • • 

• • • 

• Bejaardenhuis, bejaardenoord 

• 5enioren-, bejaarden-, aanleunwoning 

D Verzorgingshuis 

• Woonboot;woonwagen 

• Anders 

D 

D 

D 

• 

0 
Ja 9a. Komt dit met name door dlngen die u zelf als onvallig hebt ervaren of door de berichtgeving In de 

media/van horen zeggen e.d. 

• Vooral op grond van eigen ervaring 

• Vooral door berichtgevin!',/van horen zeggen 

9b. Voelt u zich vaal<, soms, of zelden onveMig? 

• vaak 

o soms 

10. Voen u zich wel eens onvellig in uw eigen buurt? 

• Ja 

• Nee 

oweetniet 

O Zelden 

OWeetniet 



--------------·-----·--- ------ ---

11. Hoe vaak gebeurt het dat u ..•.... 

Weet 
nict;Geen 

Vaak Som~ Bljna (nooil) mcning n.v.1. 

Bepaalde plekkcn In uw gemeente mijdt 
D • • • D omdat u 1.e nict veilig vinctt? 

s· Avonds of ·s nachts niet open doet omdat 
0 • • D 0 u het niet veilig vindt? 

WaardevollP. spullen thuis laat nm diefntal 
D • 0 D • of beroving op straat te voorkomen? 

OmriJdt of omloopt um onveilige plekken tc 
0 [] • 0 D vermljdcn? 

Uw Kind(eren) niet tocstaat ergens mrnrtoe 
D 0 D D 0 te goan omdat u het nlet vcilig vindt? 

F. SLACHTOFFERSCHAP IN DE LAATSTE 12 MAAN0EN 

12. Hoeveel pcrsonenauto's en hoeveel fietsen had uw huishouden de afgelopcn 12 maanden tegelijkertijd 
ter bcschikking'? 

Aantal personenauto·s 

Aantal fietsen 

0 

D 

D 

1 

D 

0 

2 

D 

0 

3 

0 
0 

4 

D 
0 

5 

0 

0 

6of 
mccr 

• 
D 

In de volgnnde vragen kunt u aangevcn van welke verv~lendc voorvallen u zelf of uw huis/auto/fiets m de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer bent geworden. 

13. Is er in de afgelopen 12 maandcn wel cens ecn pol\ing tot O Ja • zo ja, hoe vaak? 
inbmak in uw wooing gedaan zonder dater iets gcstolen is"/ • Nee 

14. Is er in de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen uit o .lu • zo ja, hoe vaak? 
uw woning'? • Nee 

15. Is er in de afgelopcn 12 maanden wel ~'<lns iets gestolen uit • Ja • zo Ja, hoe vaak? 
uw auto (c.q, een van uw auto's) • Nee 

16. IS er In de afgelopen 12 maanden wel eens iets gestolen of 
vcmield wat aan de buitenkant von uw auto zat (antenne, 
spiegel, wiel ctc) afgezien van besr.hadigingen t.g.v. een 
aanrljdinb'°? (NB.: We bedoelen niet vemielingen t.g.v, 
diefstil uit de auto? 

17. ls uw huishouden In de afgelopen l2 rnaanden slachtoffer 
geworden van fietsendiefstal? (Nll.: het gaat hierblj om alle 
fietsen in uw huishouden). 

O Ja • zo ja, hoe vaak? 
• Nee 

O Ja • zo ja, hoe vaak? 
ONee 

O 1keer 
02keer 
O >2 Keer 

D lkoer 
• 2 keer 
D >2 keer 

O0keer 
O1ks-er 
02 keer 
Q>2keer 

O0kccr 
• 1kecr 
02 keer 
O>2 keer 

O0keer 
• 1keer 
• 2 keer 
• >2 Keer 

18. IS uw portemonnee, portefeuille ot tasje in de afgelopen 12 
maanden wel eens gestolen terwijl de overvaller daarbij 
r,ewcld gebruikte of dreigde met geweld? (NB.: Het gaat hier 
om persoonlijk slachterofferschaal van straatroof) 

19. ls uw portemonnee, porteteuille of tasje in de atgclopen 12 
maanden wel eens gestolen zonder dat gebruik werd 
gemaakt van gewcld of dater gedrcigd werd met geweld? 
(NB.: Het gaat hier om persoonlijk slachtofferschap van 
zakkenrollerij) 

20. Zijn er, afgezien van wat wij zojuist hebben gevraagd, wel 
eens andere dingen gestolen in de atgelopen 12 maanden, 
bijvoorbeeld: plantcn uit de tuin, onderdelen van een fiets, 
geld uit een kleedkamer? 

21. Is er in de afgelopcn 12 maandcn, afgezien van 
beschadig;ngen aan uw auto, wel eens iets anders van u 
beschadigd of vemield, bijvoorbceld aan uw huis of planten 
in uwtuin? 

• Ja • zo ja, hoe vaak? 
• Nee 

O .Ja • zo ja, hoe vaak? 

• Nee 

O Ja • zo ja, hoe vaak? 

• Nee 

• .la • zoja, hoe vaak? 
• Nee 

22. Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens bedreigd met • .la • 10 ja, hoe vaak? 
lichamelijk geweld? O Nee 

23. Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens slachtoffer 
gcworden van mishandeling? 

24. Meningen over uw buurt 

A. Bent u in het afgelopcn jaar il{,-tiet geweest om uw buurt te 
verbetr.mn? 

B. Vindt u dat de gemeentc voldoende doet um de bewoners bij 
veranderingen in do buurt te betrekken? 

c. Voett u zich bctrokken bil bewondersorganisaties 
(buurtverenigingen c.d.) in uw buurt 

D. Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in uw 
buurt? 

