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I. Voorwoord 

Voor u ligt mijn scriptie ter afronding van de studie bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, mastertrack Real Estate Management & Development. 

De studie bouwkunde die ik gedurende vijf jaar in deeltijd heb gevolgd, was niet altijd even makkelijk 
te combineren met mijn werk (als ontwikkelaar bij Portaal) , met mijn prive situatie (tijdens de studie 
getrouwd en vader geworden van dochter Mylene) en mijn vrijwillegerswerk (een intensief 
nieuwbouwtraject voor de scouting). Echter de stimulans van mijn omgeving en de uitdaging van de 
studie heeft ervoor gezorgd dat de afronding een feit is. 

Bij deze wil ik een aantal mensen bedanken die voor deze stimulans gezorgd hebben. Mijn 
begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, Jos Smeets , Lenonie van de Ven , voor hun 
handreikingen, bijsturingen en geduld. 
Begeleider vanu it Portaal Danny Wijnbelt, altijd opbouwend en bereid mee te denken. De directie van 
Portaal Vastgoed ontwikkeling, met in het bijzonder Teus van Vliet, voor het mogelijk maken en 
faciliteren van de studie. 

Verder wil ik langs deze weg ook de personen bedanken die tijd en kennis ter beschikking hebben 
gesteld voor de expert interviews in dit onderzoek, Stefan Maussen: TU/e, Bert Kaiser: 
Woningstichting Domein, Henk Vlemmix: bureau Bouwen in eigen beheer, Joost Labbe: Estrade 
projecten , Marcel van Lent: De Regie bv, en Bart Van Der Laag: woningst ichting Portaal. 

Tot slot dank voor de onvoorwaardelijke steun van mijn vrouw Monique en dochter Mylene. 

Joris Gresnigt 

Utrecht, november 2006 

2 



II. samenvatting 

De aanleiding 
Gedreven door kritische en mondige burgers zal de woningproductie de komende decennia een slag 
gaan maken van kwantiteit naar kwaliteit. 
Deze beweging wordt door de overheid volop gestimuleerd in de vorm van particulier 
opdrachtgeverschap (PO) . De doelstelling is om in 2010 eenderde van de woningen in PO te 
realiseren. 
In de komende jaren zullen corporaties grate spelers zijn in de woningbouwopgaven. Om de 
doelstelling van eenderde particulier opdrachtgeverschap te halen is een bijdrage vanuit de corporatie 
sector zeer welkom. Daarnaast kunnen onder particuliere opdrachtgevers oak huurdersgroepen 
vallen. Gezien het grate aandeel corporatie huurwoningen in de nieuwbouwproductie is het een zeer 
welkome aanvulling als dit segment bij kan dragen aan de 33% PO in 2010. 

Het onderzoek 
Om de bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap te bepalen is gezocht naar een 
definitie van PO aan de hand van procesfuncties (functies in het vastgoedontwikkelingsproces waar 
de opdrachtgever over moet beschikken). Belangrijk bij deze procesfuncties is in hoeverre deze 
uitbesteed kunnen warden en hoe dit vorm gegeven wordt tav huur. 

Aan de hand van deze definitie, een onderzoek naar de kennis en kunde van de corporatie en een 
analyse van het vastgoedonwikkelingsproces is een match gemaakt waaruit een model is opgezet. 
Hierin zijn per fase de mogelijke bijdrage van een corporatie aan particulier opdrachtgeverschap 
weergegeven. Met behulp van een praktijktoets, in de vorm van drie dossierstudies en zes 
expertinterviews, zijn theoretische uitgangspunten getoetst en deels bijgesteld. 

De particuliere opdrachtgever 
Waar dient een particuliere opdrachtgever zeggenschap over te hebben? Over welke elementen van 
het vastgoedontwikkelproces dient de particulier te beschikken en te beslissen zodat hij zich 
opdrachtgever kan noemen? Kort gezegd: wat is de essentie van opdrachtgeverschap? 

Al deze vragen kunnen beantwoord warden vanuit de negen procesfuncties die de basis vormen voor 
de definitie van particulier opdrachtgeverschap. 
Dit zijn: (1) nemen van initiatief, (2) beschikbaar stellen van grand, (3) financieren, (4) vervaardigen 
van een ontwerp, (5) bouwen, (6) verlenen + krijgen van overheidsgoedkeuringen, (7) coordineren, (8) 
het nemen van (lnterne) besluiten en (9) het geven van opdrachten. 
Voor de particuliere opdrachtgever is de regie over het initiatief en geven van opdrachten, het krijgen 
van overheidsgoedkeuringen en het nemen van besluiten essentieel. Deze drie procesfuncties 
kunnen , in tegenstelling tot de overige procesfuncties, niet uitbesteed warden. Voor huren ligt dit 
anders. 

Door het karakter van huren (niet belast met exploitatierisico's) is het pure opdrachtgeverschap voor 
een huurder niet weggelegd. Echter een afgeleide vorm van opdrachtgeverschap, waarbij de huurder 
voorbereidt en de verhuurder beslist, is een reeel alternatief. Ditzelfde geldt voor de koper die de 
corporatie inzet voor de achtervang rol bij de koopvariant. 

De corporatie 
Woningcorporaties zijn unieke organisaties. Ze bestaan en bouwen al meer dan 100 jaar, ze bezitten 
35% van alle woningen in Nederland, ze zijn sinds 1995 zelfstandig maar hebben daarnaast te maken 
met aanvullende overheidsregulering en ze hebben een maatschappelijke taak en maatschappelijk 
vermogen waarmee ze maatschappelijk rendement behalen. 
Vanuit een lange en bewogen historie hebben corporaties een specifieke set met vaardigheden 
ontwikkeld. Deze competenties zijn afgestemd op de beperkingen die vanuit de overheid warden 
opgelegd. 

Een beperking die door alle competenties van de corporatie heen loopt, is dat er bij alles wat 
ondernomen wordt er altijd een substantieel verband moet zijn met het volkshuisvestingsbeleid. 
Concreet betekent dit dat de corporatie in principe geen woningen mag bouwen boven de € 200.000,-, 
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niet mag bankieren, niet mag speculeren met grond, niet mag makelen, en geen verzekeringen mag 
afsluiten. 

De competenties daarentegen schetsen de mogelijkheden die de corporatie heeft ten aanzien van 
Particulier opdrachtgeverschap en daarmee de specifieke kansen die er liggen vanuit de sector. 
Klantgestuurd opereren is de basis voor het oppakken van particulier opdrachtgeverschap. 
Daarnaast is een essentiele competentie voor de corporaties bij het faciliteren van particulier 
opdrachtgeverschap projectontwikkeling in combinatie met innovatief handelen. 
De meer dan 100 jaar ervaring met woningen levert de competentie vastgoedkunde (beheer, 
woonkwaliteit, gebruikslasten etc). 
De lange bestaansgeschiedenis van corporaties en de lokale binding heeft ook zijn voordelen voor het 
netwerk waarin zij opereren. 
De binding met de buurt in combinatie met de maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt dat 
corporaties gebiedsgericht werken waardoor er veel kennis over leefomgevingen en complexbeheer 
is. 
De laatste competentie is non profit ondernemen. Dit is ondernemen met een volkshuisvestelijke bril 
op, maw; met oog voor maatschappelijk rendement. Voor de verschillende (doel}groepen particuliere 
opdrachtgevers kan dit zowel een voordeel als een beperking opleveren. 

Ondanks de beperking van regelgeving maar dankzij de aanwezige competenties kan de corporatie in 
een aantal rollen een bijdrage leveren aan de particuliere opdrachtgever. Dit zijn: projectontwikkelaar, 
bouw- en woondeskundige, gebiedsdeskundige, non profit ondernemer in de volkshuisvesting en 
klantexpert. 
Een randvoorwaarde voor de corporatie om te participeren in een particulier opdrachtgeverschap 
project is dat het een meerwaarde moet hebben voor de doelstellingen. Onderzocht is dat particulier 
opdrachtgeverschap bij kan dragen aan meerdere doelstellingen zoals: huisvesten doelgroep, 
bevorderen sociale cohesie in de (toekomstige) buurt, leefbaarheid neemt toe in de buurt, bij 
koopwoningen daalt het verkooprisico. lmmers de kopers zijn reeds bekend, tevredenheid van de 
klant over het te huren I kopen product, PO projecten kunnen een bijdrage leveren aan het 
toekomstige taakveld van de corporatie "het bevorderen van het eigen woningbezit". 
De vraag die hierbij open blijft staan is hoe particulier opdrachtgeverschap hierbij ingevuld dient te 
worden, wellicht kan met een vorm van consument gericht bouwen of een vorm van co
opdrachtgeverschap dezelfde meerwaarde bereikt worden. 