• Ja • zoja, hoe vaak? 

• Nee 

Ja nee 

D 0 

0 • 
0 • 
0 0 

O o keer 
o lkeer 
O 2 keor 
O>2 keer 

O0keer 
• 1 keer 
O 2 keer 
O>2 kecr 

Q0keer 
o 1keer 
• 2 keer 
0>2 kcer 

O0keer 
O1Keer 
O 2 kecr 
Q>2 keer 

O0keer 
• 1keer 
O2keer 
O>2 keer 

• 0keer 
O 1keer 
O2kcer 
0>2 keer 

Weet nict;geen 
mening 

[] 

0 

D 

D 

2~. Wat zou volgens u de gemecnte kunnen doen om de bewoners meer te betrekken llil de buurt? (Er ziju 
mecrdere antwoorden mogelijk) 

• Meer inspraak bij plannen 

• Meer ovcrlcg met buurtbewoners 

D Meer en betere informatie versch<.1ften 

• Meer betrckken bij besluitvorming 

O Beloftes nakomen 

• Meer activiteiten in de buurt 

• E:lewoners meer serieus nemen 

• Bewoner vakm orn hun mening vragen 

O Anders namelijk 



33. Als u een rapportcijfer gevraagd wordt over een aantal zaken die uw gemeente betreffen, hoe zou u den 
26. Meningen over de ontwikkelingen van uw buurt de volgende aspecten beoordelen? Welk rapportcijfer 21>u u geven voor: 

Weetniet/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vooruit Achterult Gelljk geen menlng 

I Het verenigingsleven in uw gemeente • • • • • • • • • • • A. Vimtt u dat de buurt. waarin u woont. het afgelopen jaar 
• • • • Het uitgaansleven in uw gemeenle vooruil of adlteruit is gegaan? • • • • • • • • • • • 

B. Denki u dal de buurt, waarin u woont, de komende jaren Hel cullurele klimaat in uw gemeenle • • • • • • • • • • • 
vooruit of achteruit zal gaan? • • • • Het recreatieve klimaat in uw gerneente • • • • • • • • • • • 

De uistraling van de openbare rulmte in hel 
• • • • • • • • • • • 27. Hoe zeer bent u gehechl aan uw buurt? 28. Hoelang woonl u dcze buurt? centrum 

D Zeer gehecht • Minder dan twee Jaar De bereikbaarheid van hel centrum met de auto • • • • • • • • • • • 
OGehecht • Twee tot viJf ]aar De bereikbaarheid van hel centrum met de fiets • • • • • • • • • • • • Niet gehecht • ViJf tot lien Jeer De bereikbaarheid van het centrum met het 0V • D D D D D • • D D • • Helemaal niet gehecht • Langer dan lien jaar De aantrekkelijkheid van het centrum in zijn 

• • • • • algemeen heid • • • • • • • Weet niet/geen mening • Weetniet 
Het imago van uw gemeente • • • • • • • • • • • 

29. Vind! u dat de gemeenle veel, voldoende, of te weinig aandacht heeft voor de problemen in uw buurt? Het toeristisch-recreatieve beleid van uw gemeente • • • • • • • • • • • 
oveel OWeinig 

• voldoende • weat nlet;geen menlng 34. Welk rapportcijfer zou u geven •oar: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
30. Wat zijn volgens u de belangriJkste problemen in uw buurt. waarvan u vlndt dat die met voorrang moelen I Uw waning • • • • • • • • • • • warden aangepakt? 

Uw woonomgeving • • • • • • • • • • D 
De voorzieningen in uw buurt • • • • • • • • • • • 
De leefbaarheid in uw buurt • D D • • • • • • • • 
De veiligheld in uw buurt • • • • • • • • • • • 
De mensen In uw buurt • • • • • • • • • • D 
De steer In uw buurt • • • D • • • • • • • 
35. Heeft u nag opmerklngen over het onderwerp Leefbearheid en Veiligheid? 

31. Meningen over uw woonplaats 

WeetnleV 
Vooru~ Achteruit Gelijk geen menlng 

A. Vindt u dat uw gemeente het afgelopen jaar vooruit of 
• • • • achteruit is gegaan? 

B. Denki u dat uw gemeente de komende jaren vooruit of 
• • • • achteruil zal gaan? 

32. Hoe zeer bent u gehecht aan uw woonplaats? 

• Zeer gehecht • Helemaal niet gehecht 

OGehecht • Weet niet;geen menlng 

• Niel gehecht 



ltoofustuk Wonen 

DEEL 1: HUIDIGE W00NSITUATIE • llct cerste blok vmgen gaat over uw huidige woonsituatie. 

1. Kunt u aangeven in we.lk woonmmeu u woonr? Als u wilt kunt u daarbil gebruik maken van het 
bijgelevcrde kleurenkaartjc. Woont u in: 

• Rood: centrum stedelijk (plus) • Blauw: na-oorlogs laag • llruin: radialen 

• Geel: vooroorlogs O Danker grocri: groenstedelijk 

2. Hoe woont u? 

Nier wlfstandig 

[] Tlluiswonend biJ mijn ouders/ lnwonend elders • ga verder met vraag 27 (deel 3) 

• Uitwonend: op kamers • ga verder met vraag 27 (deel 3) 

ZelfstBndig 

• Koopwoning met een marktwaarde van (marktwaarde - de waarde van de woning als deze leeg te koop 
zou warden aangeboden op de vrije markt) € ............. ................................ -> ga verder met vraag 9 

• I tuurwoning met cen kale maandhuurpijs van (kale maandhuurprijs = de huur zonder cventuele service
en verwarmingskoRten en waarbij de huurtoeslag nog nict van de huurprijS is afgetrokken) 
C ................................ ............. -> ga verder met vmag 2a 

2.a 0ntvangt u huurtoeslag'/ 

• Nee. ik ontvang goon huurtoeslag 

• Ja, lk ontvang huurtoeslag 

O Weet ik niet 

3. Van wie huurt u uw woning? 

• Van een part,cu/iere vernuurdcr 

• Van een woningcorporatie namelijk: 

• AcrtSwaens 

D Bergopwaarts 

• Compaen 

• llc Kempen 

D De Zalighedcn 

• Domein 

• Goed wonen 

0 Help! Elkander 

• Trudo 

0 Vestia Midden-NedMand 

OVitalis 

0 Volksbttlang 

owoeom 
• Woningbcdrijf Oirschot 

• Woningbelang 

• Woning;tjchting Laarbeek 

O Wonin~tjchting Beek en Dnnk 

0 Woonbedrljf SWS. Hhvl 

• Wooninc. 

Cl Woonpartners 

• Anders 

4. Hcett uw verhuurder een centrnle bewonersverenig,mg. huurdersplatform of bewonersstichting? Dit 
betckent een vertegenwoordiging voor alle huurders van deze verhuurder. 

• Ja • ga door met vraag 4a 

D Nee • ga door met vraag 5 

• Weet ik niet • ga door met vraag 5 

4.a Bent u tevreden over deze bewonersvereniging/stichl!ng/dlt platform? 

• 0ntevreden • ga door met vraag 4b 

• Matlg tevreden • ga door met vraag 5 

O Tevreden • ga door met vraag 5 

4.b lndien u ontevreden bent, wat is daarvan dan de reden? (meerdore antwoorden rnogelijk) 

O Merk weinig van hct bestmrn van deze bewonersverenlgjng/stichting/dit platform 

• Men geeft tc weinig informatie aan huurders 

• Men bekommert zich nret genoeg om de belangen van huurders 

D Anders, namelijk 

5. Ii er.ft u de afgelopen 5 jaar zelf grote verbeteringen aan uw woning aangebractrt/laten aanbrengen, of 
bent u van plan dit in de komende jaren te doen? 

IJ Ja. heb ik gedaan/laten doen • ga door met vraag 5a 

• Heb lk nag niet gedaan, maar hen ik wel van plan in de komende Jaren • ga door met vraag 5a 

• Wei van plan, moch1 niet van verhuurder • ga door met vraag 6 

• Niet gedaan en ook nlet van plan • ga door naar vraag 6 

5.a Orn welke verbeteringcn ginglgaat het? U mag meer antwoorden aankruisen. 

• Vertrekken samenvoegen • Vertrekken splitsen 

D Keuken verbouwen 

O Dakkapel plaatsen 

• Huls uitbouwen (bijvoorbeeld een scrre) 

• Anders nameHjk 

O Badkamer verbouwen/inbouwen 

• Extra kamer op zolder maken 

• Centrale verwarming aanleggen 

5.b Wat was/is voor u de belangrijkste reden om deze vcrbeteringen aan te (laten) brengen? 

• Meer wooncomfort/prettiger woncn 

• Vanwege lichamellJke beper1<ingen van mij/een van de leden van hct huishouden 

O Anders 

5.c Heeft u van de verhuurder toestemming gekregen om deze verbeteringen aan te brengen? 

• Ja 

• Geen loe,;temming gevraagd 

D Nee, geen toestemming gevraagd 

5. d Heeft u advics/begeleiding van de verhuurder gckregen bij het rcaliseren van deze verbeteringen? 

• Ja 

LJ Wei gr,vraagd niet gekregen 

• Nee 



6. Heeft u belangstelling om de huurwoning waarin u nu woont. te kopen tegen de marl<twaarde? Dit is de 
waarde die op de vrije mark! voor een woning wordt betaald. 

• Ja • Nee 

7. Heeft u belangstelling om de woning waarin u nu woont, te kopen met korting? Dit betekent dat u de 
waning voor minder dan de mall<twaarde koopt maar dater voorwaarden zitten aan de verl<oop van de 
woning. bijvoorbeeld dat u de wins! of het ve~ies met de woningbouwcorporatie deelt. 

• Ja • Zou een aanbod wel overwegen • Nee 

8. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten van de dienstverlening van de verhuurder? 

Zeer on- Onte- Zeer 
tevreden vreden Neutraal Tevreden tevreden N.v.t. 

De website van de verhuurder • D • D D • 
OpeningstUden van het kantoor D D D D • • 
Telefonlsche bereikbaarheid buiten • • D D D D kantooruren 

Telefonische bereikbaarheid buiten 
D D D D D D kantooruren 

Manier waarop u aan de telefoon ta word! • • • • • • word! ges18an 

Manier waarop u aan de balle geholpen word! • • • • • • 
Beantwoordlng van uw brieven D • D D D D 
Snelheid waarmee defecten aan uw woning • D D D D D worden opgelost 

Vrijheid die u krijgt am zelf verbeteringen aan 
D D D D D D te brengen 

Grootte van de woning (voor het aantal 
D D D D D D mensen dat erin woont) 

Staatvan de woningtoen u er in trok • D D D • • 
Staat waarin de waning nu verkeert • • D • • • 
lsolatie van uw waning (dubbelglas e.d.) D D D D D D 

9. Een woningcorporatie heeft als hoofdtaak de huisvesting van een deel van de bevolking. Vind! u dat 
wonlngcorporaties oak andere diensten op zich zouden moeten nemen (bijv. ramen wassen, verhuisservice, 
regelen van elektriciteit, gas, water, e.d.)? 