Vastgoedontwikkelingsproces 
Vastgoedontwikkeling is een proces dat in Nederland vooral wordt gedomineerd door private partijen, 
particulieren zijn hier zeer gering vertegenwoordigd. Dit komt enerzijds doordat een belangrijk 
ingredient voor vastgoedontwikkeling, de grond, veelal in eigendom is bij deze ondernemingen en 
anderzijds door schaarste op de woningmarkt (vragers markt). Door de toekomstige ommekeer van 
een vragers naar een aanbieders markt lijkt het tij echter te keren , waarbij de consument het steeds 
meer voor het zeggen krijgt. 
Het vastgoedontwikkelingsproces is daarnaast door de jaren heen steeds complexer geworden, 
waardoor een professionele aanpak vereist is. Het complexe karakter is terug te vinden in de 
multidisciplinairiteit van het proces, waarin veel participanten deelnemen met allemaal hun eigen 
belangen. Als regisseur staat de projectmanager daar tussenin, die het proces door middel van 
faseren , beslissen en beheersen, moet regisseren. 

Antwoord op de deelvraag welke activiteiten een particulier moet doorlopen om te komen tot de 
realisatie van een vastgoedobject is weergegeven in schema 4.5. en uitgewerkt in schema 7.2 
Hierin zijn alle activiteiten te vinden die via een chronologisch proces doorlopen dienen te warden 
verdeeld in fasen. 
Aan het eind van elke fase zal een besluit genomen warden wel of niet door te gaan met de volgende 
fase (go/nogo beslissing). De essentie van deze besluitvorming is, dat in alle fasen van het project 
goed onderbouwde beslissingen op de juiste plaats in het traject en door de juiste partij genomen 
worden. Om de verschillende fases te beheersen zal op vijf beheersaspecten gestuurd warden te 
weten: geld, tijd en kwaliteit (productgerelateerd) en organisatie en informatie (procesgerelateerd). 
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Synthese, de definitie van PO, de bijdrage en de rollen van de corporatie 
De centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre een corporatie een bijdrage kan leveren aan 
particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw (koop en huur). 
Om dit te bepalen dienen er over twee onderdelen een standpunt ingenomen te warden. 
Ten eerste: wat is de exacte definitie van particulier opdrachtgeverschap? En ten tweede: hoe ziet de 
mogelijke bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap eruit en hoe is deze bijdrage 
te definieren in verschillende rollen? 

Definitie 
De definitie van particulier opdrachtgeverschap wordt bepaald door de vraag: welke procesfuncties 
moeten op wat voor een manier door de particuliere opdrachtgevers ten uitvoer gebracht warden. 

In paragraaf 7.1 is aangegeven over welke procesfuncties de particuliere opdrachtgever moet 
beschikken en voor welke hiervan het essentieel is dat er regie over is vanuit een ideele situatie. 
Dit uitgangspunt is echter niet bestand tegen de praktijk van vastgoedontwikkeling en de beperkingen 
van de corporatie. 
Het eerste punt betreft de grand irt het initiatief. Deze twee hangen in grate mate van elkaar af. In het 
kader van PO zijn er eigenlijk twee reele mogelijkheden: 

1. Er is een locatie en er wordt gezocht naar PO's die een initiatief willen starten; 
2. Er is een initiatief vanuit de PO's en die gaan op zoekt naar grand; 

Het tweede punt is de besluitvorming bij de huurvariant van PO en in het geval de corporatie een 
achtervang constructie vormt. De discussie bij de experts over dit onderwerp ging over de wijze 
waarop de corporatie moet deelnemen aan het planontwikkelingsproces, toetsend of sturend. Om het 
opdrachtgeverschap zo zuiver mogelijk in te steken is in onderstaande definitie gekozen voor een 
toetsende rol voor de corporatie. 

Vanuit deze twee standpunten is een definitie gevormd voor particulier opdrachtgeverschap die is 
beschreven in paragraaf 7.1 

Bijdrage 
De bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap is in dit onderzoek op detail niveau 
beschreven. Door middel van het analyseren van het vastgoedontwikkelingsproces, in combinatie met 
de beperkingen vanuit de particuliere opdrachtgevers en de corporatie, is een totaal overzicht van 
alien mogelijke bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap ontstaan. Schema 7.2 
is opgenomen in paragraaf 7.2. 

De particulier kan verschillende routes nemen door het schema. De eerste keuzemogelijkheid is het 
moment van instappen in het proces. Dit kan in principe op twee momenten, voor of na het definieren 
van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. In het schema is dit aangegeven (1) als vastleggen 
kaders door de corporatie of (2) faciliteren bij kaders. 

Een tweede keuze in de route van de particuliere opdrachtgever betreft de mogelijkheid om aan grand 
te komen. Dit kan (1) via een derde partij via het netwerk van de corporatie, via de corporatie als 
grondeigenaar (2) als optie of (3)als risicodragende koop. 

Een derde keuze in het schema is koop of huur. Het verschil tussen koop en huur komt naar voren bij 
de besluitvorming. Hierbij gaat de koopvariant uit van volledige besluitvorming door de particuliere 
opdrachtgever en de huurvariant van toetsende besluitvorming door de corporatie. 
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Roi/en 
Bij de verschillende mogelijkheden van de particuliere opdrachtgever om het 
vastgoedontwikkel ingsproces te doorlopen, horen oak verschillende rollen van de corporatie. 
Vanuit het activiteitenschema, de competenties van de corporatie en de procesfuncties van de 
particuliere opdrachtgever zijn een zevental rollen onderscheiden waaronder zeven subrollen hangen. 
1. lnitiatiefnemer 
2. adviseur (met specifieke expertise op het gebied van projectontwikkelaar, gebiedsdeskundige, 

bouw en woondeskundige, klantexpert en trainer van PO tbv het ontwikkelingsproces) 
3. risicodrager (toetsend en kaderstellend opdrachtgever bij huur en achtervang koopwoningen) 
4. grondleverancier 
5. coordinator 
6. vertrouwenspersoon 
7. totaal facilitator (aanbieder van bovenstaande rollen) 

Bij een tweetal rollen was veel discussie tijdens de interviews, toetsende opdrachtgever bij huur en de 
rol van vertrouwenspersoon. Bij de eerste rol heeft de corporatie zijn bedenkingen, en bij de tweede 
rol zal de corporatie zich in de praktijk nag moeten bewijzen. 

Opdrachtgever bij huur (kaderstellende en toetsende rol) 
Bij de kaderstellende en toetsende rol van de corporatie heeft de corporatie ten eerste bedenkingen 
bij de financieel kaders van sociale huur. "PO in de sociale huur is eigenlijk onmogelijk. Door de 
strakke financiele kaders van de nieuwbouw sociale huurwoningen is er nag nauwelijks keuzevrijheid 
mogelijk" In de praktijk zijn er echter wel voorbeelden dat de huurder keuzemogel ijkheid had tav de 
verkaveling , architectonische uitstraling, materialisering, inrichting openbaar gebied en indeling 
woning. Bij het betreffende project waren de financiele kaders echter niet zo strak. 
Het tweede bezwaar is dat de gericht bouwen benadering wellicht meer aansluit bij doelstell ingen van 
de corporatie . Een grotendeels gedefinieerd product waarbij essentiele keuzes nag te maken zijn is 
vaak voldoende voor de PO. 
En ten derde gelooft de corporatie niet dat zij alleen een kaderstellende en toetsende rol zouden 
kunnen aannemen bij de huurvariant. Het is niet mogelijk om alle kaders aan het begin te beschrijven. 
Wellicht is het beter om de belangen bij een project goed te verwoorden (evt ondersteund door 
kaders) . 
Ondanks deze bedenkingen vanuit de corporatie is het vanuit de particuliere opdrachtgever gezien 
een te grate inbreuk op het "opdrachtgeverschap" om minder sturing in het proces te hebben. 