D Nee • ga door met vraat 10 

• Ja, rnaar alleen voor eigen huurders • ga door met vraag 9a 

• Ja, voor eigen huurders en huurders van andere verhuurders • ga door met vraag 9a 

O Ja, voor ledereen (ook voor huurders van andere vemuurtlers en voor elgenwoningbezltte~) • ga door met vreag 
9a 

9.a Van welke dlensten van de wonlngcorporatie zou u zelf (tegen vergoeding) gebrulk wlllen maken? U mag 
meer antwoorden aankruisen. 

• Onderhoud tuin O Maaltijdenservice 

• Schoonhouden dakgoten O Boodschappenservice 

• Ramen wassen • Extra kamer op zolder maken 

D Overname van het huurderonderhouder D Sociale alarmering (alarmering voor noodhulp) 

• Verhuisservice • Levering van energie (gas, water, licht) 

• Verzekeringspakket (WA + inboedel) • Kortingskaart voor kluswinkels) 

• lnbraakwerend hang- en sluitwerk • Anders nameliJk ~-------------~ 

• Advles aeven bij verbeteringen in huis 

De v0Igende vragen gaan over uw huidige woning. 

10. Wat voor type woning heeft u? Als u een eengezlnswoning heeft kruist u een van de mogelijkheden aan in 
het linker rijtje, als u een etagewoning heeft, een van de mogelijkheden in het rechter rijtje. 

Eengezinswoning (wooing waar geen andere woning 
onder of boven gebouw is) namelijk: 

Etagewoning (meer wonlngen boven elkaar, zoals 
flat, appartement, maiSOnnette e.d.) namelijk: 

• Tussenwonlng (links en rechts buren) • Woning op een verdleptng zonder 11ft 

• Hoekwonlng van een riJ woningen O Woning op een verdleplng met lift 

• 2--0nder-1-kap-woning • Woning op de begane grond 

• Geschakeld (bijv. Garage zit aan buurhuis vast) OOverig 

• Vrijstaande waning 

oovertg 

11. Heeft u woning een tuin en/of balkon of dakterras? AIS u een eengezinswoning heeft kruist u een van de 
mogelljkheden aan in het linker rijtje, als u een etagewonlng heeft, een van de mogeliJkheden in het 
rechter rljtje. 

Tuin 

D Heb geen tuin 

• Minder dan 5 meter diep 

O 5-10 meter diep 

• Meer dan 10 meter diep 

Balkon/dakterras 

D Heb geen balkon/dakterras 

• Waar je max. met twee personen goed op kunt zitten 

D Waar Je max. met vier personen goed op kunt zitten 

• Waar je met meer dan vier personen goed op kunt zitten 

12. ls de voorl<eur van uw wonlng te bereiken zondertrappen te hoeven lopen? 

• Ja O Nee 

13. Kunt u vanult uw woonkamer zonder trap lopen in de keuken, het toilet. de badkamer en tenminste 1 
slaapkamer komen? 

• Ja • Nee 



----------- ------------------- ---------- ·--··· .. -----·· 

14. Zijn er in uw woning speciale aanpaS.~ingen voor ouderen en/of gchandicapten aangebracht? Denk daarbij 
aan bijvoorbeeld traplift, aanpassingen in de badkamer of drcmpcls die verwijderd zijn. 

• la O Nee 

15. Woont u in een waning met zorg op atroep in of nabij de waning 6f kunt u rckenen op dag-en-nacht zorg en 
bescherming in de buurt. met toezicht? 

• Noe, er is geen ,org (op afrocp) in of nabij wornng 

• Ja, het is een wonmg met zorg OJ.> afroop in of nabij de waning (bijv. aanleunwor1ing, woning in de buurt van 
een zorgstcunpunt, waning in cen zorgcomplox. servicefla.t) 
O Ja, ik kan rekenen op dag-am-nacht zorg en beschmming in de buurt, met toezicht (veelal wonen in een 
groep) 

16. Maakt u nu gcbruik van een ot meer van de votgende diensten/voorzicningen in of nabiJ uw wooing en zo 
nee, zou u er eigenlijk gebruik van willen maken? 

lk mrn-ik er geen 
lk maak er nu geen gebruik vun muar 

gebruik van zou dut nu wel Willen 

tfuishoudclijke t1ulp 0 0 
Tuinonderhoudsdienst • 0 
BoodschoppertdiHnst 0 0 
Klusnendionst D 0 
Bewaking.c,diem,i 0 D 
Alarm voor noodhulp 0 D 
0uderen/gehandicaptenvervoer 0 • 
0uderenconsulent 0 • 
Wijkvcrplaging • • 
·Thuiszore 0 0 
MaaltijdvoorLiening 0 0 
0ntspannings-/ontmoetingsvoorzieningen • • 
Anders D • 
17. Hocveel kamers tell uw woning (woonkamer • slaapkamers + cvt. hobbykamer)? 

01 
02 

03 

04 

18. ltoe groot is de door u gewenste woonkamer? 

05 
OGofmeer 

lk heb er geen 
behoefte aan 

• 
• 
0 
0 
0 

• 
0 
D 

• 
0 

• 
D 
D 

• <10 m' • 20-29 m' • 40-49 m' • 60 of meer m' 

O 10-19 m' O 30-39 m' 

19. In wt!lke periode is uw woning g8bouwd? 

O Voor 1945 (vooroorlogse woning) 

O 1945 tot 1960 (naoorlogse woning) 

• 1960 tot 1980 (zestiger jaren waning) 

• 50-59 m" 

• 1980 tot 2000 (nicuwere woning) 

o 2000 tot heden (nieuwere wonlng 

20, Hoelang woont u in uw huldige woning? 

• Korter dan 2 Jaar • ga door met vraag 21 (deel 2) 

O 21/m 5 jaar • ga door met.vraag21(deel 2) 

O 61/m 10 Jaar • ga door met met vraag 27 (deel 3) 

o Langer dan 10 jaar • ga door met vraag 27 (deel 3) 

DEEL 2: V0RIGE WOONSIT\JATIE .. Do volgende vragen g/l&n over uw vorlge woonsltuatle. Als u de 
atgelopen 5 Jaar niet bent verhuisd, kunt u doorgaan naar deel 3 van dlt hoofdstUk. 

21. Wat was uw vorige woom;ituAtir.? 

Niet zclfs~1ndig 

• Thuiswonend bij mijn ouders/ lnwonend elders • ga verder met vraag 27 (deel 3) 

O Uitwonend: op kamers • ga verder met vraag 27 (deel 3) 

Zelfstannlg 

• Koopwoning met een marktwaarde van (marktwaarde = de waarde van de waning als deze leeg te koop 
,ou warden aangeboden op de vrije mark!)€ ............................................ . 

• lluurwoning met een kale maandhuurpijs van (kale maandhuurpriJs = de huur zonder evcntuele service
en vorwarmlngskosten en waarbij de huurtoeslag nog niet van de huurprijs is atgetrokken) 
€ ............................................ . 

22. Wat voor type woning had u? Als u ecn eengezinswoning had kruist u L'en van de mogelijkheden aan in het 
linker ri)t]e, als u een etagewoning had, een van de mogelijkheden in het rechter ri)tje. 

Eengezinswoning (waning waar geen andere woning 
onder of boven gebouw is) namelllk: 

O Tus.senwoning (links en rechts buren) 

D 11oekwcnlng van een rij woningen 

D 2-under-1-kap-woning 

• Geschakeld (bijv. Garage zit aan buurhuis vast) 

D Vrij.staandc waning 

OOvarig 

23. Waar woonde u voor uw (laatste) verhuizing? 

Etagewoning (meer woningen boven elkaar, zoals 
flat. appartement, maisonrmtte e.d.) namelijk: 

D Waning op een verdleping zonder lift 

• Waning op ecn verdleping met lift 

• Woning op de begane grand 

ooverig 

O In dezelfde wijk waar ik nu woon • ga door met vraag 24 

• In dezelfde gemeentc, rnaar in een andere wijk dan waar ik nu woon • ga door met vraag 24 

• In ccn anderc gemeente? • Ga door met vraag 23a 

23.a Voof mijn laatste verhuizing woonde ik in ... 

O Asten • EP.rsel 

• Bergeijk 

• Best 

• Elndlloven 

• Geldrop-Mierlo 

0 Laarbeek 

O Nuenen c.a. 

OOirschot 

• Valkenswaard 

OVeldhoven 

OWaalre 



• Bladel D Gemert-Bakel 

• Cranendonck • Heez&-Leende 

• Deurne • Helmond 

D Reusel-De Mierden 

• Someran 

• Son en Breugel 

D Overig Nm-Brabant 

D Overig Nederland 

• Buitenland 

24. Wat was voor u de belangrijkste rcden om te verhuizen (s.v. 1 antwoord aanknuisen)? 

• Vanwege werk/studie 

• Zelfstandig gaan wonen 

• Verandering in de prive-situatie (samenwonen/trouwen/ gebcorte kind/scheiding, etc.) 

• (Verwachte) lichamelijke beperkingen/behoefte aan zorg door ouder woroen of door een ziekte 

• Terug naar mijn oorspronkelijke woonplaats/dorp/ kem 

• Kwalltelt van de vorlge woning voldeed niet meer 

• Kwaliteit van de vorlge woonomgeving voldeed niet meer 

• Andere redenen 

25. Heeft u bij de keuze van uw huidige woning het gevoel gehad dat u op bepaalde wensen heeft moeten 
inleveren (er zl]n meerdere antwoorden mogelijk? 

• Ja, de prijs (woning wat duurder dan gepland) 

• Ja, de buurt (had in een andere buurt willen wonen) 

• Ja, andere kern/dorp dan eerste keus (had in een andere kern/dorp willen wonen) 

• Ja, kwaliteit van de woning (bljv. grootte woninfY'tuin/type woning) 

• Nee, elle wensen zijn vervuld 

26. Heeft u voordat u uw huidige woning betrok nog ergens tijdelijk gewoond, bijvoort>eeld in een 
vakantiewoning, caravan of tijdelijke huurwoning. om de periode tussen verkoop van de vorige waning en 
het betrekken van de huidige woning te overbruggen? 