Als tweede betreft het de rol als vertrouwenspersoon 
In interviews zijn een veelheid aan valkuilen aangegeven indien een vertrouwensman door de 
corporatie wordt geleverd. Het draait allemaal om vertrouwen en belangen. De PO adviseurs vragen 
zich bij dit onderwerp af of de corporatie zich wel onafhankelijk genoeg kan opstellen, maw goed met 
de verschillende belangen kan omgaan. Daar uit volgt dat de mogelijkheid om een vertrouwensman te 
leveren door de corporatie valt of staat met vertrouwen. 

Voor de corporatie is een PO-project het meest interessant indien er sociale huurwoningen bij 
betrokken zijn. lmmers daarmee draagt het project bij aan de huisvesting van de doelgroep. Vanuit 
deze stelling geredeneerd zal de "kaderstellende en toetsende rol bij de huurvariant" de meest 
interessante zijn voor de corporatie. 

De voorkeur van de particuliere opdrachtgevers is niet te bepalen zonder de belangen en behoefte 
van het collectief te kennen. 
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Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn vanuit twee invalshoeken benaderd, de PO en de woningcorporatie. 
Onderstaand zijn de aanbevelingen per partijen aangegeven. 
Particuliere opdrachtgever 

-rol als opdrachtgever goed voor ogen hebben 
-scholing in vastgoedontwikkeling 
-(h)erkennen belangen corporatie bij huur en achtervang koop 

Woningcorporatie 
-duidelijke kaderstelling -7 (volkshuisvestelijke) doelstellingen 
-het proces los laten vanuit de risicodragende rol 
-beheersen van activiteiten uit schema 
-start met een pilot project 

Aanbeveling in uitvoering 
Om de aanbevelingen kracht bij te zetten, onderstaand een voorzet met een knipoog voor de 
particuliere opdrachtgevers om een corporatie te vinden. 

Enth. groep PO's v mid. leeftijd (n.r.) en 
rechthebbende op huurt., zoekt vooruitstr. 
ingestelde corp. om woningb. prj. mee te 
realiseren. 
Wij zijn mondig, leerg. en bezitt. goede omg. 
sensitiviteit. 
We zoeken een partner met goede comm. 
vaardigh., niet te opdringerig en een prof. houd. 
Ben jij die sociale, vlotte, en professionele 
verhuurder die met ons een pilot project wil 
starten? Reageer dan onder nr 22355433 ovv PO 
zoekt woningcorporatie m/v 
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H1. Aanleiding en relevantie onderzoek 

De woningvoorraad in Nederland is kwalitatief gezien goed op orde, echter een flink aantal woningen 
dat bouwtechnisch gezien best bewoonbaar is, voldoet niet meer aan de huidige kwalitatieve wensen 
en eisen van de bewoners. 
Daarnaast zijn veel van de huidige nieuwbouwwijken en -woningen al bedacht voordat bekend was 
wie er zou gaan wonen, en hebben een standaardindeling, standaardmaten en een standaard grootte. 

Van kwantiteit naar kwaliteit 
Er moet daarom een omslag gemaakt worden van een woningproductie gericht op kwantiteit naar een 
productie gericht op kwaliteit. 
Wensen van bewoners worden immers door een veelheid aan factoren be'invloed, zoals veranderende 
maatschappelijke omstandigheden, invloed van andere culturen door immigratie, moeizame mobiliteit 
in stedelijke gebieden, vergrijzing van de bevolking, groei van het aantal alleen wonenden, opkomst 
van digitale informatiestromen en mobiele communicatie, etc. en daarmee ook de woonvormen. 

Ook het feit dat woningen ten opzichte van het verleden een functieverandering heeft ondergaan is 
meer dan ooit duidelijk. Een huis is tegenwoordig een verzamelpunt van allerlei behoeften op het 
gebied van wonen, werken en recreeren. 
Daar komt nog bij dat we te maken hebben met steeds mondiger burgers, met mensen die duidelijke 
ideeen hebben over de inrichting van hun woonomgeving, die zelf willen bepalen hoe ze wonen, en 
daar zelf de verantwoordelijkheid voor willen nemen. 

Overheidsbe/eid 
Door toenmalige staatssecretaris Remkes is in 2000, door middel van de nota Mensen, Wensen, 
Wonen, zeggenschap een leidraad door het rijksbeleid geweest, waarbij het begrip Particulier 
Opdrachtgeverschap zijn intrede deed. Particulier opdrachtgeverschap wordt In de literatuur 
omschreven als het volledig hebben van juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor 
het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning door de particuliere opdrachtgever. 
Het rijksbeleid is daarnaast ook in lokale plannen omgezet waarbij in 2001 de belangrijkste 
bouwgemeenten (georganiseerd in 20 stedelijke regio's) de intentie voor de realisatie van PO ook 
hebben onderschreven. Waarmee afgesproken is om in hun regionale bouwprogramma voor de 
periode 2005-2010 te streven naar minimaal 33% PO. 

De doelstelling om in 2010 eenderde van de woningen in PO te realiseren is ambitieus gezien het feit 
dat eind 2004 18% van de woningbouw in PO wordt gerealiseerd en dat ondanks het stimulerende 
beleid van de overheid (IPSV-subsidies) slechts een stijging van 4-8% waar te nemen is ten opzichte 
van 1994. 

Roi corporaties 
In de komende jaren zullen de vinex- en herstructureringsopgaven het grootste deel van de 
woningbouwopgave vormen, waarin corporaties grote spelers zijn. De koppeling tussen aanbieder 
(corporatie) en vrager (consument) kan impliceren dat corporaties een grote rol binnen het PO moeten 
vervullen. 
Daarnaast kunnen onder PO ook huurdersgroepen vallen. Gezien het aandeel huurwoningen in de 
nieuwbouwproductie van ca 30% is het een zeer welkome aanvulling als dit segment bij kan dragen 
aan de 33% PO in 2010. 
Grote spelers in het stimuleren van PO zouden dus wederom corporaties kunnen zijn. 
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Relevantie 
Theoretische relevantie 
Dit onderzoek draagt bij aan de theorievorming over mogelijke vormen van PO en de rol die de 
corporatie daarin kan vervullen in relatie tot het beleid van corporaties. 

Praktische relevatie 
De aanbevelingen uit dit onderzoek zouden binnen de corporatiewereld aanleiding kunnen geven om 
de discussie over het beleid ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap te voeren, teneinde een 
afweging te kunnen maken hoe om te gaan met particulier opdrachtgeverschap binnen een corporatie. 

1.1 Doelstelling, probleemstelling 
Doelstelling 
Het krijgen van inzicht in hoeverre een corporatie een bijdrage kan leveren aan particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw (huur en koop), teneinde een aanbeveling te kunnen doen aan 
corporaties hoe om te gaan met particulier opdrachtgeverschap. 

Probleemstelling 
In hoeverre kan een corporatie een bijdrage leveren aan particulier opdrachtgeverschap in de 
woningbouw (huur en koop)? 

Deelvragen 
Particulier opdrachtgeverschap (H2) 
• Wat wordt er verstaan onder particulier opdrachtgeverschap? (§2.1) 
• Welke vormen van particulier opdrachtgeverschap zijn er te onderscheiden, en welke vorm is het 

meest geschikt in het kader van dit onderzoek? (§2.2) 
• Wat is de essentie van opdrachtgeverschap in de woningbouwontwikkeling? (§2.3) 
• Over welke onderdelen van het opdrachtgeverschap (koop/huur) dient de particulier te beschikken 

om tot het gewenste eindresultaat te komen, en welke kunnen uitbesteed warden? (§2.4) 
• Wat is de definitie, koop/huur, van particulier opdrachtgeverschap voor dit onderzoek (§2.5) 

Woningcorporaties (H3) 
• Wat voor een soort organisaties zijn woningcorporaties en welke positie hebben zij in de 

maatschappij en op de woningmarkt? (§3.1) 
• Op welk terrein zou een corporatie een bijdrage kunnen leveren aan particulier 

opdrachtgeverschap en wat zijn daarbij de (wettelijke) beperkingen? (§3.2) 
• Welke competenties heeft de corporatiesector vanuit het perspectief om de particulier 

opdrachtgever te faciliteren? (§3.3) 
• Op welk gebied , vanuit welke vakbekwaamheid en in welke rol kan een corporatie een bijdrage 

leveren aan PO? (§3.4) 

Vastgoedontwikkeling (H4) 
• Wat zijn vanuit de historie, kenmerken van het vastgoedontwikkelingsproces? (§4.1) 
• Welk proces moet doorlopen warden om te komen tot de realisatie van een vastgoedobject? 

(§4.2) 
• Welke actoren zijn betrokken bij de ontwikkeling van een vastgoedobject? (§4.3) 
• Welke activiteiten moeten warden uitgevoerd om te komen tot ontwikkeling van een 

vastgoedobject? (§4.4 & §4.5) 

Matching (HS) 
• Hoe ziet het proces van de particuliere opdrachtgever eruit? (§5.1) 
• Wat moet de particuliere opdrachtgever in het vastgoedontwikkelingsproces minimaal zelf doen 

om zichzelf opdrachtgever te kunnen noemen? ((§5.2) 
• Wat zijn de (on)mogelijkheden van de corporatie in het vastgoedontwikkelingsproces vanuit de 

regelgeving en competenties? (§5.3) 
• Welke bijdrage kan een woningcorporatie leveren aan de particuliere opdrachtgever? (§5.4) 
• Vanuit welke rol kan de corporatie een bijdrage leveren aan particulier opdrachtgeverschap?(§5.5) 
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Toetsing {H6) 
• Welke wijze van toetsen sluit het best aan bij dit onderzoek? (§6.1) 
• Wat zijn de aanvullingen I beperkingen voor de corporatie vanuit de praktijk tav het 

opdrachtgeverschap, het vastgoedontwikkelingsproces en de rollen? ((§6.2 & §6.3) 

Conc/usie I aanbeveling {Hl) 
• Wat zijn de mogelijkheden, meerwaarde en kansen voor de particuliere opdrachtgevers vanuit de 

bijdrage van de corporatie aan het yastgoedontwikkelingsproces (§7.1) 
• Wat zijn de mogelijkheden, meerwaarde en kansen voor de corporatie bij particulier 

opdrachtgeverschap (§7.2) 
• In hoeverre kan een corporatie een bijdrage leveren aan particulier opdrachtgeverschap in de 

woningbouw (huur en koop)? (§7.3) 
• Wat zijn de aanbevelingen voor particulieren en woningcorporaties die aan de slag willen gaan 

met particulier opdrachtgeverschap? (§7.4) 
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1.2 Plan van aanpak 

Schematische voorstelling 

ST AP 1, opstellen theoretlSCh kader 

~2 H3 R4 
PARTICUDER-O~ORACRTGEVERSCHAP woon•.fG_C_O"RP-OlUrTIES VASTGOEDONTWIKKELINGSPR-OCES 

ST AP 2, MatCfifriji ,. 

H 5.1 
MATCH 1 -~ 

particulier opdrachtgeverschap 
'F STAt>-3, Toetsing 

het vastgoedontwikkelingsproces 

= 
proces vctpaffieuliere oparacITTgever 

H 6.1 
TOETSING 

• selectie PO/Corporaties 
-Toets model+ rollen aan de praktijk 

H 5.4 
MATCH 2 - -particuliere opdrachtgever A -

- -particuliere opdrachtgever B - H 6.4 ,.. ,.. 
ANALYSE proces vd part1cuhere opdrachtgever - -particuliere opdrachtgever C -,.. -, 

'F 

de (on)mogelijl(heden van de corporatie - -corporafieA - analyse 

= - -corporatieB - toetsings-

model met bijdrage corporatie aan PO & - -corporatie C - resultaten 

rollen van de corporatleDij PO projecten 

STJ(P~Synthese 

~ 
R7 

- CONCLUSIE . 
conslusies en aanbevelingen 
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1.3 beschrijving plan van aanpak 

1. Opstellen theoretisch kader 
• De essentie van opdrachtgeverschap 

Terug naar de basis. Wat houdt particulier opdrachtgeverschap in? Waaraan moet een 
opdrachtgever voldoen om zichzelf opdrachtgever te mogen noemen in een 
vastgoedontwikkelingsproces. Met behulp van literatuur zal de essentie van 
opdrachtgeverschap omschreven worden om zo de definitie van particulier 
opdrachtgeverschap in de huur en koop te kunnen geven. 

• Beschrijving corporaties 
In dit hoofdstuk zal enerzijds gekeken worden wat een corporatie mag en anderzijds wat 
een corporatie kan. In het eerste deel zal vanuit de huidige regelgeving voor corporatie 
gekeken worden wat de wettelijke beperkingen zijn voor de sector. 
Door middel van een studie naar de competenties van de corporatiesector zal een beeld 
geschetst worden van wat woningcorporaties kunnen. 

• Het proces van vastgoedontwikkeling 
De analyse van het vastgoed ontwikkelingsproces heeft als output een gedetailleerd beeld 
van de stappen die doorlopen moeten worden om een vastgoed object te realiseren . 

2. Matching 
• De eerste match omvat het hoofdstuk particulier opdrachtgeverschap en het 

vastgoedontwikkelingsproces. Door deze te koppelen zal een vastgoed 
ontwikkelingsproces gevormd worden dat particulier opdrachtgeverschap specifiek is. 

• In de tweede match wordt bepaald of de activiteiten uit het voor genoemde proces wel of 
niet uitbesteed kunnen worden door de particuliere opdrachtgever en of de corporatie de 
activiteiten wel of niet kan bijdrage vanuit de wettelijke beperkingen. Hierbij zal de 
meerwaarde van de corporatie vanuit haar competenties onderzocht worden, zodat de 
(on)mogelijke bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap kan worden 
bepaald. 

• Het model dat volgt uit deze twee matches zal als input dienen voor de praktijktoets. 

3. Toetsing 
• Selectie corporaties I PO-groepen 

Om te bepalen welke corporaties en PO-groepen en welke personen/medewerkers voor 
de interviews in aanmerking komen, zullen selectiecriteria opgesteld worden. Deze criteria 
zullen enerzijds uit het theoretische kader naar voren komen en anderzijds uit een 
literatuurstudie. 

• Projectdossiers 
Van de gekozen projecten van de betreffende corporaties en of bewonersgroepen zal een 
analyse van projectdossiers gemaakt worden om benodigde gegevens over de 
verschillende PO-projecten te verkrijgen. 

• Interviews 
Met het theoretisch kader uit stap 2 zullen bij corporatie medewerkers met een 
strategische functies open interviews afgenomen worden. Bij de PO-groepen zullen 
personen benaderd worden die als adviseur de particuliere opdrachtgever ondersteund 
hebben. 

4. Conclusies en aanbevelingen 
• Hier zullen de conclusies voor het eindrapport worden weergegeven, incl het antwoord op 

de probleemstelling. 
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H2. Particulier opdrachtgeverschap 
Om tot een definitie van particulier opdrachtgeverschap te komen zal dit hoofdstuk ingeleid warden 
met een schets over wat particulier opdrachtgeverschap is (§ 2.1 ). Na de inleiding zal vanuit 
verschillende invalshoeken de vormen en kenmerken van opdrachtgeverschap belicht warden (§ 2.2). 
De derde paragraaf gaat in op de essentie van opdrachtgeverschap (§ 2.3) , dit is vervolgens het 
vertrekpunt voor de analyse waar een particuliere opdrachtgever over moet beschikken I wat zijn 
benodigdheden zijn (§ 2.4) . De essentie en benodigdheden geven vervolgens het kader voor de 
definitie van particul ier opdrachtgeverschap in de koop en in de huur (§ 2.5) . 

2.1 Aanleiding particulier opdrachtgeverschap 
De term particulier opdrachtgeverschap, in het kader van zeggenschap in de woningbouw, wordt nog 
niet zo lang gebruikt in de literatuur. De nota mensen wensen wonen van toenmalig staatssecretaris 
Remkes uit 2000, gaf de term status door het in te zetten als rijksbeleid. 
In de nota wordt particulier opdrachtgeverschap als middel ingezet om de keuzevrijheid en 
zeggenschap voor de burger te vergroten . 
"De vorm van zeggenschap waarbij de burger ze/f a/s opdrachtgever optreedt voor de bouw van de 
woning /evert een zeer be/angrijke impu/s aan de doelstelling de keuzevrijheid en zeggenschap voor 
de burger te vergroten. Dit geldt zowe/ voor de nieuwbouw a/s voor de transformatieopgaven van 
woonmilieus binnen de bestaande voorraad. " 

Zeggenschap en keuzevrijheid voor de burger was voor de tweede helft van de 19e eeuw de 
gewoonste zaak van de wereld. Een particuliere opdrachtgever huurde een architect in die de bouw 
uitbestede aan een gildenmeester1

. Goede voorbeelden hiervan zijn onze historische binnensteden. 