• Nee, ben direct van de vorige in mijn huidige woning getrokken 

• Ja, ik heb tijdelijk In een huurwoning gewoond 

• Ja, ik heb tijdelijk in een recreatiewonlng, caravan (of iets dergelijks) gewoond 

• Ja, lk heb tljdeliJk ergens ingewoond 

DEEL 3: VERHUISPLANNEN - Dlt blok vragen gaat over uw verhulsensen. lndien u GEEN 
verhulswensen heelt. verzoeken wiJ u dit bij vraag 28 aan te geven waama u door kunt gaan naar 
het VDIGl!nde hoofdstuk .. 

27. WIit u binnen 5 jaar verhuizen? 

• Ja. ik heb al een hu is/ kavel gekocht/gehuurd en ga 
verhuizen 
• Ja, ik ben nu op zoek en wil binnen zes maanden 
een (endere woning) 
• Ja, lk wll blnnen een Jaar verhuizen 

• Ja, ik wil over een a twee Jaar verhuizen 

• Ja, lk wll over drie a vijf Jaar verhuizen 

• Nee, ik heb geen verhuisplannen 

• v.ilt u de 'lll'llgen 28 tot en met 44 (deel 3) lnvullen 
waarbij u uitgaat van de aanstaande verhuizing 
• ga door naar vraag 28 

• ga door near vraag 28 

• ga door naar vraag 28 

• ga door near vraag 28 

• ga door naar volgende hoofdstuk 

28. Zou u 66k verhuizen indien uw huurwoning binnen 5 jaar aan u te koop wordt aangeboden? 

• Nlet van toepassing. ik heb geen huurwoning 

• Ja, ik zou toch naar een andere woning verhuizen 

• Nee, in dat geval zou ik liever In mljn huidige woning blijven 

29. Wat is voor u de belangrijkste reden om te willen verhuizen? (s.v.p. 1 antwoord aankruisen). 

• Vanwege werk,lstudie 

• Zelfstandig gaan wonen 
• Verandering in de prive-situatie (samenwonenjtrouwen/geboorte kind/ scheiding. etc.) 
• (Verwachte) lichamellJke beperkingen/behoefte aan zorg door ouder worden of door een ziekte 

• Terug naar mijn oorspronkell]k woonplaats/dorp/kern 

• Kwalltelt van mijn huidige woning voldoet niet meer 

• Kwaliteit van mijn huidige woonomgeving voldoet niet meer 

• Andere redenen 

30. Heeft u een of meer van de volgende acties ondemomen om andere woonruimte te krijgen? U mag meer 
antwoorden aankruisen. 

• Ja, ik heb intensief advertenties gelezen 

• Ja, lk heb advertentle(s) geplaatst 

• Ja, lk heb familie of kennissen ingeschakeld 

• Ja, ik heb via internet gekeken/gezocht 

31. Wat voor soort woonruimte heeft uw voorkeur? 

Niet ze/fstandig 

• Ja, ik ben lngeschreven bi] een woningcorporatie 

• Ja, ik heb andere activiteiten ondernomen 

D Nee, geen activiteiten ondemomen 

• Kamer in een zorglnstelling • ga door naar volgende hoofdstuk 

D Thuiswonend bi] mijn ouders/inwonend elders • ga door naar volgende hooldstuk 

• Uitwonend: op kamers • ga door naar volgende hoofdstuk 

Zelfstandig 

• Koopwoning met een marktwaarde van (mal1<twaarde = de waarde van de woning als deze leeg te koop 
zou worden aangeboden op de vrije markt) € ....... _ ......... _ ....................... • ga door met waag 31a 

D Bouwkavel met een marktwaarde van (marktwaarde = de waarde van de woningals deze leeg te koop 
zou worden aangeboden op de vrije markt) € ............................................. • ga door met waag 31b 

• Huurwoning met een kale maandhuurpiJs van (kale maandhuurprijs = de huur zonder eventuele service
en verwarmingskosten en waarbij de huurtoeslag nog nlet van de huurprijs is afgetrokken) 
€ ....................... - ....... ............. • ga door met vraag 32 

31.a WIit u een nieuwbouw woning of een bestaande woning? 

• Nleuwbouwwaning • ga door met vraag 31b 

• Bestaande woning • ga door met vraag 31c 

• Geen voorkeur • ga door met vraag 31c 



31.b lndien u er.n koopwoning wenst: wat heeft uw voorkeur? 

• Waning zelf (laten) ontwerpen en (laten) bouwen 

• Waning kiezen uit cr.n catalogus maar WP.I zelf (laten) bouwen 

• samen met andere kopers wonlngcn (laten) onderwerpen en (laten) bouwen 
(bijv. 2--0nder-1 kapwonlng of appartementencomplex) 

• Woning van prJectontwikkelaar (maar waarbii ik nog wel eigen keuzes kan makcn over bijv. de iruleling) 

• Kant-errklarc waning van praJectonwikkelaar 

a1.c lndien u teen kooµwoninr, wenst: tleeft u belangstclling am cen woning te kopen met korting? Dit 
betekent dat u de woning voor minder dan de rnarktwaarde koopt maar di.It er voorwaardr.n zitten aan de 
verkoop van de waning. bijv. dat u de winst of he! verlies met de woningbouwverenging dccll 

• Ja 

• Nee 

• Wee! he! nog n iet 

32. Wat voor type wonlng wenst u? Als u een eengezinswoning wenst krui!.t u een van de mogelijkheden uan 
in het linker rijtje, als u een etagewoning wenst, een van de mogelijkheden in hct re<:hter rijtje. 