In de tweede helft van de 19e eeuw komt de grootschalige woningbouw op ender druk van de 
industriele revolutie. In deze tijd werden de lagere sociale klassen via particuliere initiatieven 
gehuisvest, deze initiatieven zouden later toegelaten warden tot wat nu de woningcorporatiesector is. 
Dit proces van massale woningbouw door woningcorporaties zette zich door tot aan de tweede 
wereldoorlog. Hoewel in die tijd de overheid veel invloed had in de plannen van woningcorporaties, is 
er via de politiek weinig invloed voor particulieren mogelijk geweest2. 

Vanaf de tweede wereldoorlog stand de overheid volledig aan het roer en werd door middel van 
grootschaligheid en functionalisme de wederopbouw vorm gegeven, waarbij zeggenschap 
ondergeschikt was . 
Tot aan de jaren negentig is er over zeggenschap en keuzevrijheid van burgers veel geschreven en 
geexperimenteerd. Hierbij was de invloed op het vastgoedontwikkelingsproces ook vaak onderdeel 
van de focus. 
In literatuur uit die tijd, zeals: de bewoner staat centraal van Priem us uit 197 4, bouwproces en 
participatie van bewoners van de universiteit Utrecht uit 1976 en woon jij of woon ik van de technische 
universiteit Delft uit 197 4, wordt steevast gesteld dat zeggenschap van particulieren in de nieuwbouw 
vergroot kan en moet warden. Begin jaren tachtig zijn in dit kader experimenten met zelfbouwers, 
afbouwwoningen en cascowoningen in gang gezet door de stuurgroep experimentele 
volkshuisvesting3 (SEV). 

Met behulp van kritiek op de grootschalige en eenzijdige woningbouwprogramma's begin jaren 
negentig, in de zogenaamde Vinex wijken , laaide de discussie over zeggenschap en keuzevrijheid 
weer op. Carel Weeber deed met zijn "wilde wonen" een eerste aanzet tot de term particulier 
opdrachtgeverschap in 1992. Hierin pleit hij voor het afschaffen van de regels . Weeber gaf aan dat we 
moeten stoppen met de industriele bouwproductie in de Vinexwijken, waar bewoners niets over te 
zeggen hebben. 
"Architecten moeten ophouden met mee te /open aan de leiband van gemeentes en 
projectontwikkelaars en meer luisteren naar wat de burger wit. Door de overgecontroleerde 

1 
Van het Erve, 2002 

2 
Priemus, 1974 

3 
SEV, 2003 
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bouwcultuur zijn veel mensen het verleerd om na te denken over de vraag hoe ze hun eigen huis 
kunnen of willen bouwen.4

" 

Particul ier opdrachtgeverschap is nu een veel gehanteerd begrip in de volkshuisvesting . Maar zoals 
bij veel begrippen zwerven er nogal wat verschillende definities rond5

. De definities in bijlage 1 lopen 
uiteen van het hebben van "volledige zeggenschap" tot "het kiezen in samenspraak". De basis voor 
veel van de definities is echter die van Vrom: 

Vol/edig hebben van juridische zeggenschap over en verantwoorde/ijkheid voor het gebruik van de 
grand, het ontwerp en de bouw van de woning door de particuliere opdrachtgever. Huurders die in een 
project met col/ectief particulier opdrachtgeverschap als stichting of vereniging opdrachtgever zijn, 
val/en oak onder de noemer PO. 
In de bredere benadering van PO passen oak cascobouw en consumentgerichte projectontwikke/ing 
(dekker 2003) 

2.2 Vormen van particulier opdrachtgeverschap 

2.2.1 Gradaties van zeggenschap 
De termen particulier opdrachtgeverschap, cascobouw en consument gerichte projectontwikkeling uit 
de definitie van Vrom, zijn indelingen die de mate van zeggenschap voor de consument 
onderscheiden in voornamelijk het ontwerptraject. In dit kader onderscheid Rigo de zogenaamde 
eigenbouwladder met de varianten: traditionele eigenbouw, collectief opdrachtgeverschap, 
systeembouw, catalogusbouw en consument gerichte projectontwikkeling6

. 

Het draait bij opdrachtgeverschap dus om beslissen. 
Hoe meer een opdrachtgever kan beslissen, hoe puurder de vorm van opdrachtgeverschap en hoe 
meer risico hij loopt. In het kader van dit onderzoek betekent dat er voor de koopwoning variant 
gestreefd wordt naar een zo taciliterend mogelijke rol van de woningcorporatie en een zo rigide 
mogelijke rol voor de particulier. 

Voor de (sociale)huurvariant van particulier opdrachtgeverschap staat beslissen op gespannen voet 
met de financiele risico's van de woningexploitatie. Volgens een gezegde is degene die betaalt ook 
degene die bepaalt. Aangezien het bij huurwoningen onmogelijk is om een overeenkomst te sluiten 
waarbij de huurder de garantie atgeeft van een sluitende exploitatie van de woning, zal de volledige 
zeggenschap in dit kader niet volledig overgedragen warden naar de huurder. Het is immers 
paradoxaal om langlopende financiele verplichtingen met een huurder overeen te komen. 

Voor de huurvariant zal er een vorm van particulier opdrachtgeverschap gekozen warden waarbij 
gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke beslissingsruimte voor de toekomstige huurder. 

2.2.2 Collectief versus individueel 
Zoals in de definitie van Vrom en de keuzeladder van Rigo aangegeven kunnen particuliere 
opdrachtgevers als individu of als collectief opereren. Het verschil tussen deze twee vormen is dat er 
bij collectief opdrachtgeverschap een groep woonconsumenten (democratisch) beslissingen neemt en 
bij individueel opdrachtgeverschap maar een persoon. 
Daarnaast zijn er procesmatig items, zoals het collectiefvormingsproces, opzetten van een 
rechtspersoon en het wervingsproces7

, die bij individueel opdrachtgeverschap niet aan de orde zijn. 
Ook de beheersvorm na oplevering wordt bij een collectief vaak collectief ingericht door middel van 
een vereniging van eigenaren. Bij appartementen is dit gebruikelijk, echter dit kan ook bij eengezins 
won ingen. Door een we ontstaat een juridische relatie tussen de bewoners waarbij veel zaken niet 
vrijblijvend meer zijn. 

4 
www.hetwildewonen.nl , 2005 

5 
zie bijlage 1, definities particulier opdrachtgeverschap 

6 
Rigo, 2003 

7 
van der Linden, 2004 
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2.2.3 De huurder als opdrachtgever 
Huren betekent een woning tegen betaling tijdelijk in gebruik nemen8

. Er wordt vooraf vastgelegd welk 
product er geleverd wordt tegen welke financ iele verplichtingen9

. Hierbij hangen de woonlasten niet at 
van fluctuaties in de rente en voor de huurder is er geen verantwoordel ijk voor het onderhoud aan de 
woning10

. 

Belangrijk in de definitie van huren is het tijdelijke karakter. Een huurder kan, met in acht name van 
een opzegtermijn maar zonder opgaaf van reden, op elk moment afzien van verder gebruik van de 
woning, de zogenaamde flexibiliteit van de huurder11

. Het niet meer voldoen van het product is daarbij 
in zestig procent van de gevallen de redenen om de huur op te zeggen 12

. 

Bij het bouwen en exploiteren van een huurwoning is flexibiliteit veel minder aanwezig. Een 
verhuurder kan niet zomaar de relatie met de huurder verbreken, anders dan verkopen met alle 
ongewenste bijkomstigheden van dien in het kader van het strategisch voorraadbeleid en de 
restwaarde. 
Daarnaast is bij de huurder de huur begrensd, maar zijn de exploitatie risico's van de woning voor de 
verhuurder niet begrensd, zoals de onderhoudskosten, verbouwkosten , financieringskosten , 
mutatiekosten en huurderving 13

• 

Zoals in de vorige paragraaf omschreven gaat het bij opdrachtgeverschap om beslissen. 
Bij huren is het de huurder die middels een vast bedrag het onderhoud en de afschrijving van de 
woning betaalt, maar zich niet vastlegt voor de volledige afschrijvingstermijn. Daarbij loopt de huurder 
ook bovengenoemde financiele risico's niet. 

Gezien bovenstaande moet geconcludeerd worden dat het pure opdrachtgeverschap voor een 
huurder niet weggelegd is. Echter een vorm van opdrachtgeverschap waarbij de huurder voorbereidt 
en de verhuurder beslist zou rechtvaardig zijn gezien het feit dat de huurder de woning "financiert". 
Er zou dus sprake kunnen zijn van een projectgroep - stuurgroep model , waarbij de huurders 
voorstellen formuleren in de projectgroep tezamen met een medewerker van de verhuurder, en de 
beslissers van verhuurorganisatie plaats neemt in de stuurgroep waar beslist wordt over de 
voorstellen. 

2.2.4 Huur- koop, collectief - individueel 
Voor dit onderzoek worden er verschillende vormen voor particulier opdrachtgeverschap 
onderscheiden. Allereerst is er een verschil in de organisatievorm van de opdrachtgever, dit kan zowel 
collectief als individueel. 
Daarnaast is er een verschil in eigendomsvorm van het vastgoed, dit kan zowel in de koop als in de 
huur. 

lndividueel 

Collectief 

8 
vandale, 2005 

9 
Keeris, 2001 

10 El . s1nga, 2005 
11 

NWR 1997 
12 ' 

Vrom, 2002 
13 

Scholten, 2003 

Koop 

Als individu risicodragend een 
vastgoedontwikkelingsproces 
doorlopen om te komen tot de bouw 
van een woning, waarbij de woning 
eigendom wordt. 
Als col/ectief risicodragend een 
vastgoedontwikkelingsproces 
doorlopen om te komen tot de bouw 
van een woning , waarbij de woning 
eiqendom wordt. 

huur 

Als individu een 
vastgoedontwikkelingsproces doorlopen om 
te komen tot de bouw van een woning, 
waarbij gebruik van de woning dmv een 
huurovereenkomst geregeld wordt. 
Als collectief een 
vastgoedontwikkelingsproces doorlopen om 
te komen tot de bouw van een woning, 
waarbij gebruik van de woning dmv een 
huurovereenkomst qereqeld wordt. 
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2.3 Essentie van opdrachtgeverschap 
Waar dient een particulier precies meer of minder over te zeggen hebben? Over welke elementen van 
het vastgoedontwikkelproces dient de opdrachtgever te beschikken en te beslissen zodat hij zich 
opdrachtgever kan noemen? Kort gezegd: wat is de essentie van opdrachtgeverschap. 

2.3.1 Procesfuncties 
De elementen van het vastgoedontwikkelingsproces waar de opdrachtgever over moet beschikken 
worden in de literatuur ook wel de benodigdheden genoemd. 
De essentie van opdrachtgeverschap wordt bepaald vanuit die benodigdheden. De benodigdheden 
worden daarbij afgeleid van de daaraan ten grondslag liggende procesfuncties. 

Het begrip procesfunctie is hiermee de basis voor een theoretische benadering van de 
benodigdheden in het ontwikkelingsproces. Onderstaand is vanuit verschiliende literatuur een 
beschouwing gegeven van deze procesfuncties wat resulteert in een schema, dat vervolgens 
geanalyseerd zal worden. 
De literatuur studie zal ingaan op een drietal bronnen die alien het begrip procesfunctie centraal 
hebben staan, maar vanuit een ander invalshoek benaderen. Dit zijn: 
• Hendriks, vanuit het bouwbedrijf 
• Burie, vanuit het ontwikkelingsproces 
• Priemus, vanuit het proces dat de gebouwde omgeving vormt 

Hendriks 
Het beg rip procesfunctie is ge"introduceerd door Hendriks 14

. Dit beg rip geeft de essentie voor de 
realisering van een bouwwerk weer en wordt als volgt gedefinieerd: 
"Wit men tot een verwezenlijking van een bouwwerk komen, dan moet hiertoe een aantal functies 
warden vervuld en we/ de volgende: het nemen van initiatief, het beschikbaar stellen van grand, het 
vervaardigen van een ontwerp, het financieren en het uitvoeren. Aan deze vijf procesfuncties is 
onafscheide/ijk verbonden het dragen van risico. " 
lnitiatief, grond en het ontwerp worden door Hendriks primaire functies genoemd, wat inhoudt dat de 
beschikking over deze functies de verantwoordelijkheid van de overige functies met zich meebrengt 
en waarbij terugvalien op anderen niet mogelijk is. Het is daarbij niet zo dat het vervulien van de 
procesfuncties alien door een bedrijf uitgeoefend dient te worden. De theorie van Hendriks is in het 
schema terug te vinden bij nummer 1 in de paarse arcering. 

Burie 
Om de procesfuncties van Hendriks te koppelen aan het functioneren van individuen en groepen in 
het bouwproces, de actoren in het bouwproces, is er door Burie15 een theoretisch model ontwikkeld. 
Hierbij wordt een zesde procesfuncties ge'introduceerd waaraan een zestal benodigdheden gekoppeld 
zijn, te weten: opdrachten (initiatief), grond, kapitaal, ontwerp, bouwcapaciteit en goedkeuringen. 
Daarnaast warden rollen en participanten onderscheiden. 
Waar bij Hendriks het bouwproces beperkt blijft tot het "productieproces van bouwobjecten" definieert 
Burie het bouwproces vanuit het geheel van maatschappelijke processen die tot de totstandkoming 
van de gebouwde omgeving leiden. Burie heeft daarnaast als aanvuliing op de functies van Hendriks 
plaats ingeruimd voor de publieke functie van de overheid. 
Burie stelt ook dat de hoe meer benodigdheden een participant in het bouwproces tot zijn beschikking 
heeft, hoe meer macht hij kan uitoefenen, ofwel hoe meer zeggenschap hij heeft. 
De theorie van Burie is in het schema terug te vinden bij nummer 2 in de blauwe arcering. 

Priem us 
Primus 16 heeft op zijn beurt het bouwproces in een breder kader gezet. Als basis hierbij worden de 
procesfuncties van Hendriks en Burie gehanteerd 
Vanuit een driedeling, 1.bestemming, 2.inrichting en 3.beheer van de gebouwde omgeving, definieert 
Priemus het cyclische proces van de gebouwde omgeving (in het schema in de linkerkant 
tekstblokken verticaal). 

14 
Hendriks, 1957 

15 
Burie, 1975 

16 
Priemus, 1978 
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Voor dit onderzoek zijn twee van de drie hoofdonderdelen echter niet relevant. De onderzoeksvraag 
richt zich namelijk op het nieuwbouwproces van de particuliere opdrachtgever, waardoor het 
planologische proces van het bestemmen van percelen grand alsmede het beheer van het vastgoed 
vervallen. Deze zijn in het schema grijs gemaakt. 

Door Priemus zijn verder een tweetal soorten procesfuncties onderscheiden, de procesfunctie te 
koppelen aan een fase in het proces en doorlopende procesfuncties. 
De normale procesfuncties zijn gelijk aan die van Hendriks en Burie. De drie doorlopende 
procesfuncties, door Priemus verticaal weergegeven, te weten, research, politieke/technische 
besluitvorming en technische en maatschappelijke coordinatie, zijn een nieuwe toevoeging ten 
opzichte van Hendriks en Burie. 
De theorie van Priemus is in het schema terug te vinden bij nummer 3 in de groene arcering, waarbij 
een aantal procesfuncties grijs gearceerd zijn . 
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2.4 Benodigdheden particuliere opdrachtgevers 
Om te komen tot een voor dit onderzoek specifiek schema, zal het schema van Hendriks, Burie en 
Priem us (schema 2.3.1) van grof naar fijn geanalyseerd warden. 
De te analyseren onderdelen zijn hierbij als volgt onderverdeeld: 
1 . Doorlopende procesf uncties: dit zijn de door Priem us veronderstelde ondergeschikte 

procesfuncties; 
2. rollen en participanten 
3. Procesfuncties en benodigdheden 

2.4.1 Doorlopende procesfuncties (Priemus) 
Door Priemus zijn er een drietal doorlopende procesfuncties onderscheiden: 
1. Research 
2. politieke I maatschappelijke besluitvorming 
3. maatschappelijke I technische coordinatie 
Door deze separaat te noemen geeft Priemus aan dat ze als zelfstandige functies van het bouwproces 
gezien kunnen worden, ofwel ze krijgen een duidelijke functie in het bouwproces. 