Eengezinswoning (woning waar geen andcre waning 
onder of boven gebouw is) namelijk: 

Etanewomng (meer wonlngen boven elkoar, zoals 
flat. appartement., maisonnette e.d.) namelijk: 

D Tussenwornng (links en rechts buren) • Woning op een verdieping zonder lift 

• Hoekwoning van een rij woningen • Woning op een verdieping met lift 

• 2-onder-1-kap-woning 

• Geschakeld (bijv. Gardge zit aan buumuis vast) 

D Vrijstaande wooing 

• Woning op de begane grond 

ooverig 

ooverig 

33. Wenst u woning een tuln en/of balkon of dakterras? Als II een eengezlnswoning wenst kruist u een van de 
mogelijkheden aan in het linker rijtje, als u cen etagewomng wenst. een van de mogelijkhe!len in het 
rechter rij!Je. 

Tuin 

• Nee 

• Niel noodszakclljk 

• Minder dan 5 meter diep 

• 5-10 meter diep 

• Meer dan 10 meter diep 

Balkon/dakterras 

• Nee 

• Niet noodzakelljk 

D Waar je rnax. met twee personen goed op kunt zitten 

• Waar Je max. met vier personen eaed op kunt zitten 

• Waar je met. meer rl~n vier personen goed op kunt zitten 

34. Hoeveel kamers wenst u (woonkamer • siaapkamers • evl hobbykamers)"? 

• 1 

02 
03 

D4 

05 
• 6of meer 

35. Hoe groat is de door u gewenste woonkarner? 

• <10 m2 O 20-29 m2 • 40-49 m' D 60 of meer m2 

O 10-19 m2 O 30-39 m' • 50-59 m' 

36. Is 11<.'1. voor u of lemand anders uit uw huishouden van belang dat de gewenste wooing bereikbaar is 
1.onder trappen te hoeven lopen? 

• Ja ONec 

37. Is het voor u of iemand anders uit uw huishouden van belang dat men vanuit de woonkamcr zonder 
trappenlopen in de keuken, het toilet, de barlkamer en ten mlnste 1 slaapkamer kan komen? 

• Ja 

D Niel noodzakclijk, maar wel gewenst 

• Nee 

38. Is het voor u of iemand anders uit uw huishouden van belang dat in de gewenste waning speciale 
aanpassingen voor ouderen en/of gehandicapten zijn aangebracht? Denk daarbij aan traplift, 
aanpassingen in de badkamer of drempels die verwiJderd zijn. 

• Ja ONee 

39. Is het voor u of iemand andern uit uw huishauden van belang dat II In de gewenste wooing zorg op afroep 
in of nabij de waning heeft 61 dat u kunt rekenen op dag-<m-nacht zorg en bescherming in de buurt. met 
toezicht. 

• Nee, er is gecn zorg (op afrocp) in of nabij wooing gewensVnodig 

• Ja, een woning met zorg op afroep in of nabij de wuning (bijv. aunleunwoning. waning in de buurt van ecn 
zorgsteunpunt, woning in een wrgcomplex, serviceflat) is gewenst/nodig 
• Ja, ik wil kunnen rekonen op dag-en-nar.ht zorg en beschcrming in de buurt, met toezicht (veelal wonen in 
een groep) 

40. Welke aspecten vindt u belangrijk met betrekking tot de locatje/ligging van de nieuwe waning? 

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk 

l.igging in/rliibij cent.rum • • • 
Ugging in kinr1vr1ende11Jke buurt 0 D • 
Landelijk/rustig gelegen 0 D • 
Veel contact met dlrccte buren en andere buurtbewoners D • • 
De bcvolkingssamcnstelling In de buurt • • • 
Goede verbinding via wegen • • • 
Dichtbij openbaar vervoer • • • 
Nabij winkelvoorzieningen voor dagelijkse boodschappen • D • 
Nabije medlscho- on zorgvoorzieningen D • • 
NablJ uitgaansgelegenheden als restaurants en cafe's • D • 



41. Wie gaan er in de nieuwe waning wonen? 

Aantal inwonende klnderen tot 18 Jaar CJ 
Aantal lnwonende kinderen van 18 jaar en ouder C=:J 
Aantal volwassenen D 
42. Komt uw huidige waning vaar nieuwe bewoners vrij als u verhuist? 

• Ja 

• Nee. er blijven een of meer personen achter als ik vertrek 

• Nee, de woning wordt afgebroken 

• Nee, om een andere reden 

43. Wilt u bij voorl<eur In uw huidige gemeente blijven wonen of in een andere gemeente? 

• Bij voorl<eur in mijn huidige gemeente • ga door met vraag 43a 

• In een andere gemeente • ga door met vraag 43c 

• lk weet het nog niet • ga door met vraag 43d 

43.a Welk deel in uw huldige gemeente heeft uw eerste voorl<eur (zie kaar\je woonmilieus)? S.v.p. niet 
meer den een antwoord aankruisen. 

• Rood: centrum stedelljk (plus) D Blauw: na-oorlogs laag • Bruin: radlalen 

• Geet vooroorlogs • Danker groen: groenstedelljk 

43.b In welke wijkfen) van Eindhoven zou u willen wel wonen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Centrum • Dud-stratum • KortonJo • Putten 

• De L.aak • 0ud-Tongelre • 0ud-Woensel 0 Erp 

• Begijnenbroek • 0ntglnnlng • Achtse Molen • Aanschot 

• Dommelbeemd 0 0ud-strijp • Halve Maan • Meerhoven 

• Rozenknopje • 0ud-Gestel • 0ud-Kasteel 

43.c 0eze vraag hoeft u alien in te vullen als u bij vraag 43 'in een andere gemeente' heeft ingevuld. Welke 
gemeente heeft uw eerste voorkeur? SVP niet meer dan een antwoord aankruisen. 