Research 
Met de procesfunctie research doelt Priemus op onderzoek tijdens de verschillende fase van het 
proces. Bij de inrichting van de omgeving zal research vooral toegespitst zijn op woonprogramma's, 
woonbehoeftes, marktonderzoek, etc. Deze onderzoeken zijn alien bedoeld om te voorspellen welk 
product de nog te vinden bewoner nodig heeft. Aangezien dit onderzoek start met de eindgebruiker, 
zal research hiernaar niet nodig zijn. 

Maatschappe/ijke bes/uitvorming 
De maatschappelijke besluitvorming is door Priemus ingezet om de participatie van de bevolking een 
plaats te geven. Priemus doelt hierbij op de publiekrechtelijke kant van de inspraak, zoals zienswijze 
en bezwaar mogelijkheden op bestemmingsplannen en bouwvergunningen e.d. 
De essentie van de maatschappelijke besluitvorming is dat de belangen van het publiek een plaats 
krijgen in het besluitvormingstraject op een aantal vaste vooraf gedefinieerde momenten. 
Bij de particuliere opdrachtgever(s) zal er in het vastgoedontwikkelingsproces ook een vorm van 
gestructureerde besluitvorming plaats moeten vinden om over alle belangen van de particulier(en) te 
kunnen besluiten. Vanuit deze achtergrond zal deze procesfunctie ingezet worden voor het interne 
besluitvormingsproces dat de particuliere opdrachtgever(s) naast het vastgoedontwikkelproces 
doorlopen. 

Coordinatie 
De functie maatschappelijke I technische coordinatie is wel van toepassing als procesfunctie. Er is 
tegenwoordig namelijk sprake van een complex multidisciplinair proces dat apart gecoordineerd 
(gemanaged) moet worden17

. 

Dit is anders dan het proces zoals door Burie en Hendriks omschreven. Zij stelden dat het 
ontwerpproces door de architect als vertrouwenspersoon gecoordineerd werd en het 
uitvoeringsproces door de aannemer. De coordinatie van de functies initiatief, grand, financiering en 
goedkeuring en het overall proces, nam de opdrachtgever zelf ter hand eventueel met behulp van de 
architect. Burie: "Naast het vervullen van de genoemde drie functies wordt van de opdrachtgever 
verwacht dat hij de verantwoordelijkheid voor het bouwproces draagt, .. .. Aangezien geen enke/e 
functie geheel buiten hem om vervuld kan warden, /eeft ook een verwachting ten aan zien van een 
stukje coordinatie van de functies door de opdrachtgever. " 
Volgens de redenering van Hendriks en Burie klopt het inderdaad dat coordinatie onderdeel van de 
afzonderlijke procesfuncties was dat opgepakt werd door de aanwezige participanten en overall 
gecoordineerd door de opdrachtgever 

Het feit dat de architect tegenwoordig vaak puur een adviseur in de vormgeving is , in plaats van 
bouwheer18

, geeft echter al aan dat de praktijk aan verandering onderhevig is geweest. 

17 
Maas, 2004 
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Een groat verschil met de hedendaagse praktijk is namelijk dat het vastgoedontwikkelingspoces 
complexer is geworden waardoor er geen sprake meer is van coordinatie van een afzonderlijke 
procesfunctie, maar van coordinatie/vormgeving van het totale proces dat door professionals 
gecoordineerd dient te warden. Zander deze totale coordinatie zal het ontwikkelingsproces niet meer 
van de grand kunnen komen. 
Met andere woorden, wil men tot de verwezenlijking van een bouwwerk komen dan zal er coordinatie 
voor het gehele vastgoedontwikkelingsproces aanwezig moeten zijn. 

2.4.2 Rollen en participanten 
De rollen en participanten zullen in dit hoofdstuk niet behandeld warden. Een analyse hiervan is te 
vinden in hoofdstuk 4, het vastgoedontwikkel ingsproces. 

2.4.3 Procesfuncties en benodigdheden 
Met de aanpassingen uit paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 wordt onderstaand schema gevormd. In deze 
paragraaf zullen de onderstaande procesfuncties geanalyseerd warden, en beschreven warden welke 
procesfuncties door de particul iere opdrachtgever uitbesteed kunnen warden en welke niet. 

Benodigdheden Proces functies 
(wat moet er zijn) (wat moel er gedaan word en) 
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1. Procesfunctie "het nemen van initiatief en geven van opdrachten" 
Bij het nemen van initiatief wordt de eerste stap gezet om een bouwwerk te gaan realiseren . Hierbij 
neemt de initiatiefnemer de verantwoordelijkheid voor het vastgoedontwikkelingsproces. 
Het nemen van initiatief houdt volgens Hendriks, Burie en Maas het volgende in: 
• Het analyseren van de bouwbehoefte, locatie, functioneel , technisch 
• Opstellen van een globaal pve (eigen agenda) . 
• Verrichten van haalbaarheidsstudies, financieel, juridisch, technisch , organisatorisch en 

functioneel. 
• Het geven van opdrachten. 
Er is een duidelijk verschil tussen het initiatief van een professionele opdrachtgever en het initiatief 
van een incidentele opdrachtgever. De incidentele opdrachtgever neemt initiatief vanuit een 
afnemersbelang. De professionele opdrachtgever heeft doorgaans een financieel belang 19

. 

Daarnaast zijn er ook professionele opdrachtgevers die het initiatief nemen vanuit een algemeen of 
volkshuisvestelijk belang, zoals de overheid en woningcorporaties20

. 

Het meest duidelijk komt het verschil naar voren bij het analyseren van de bouwbehoefte. 
Professionele opdrachtgevers nemen initiatief voor de markt, terwijl een incidentele eigenbouwer het 
vanuit een woonbehoefte doet. 

18 
Maas, 1997 

19 
Kalk, 1974 

20 
Weeda, 1980 

21 



Daarnaast hebben professionele opdrachtgevers voldoende expertise in huis hebben om alle 
werkzaamheden, zoals bij punt 2 en 3 omschreven, in de initiatieffase gestructureerd en goed te laten 
verlopen. 
lncidentele particuliere opdrachtgevers zullen hiervoor vaak aankloppen bij een professional. 
Doorgaans zal dit ook de persoon zijn die de totale coordinatie van het proces voor zijn rekening 
neemt. Voor de particulier zijn de mogelijkheden van zelfrealisatie nog relatief onbekend ondanks vele 
initiatieven vanuit de overheid21

. 

Het initiatief voor de huurder zal niet veel verschillen van het initiatief voor de koper. Zoals in 
paragraaf 2.2.3 beschreven zal in deze fase de woningcorporatie opgezocht kunnen worden om 
voorstellen van de huurders (werkgroep) aan de verhuurder (stuurgroep) voor te leggen. Het maken 
van de voorstellen vraagt echter expertise die de huurder vaak niet bezit en daardoor ingehuurd 
wordt. 

Het geven van opdrachten wordt alleen gedaan door degene die over het geld beschikt. Het 
haalbaarheidsonderzoek is daarbij niet erg kapitaalintensief22

. Voor de koopvariant zullen de kopers 
dit solitair kunnen doen. Voor de huurvariant zal dit middels dezelfde projectgroep - stuurgroep variant 
kunnen. 

Omdat de procesfuncties het nemen van initiatief en het geven van opdrachten zo weinig met elkaar 
te maken hebben, zullen deze gesplitst worden. 

2. Procesfunctie "het beschikbaar stellen van grand" 
Voor de particulier is het van belang dat er een programma van wensen wordt gemaakt waaraan de 
locatie moet voldoen als basis voor de aankoop van de grond. Daarnaast zal de bestemming in het 
kader van de wet op de ruimtelijke ordening moeten voldoen aan het toekomstige gebruik. 