• Asten • Eersel • L.aarbeek 

• Bergeijk • Eindhoven • Nuenen c.a. 

• Best • Geldrop-Mlerlo • Oirschot 

• Bladel • Gemert-Bakel • Reusel-De Mierden 

• Cranendonck 

• Deurne 

O Heeze-Leende 

• Helmond 

• Someren 

• Son en Breugel 

• Valkenswaard 

• Veldhoven 

OWaalre 

• OVerlg Nrd-Brabant 

D 0verig Nederland 

• Bultenland 

43.d Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als u bij vraag 43 'ik weet het nog niet' heeft ingevuld. Wilt u het 
liefst blijven wonen in Zuidoost-Brabant? 

• Ja 

• Nee 

• Maakt me niet zoveel uit 

• lk weet het nog niet 

44. lndlen u de ooning van uw voorkeur niet kunt vinden op het moment dat u wilt verhuizen, wat doet u dan? 
(er zlJn meerdere antwoorden mogelijk? 

• lk ben bereid te wachten tot ik iets gevonden heb dat aan al mijn wensen voldoet 

• Dan ga ik zoeken in een goedkopere prijsklasse 

• Dan ga ik zoeken in een duurdere prl]sklasse 

• Dan ga ik zoeken naer een koopwoning in plaats van een huurwoning 

• Dan ga ik zoeken naar een huurwoning in pleats van een koopwonlng 

D Dan ga ik zoeken in een andere buurt 

• Dan ga ik zoeken in een andere kern/dorp binnen miJn huidige gemeente 

• Dan ga ik zoeken In een andere gemeente 

• Dan ga ik 'inleveren' op de kwaliteit van de waning (bijv. grootte van de woning/tuin/type waning) 

Hoofdstuk Achtergrond 

1. Wle wonen er In uw woning? 

• lk woon er met mljn ouders (en eventueel zus(sen) en/of broer(s)s)) 

• lk woon er alleen 

• lk woon er met mijn partner 

• lk woon er met mUn partner en kind(eren) 

• lk woon er met mijn kind(eren) 

D lk woon er samen met andere personen (dan mijn partner of kinderen) 

2. Hoeveel personen wonen er In uw woning (uzelf 
ook meegerekend)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • • • • • • • 
3. Wat is uw geslacht? 

• Man 

ovroow 

4. Wet Is uw geboortejaar en wat is het geboortejaar van uw eventuele partner? 

MUn geboorte jaar is 19 

Het geboortejaar van rnijn partner is 19 

5. In welk land bent u geboren? 



6. Wat is de hoogste oplciding die door u (en uw eventuele partner als die met u samcnwoont) met een 
diploma is afgemnd? 

Geen 

Basisondcrwijs/lagere school 

Lagere/middelbare voortgezet onderwijs (VMBO. VBO, MIJLO, IAVO, VGI.O) 

Hogme alg. voortgezet ondcrwijs (HAVO, HBS, MMS, VWO, Att1eneum, Gymnasium) 

Lager lJcroepsonderwijs LBO (o.a. LTS, I.HNO, huishoudschool, Lf~O, LAS 

Middelbaar bcroepsondcrwijs MOO (o.a. MTS, UTS, MEAO. IN/IS) 

Hoger berocpsonderwi]$/wetcnschappelijk onderwijs (HBO, Universiteit 

Uzelf Uw partner 

D 
0 
D 

• 
• 
D 

• 

• 
• 
• 
• 
0 

• 
• 

1. Welke situatie is op u van toepasing (en op uw eventueln partner als die met u sarnenwoont)? Er iijn 
rneerdere antwoorden mogelijk. 

Uzelf Uw part11er 

lk heb een betaalc1e lJaan < 17. uur • • 
lk hcb '"'" betaalde baan ;, 12 uur D • 
lk hob een elgen bedrijf • D 
lk ben huisman/huisvrouw • • 
lk ben student, scholier, stagiair D • 
lk verricht vrljwilligerswerk IJ D 
lk ben artieidsongC".chikt • • 
lk ben wcrkzoekend zonder wcrk • • 
lk ben VIJT, gcpcnsioneerd, rentcnicr, AOW • 0 
Geen van bovenstaande si1uaUes • 0 

8. In welke klasse valt het gezamenliJk netto (<=Schoon) inkomen van uw huishouden? Ui\kcringen, 
pensioengelden, alimentatie en dergelijkc zijn ook inkomen. Nie\ meegerekend worden: vakantiegeld, 
kinderbijslag, zorgtoesiag, huursubsidie, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. 

• Minder dan C 205 per maand • € 1.071 - C 1.120 per maand • € 1.901- € 2.200 per maand 

DC 205 - € 450 per maand • c 1.121- C 1.190 per maand • C 2.201 - € 2.500 per maand 

• € 451 · € 830 per maand • C 1.191 - € 1.250 per maand • € 2.501 - € 2.800 per maand 

• € 831 · € 910 per maand • € 1.251- € 1.300 per maand • € 2.801 ·· € 3.150 per maand 

• € 911 - € 950 per maand • € 1.301- C 1.600 por maand D € 3.151 - C 3.500 per rmmnd 

• C 951 - C 1.070 per maand • € 1.601- € 1.900 per maand • € 3.501 of meer per maand 

Wij danken u hartelijk voor uw mcdewerl<ing 
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Deelnemer• 
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Deel-4 Verzorat ziin vrouw, wil wel biiaeoraat warden 
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