De aankoop van bouwgrond is niet zo eenvoudig aangezien het een schaars goed is. Professionele 
partijen wachten dan ook meestal niet te lang met het kopen van de grond. Volgens NEPROM ligt de 
verwerving van grond ook wel eens nog voor het nemen van initiatief 3

, de zogenaamde speculatieve 
grondaankopen. 
De drijfveer voor het speculatief aankopen van grond is dat het recht van eigendom in combinatie met 
het recht van zelfrealisatie, bouwproductie kan opleveren, waarbij de waarde van de grond vele malen 
vermeerdert. 
Hierdoor worden grondposities vaak jaren voordat definitieve plannen gereed zijn ingenomen door 
professionele partijen. Ook woningcorporaties kopen speculatief grond in, echter zij hebben wel de 
beperking dat hier binnen vijf jaar moet worden gebouwd24

. 

Voor de particuliere opdrachtgever zal economische verwerving in dat stadium, met alle bijbehorende 
financiele risico's, vrijwel onmogelijk zijn . 

Om toch de beschikking te krijgen over grond zal de particuliere opdrachtgever n de toekomst hulp 
krijgen vanuit de overheid in de vorm van de grondexploitatiewet. Deze wet regelt de verdeling van de 
kosten en baten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie en gemeenten kunnen via de wet eisen 
opleggen waaraan de bestemming van een locatie moet voldoen. Daarbij gaat het om de categorieen 
woningen, zoals sociale woningbouw en vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap25

. 

Er zijn dus twee mogelijkheden voor de particulier om de beschikking te krijgen over grond: 
privaatrechtelijk overeenkomen met een grondbezitter of via de grondexploitatiewet, waarbij enig 
politiek lobbywerk voor de particulieren wellicht nodig is. 
In beide gevallen zal de particuliere opdrachtgever via een optiecontract de feitelijke, 
kapitaalintensieve, verwerving van de grond uitstellen tot de start van de bouw, omdat financiering 
voor de grondkosten op basis van hypothecaire zekerheid in deze fase vrijwel onmogelijk is. 

21 
www.iceb.nl , 2005 

22 
Van voorden en de grootgroep, 2002 obv minimaal 1 O woningen 

23 
NEPROM, 2001 

24 
Vrom, 2005 

25 
Vrom, 2005 
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3. Procesfunctie "het financieren" 
Geld is de derde benodigdheid waarover een opdrachtgever moet beschikken om aan alle 
verplichtingen te kunnen voldoen. Voor beleggers is de aanwezigheid van geld juist de reden om te 
investeren in vastgoed, bij particulieren ligt het andersom. Om te kunnen investeren in een 
vastgoedobject is geld nodig dat een particuliere opdrachtgever niet "op de plank" heeft liggen en 
vooral huurders niet. 
Geld kan echter wel betrekkelijk eenvoudig worden geleend met het te realiseren vastgoed als 
onderpand, de zogenaamde hypothecaire lening. Daarbij verlangt de financier wel dat er enige 
zekerheid is met betrekking tot de inkomsten en onderpand van de geld leners. 
Omdat in de aanloop naar de realisatie nog geen vastgoed gerealiseerd is, zal de particulier wel over 
enig kapitaal moeten beschikken om de aanloopkosten te kunnen financieren , dit is on~eveer 6% van 
de uiteindelijke vrij op naam prijs op basis van een projectgrootte vanaf tien woningen2 

. 

Voor de (sociale)huurder is de beschikking hebben over kapitaal voor de realisering van een woning 
een soort paradox, zoals aangeven in de paragraaf de huurder als opdrachtgever. Om toch de 
beschikking te krijgen over financiele middelen zal In het kader van de financiering een zelfde 
werkgroep - stuurgroep structuur opgezet kunnen worden. 
Zoals bij de koopvariant aangegeven zal het financiele risico in het voorbereidingstraject te overzien 
zijn voor de verhuurder. De daadwerkelijke investeringsbeslissing bij de start van de bouw is echter 
een stuk groter. Bij het nemen van deze beslissing worden automatisch alle exploitatierisico's 
aangegaan. Dit is een gangbaar proces voor de verhuurder, maar geeft in deze situatie andere risico's 
door de specifieke huurderswensen. 
In veel experimenten wordt de woonwaarderings systematiek van Vrom gebruikt om de specifieke 
huurderswensen financ ieel af te kaarten. Dit gebeurt dan op de volgende manier27

• 

• Basis is een woning van Xm2 met Y kwaliteitsniveau met een Z huur. 
• Huurderskeuzes die de wws-punten van een woning vergroten , (oa meer m2, centrale 

verwarming, toevoegen bad, luxer sanitair, extra toilet, etc) worden verrekend in de huur. 
• Huurderskeuzes die geen wws-punten aan de woning toevoegen (oa luxere wand of 

vloerafwerking, dakramen, etc) dienen direct afgerekend te worden. 
Door deze indeling worden elementen die volgens de wetgever28 de kwaliteit van de woning verhogen 
via de huur verrekend met de huurder. Deze elementen kunnen ook naar een volgende huurder 
doorbelast worden in de huur. Overige elementen die volgens de wetgever de woonwaardering niet 
verhogen, dienen direct afgerekend te worden. 

4. Procesfunctie "het vervaardigen van een ontwerp" 
In alle definities van particulier opdrachtgeverschap in bijlage 1 wordt de beschikking over een 
ontwerp genoemd. Voor de particuliere opdrachtgever is naast het hebben van beschikking over het 
ontwerp ook de invloed op het ontwerp van groot belang. Door VROM wordt dit omschreven als 
zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben over het ontwerp. 

Bij het ontwerp van een woning gaat het om de productkwaliteit waarbij een onderscheid gemaakt kan 
worden tussen het esthetische en functionele deel van het product29

. 

Het esthetische deel zal ingevuld worden door een architect, met als vertrekpunt de wensen van de 
opdrachtgever. De keuze van de architect is belan~rijk omdat hij/zij de uitstraling van het gebouw 
bepaald en daarmee de architectonische kwaliteit3 

. 

De productkwaliteit wordt uitwerkt door het gefaseerd maken van een gebouwontwerp incl een 
omschrijving van alle onderdelen van het gebouw (bestek). Hierbij worden vele specialisten 
ingehuurd, zoals constructeur, installatieadviseur, bouwkostendeskundige, geotechnicus, etc, die alien 
hun aandeel leveren in het tot stand komen van het product. In dit proces is het belangrijk dat de 
opdrachtgever op tijd de benodigde informatie aanlevert. 

26 
Van Voorden en de Groot groep, 2002 

27 
Portaal 2005 

28 
Vrom, 2005 

29 
Dullaard, 1993 

30 
Pastor, 1974 
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Het is daarnaast voor de productkwaliteit van belang dat de particuliere opdrachtgever niet alleen de 
aanwezige woonwensen aan de architect kenbaar maakt, maar dat er ook een proces van 
bewustwording van de nog niet bekende woonwensen wordt ingezet. Het is daarbij belangrijk dat de 
bewoner voldoende ruimte krijgt om de verschillende elementen tot zich te nemen, teneinde in het 
proces te kunnen meedenken, meepraten en meedoen31

• Mevr Veer-Bos denkt dat bij dit proces een 
soort ombudsman benodigd is. 
Omdat het bouwbuget vaak een beperkende factor is bij de bouw van een woning, is het belangrijk dat 
de particulier kostenbewust wordt. Hierbij geldt dat naarmate het flexibiliteitsniveau van het 
gebouwonderdeel afneemt, de kosten om het te wijzigen toenemen32

. Het casco van de woning is het 
minst flexibel en de inrichting het meest flexibel. 

De facilitering in het ontwerpproces kan op verschillende manieren worden ingevuld al naar gelang de 
particuliere opdrachtgever dit wenst. Het ontwerpproces kan verlopen door middel van direct 
aansturing vanuit de opdrachtgever, of vanuit voorgeprogrammeerde keuzes obv het vastgestelde 
programma van eisen die door de architect wordt voorbereid. 

Bij de huurvariant is in principe hetzelfde van toepassing als bij de koopvariant, het verschil is echter 
dat de verhuurder uiteindelijk beslist over het ontwerp op basis van voorstellen van de huurder. 

5. Procesfunctie "het bouwen" 
De beschikking over bouwcapaciteit heeft direct te maken met de grootste geldstoom in het proces, de 
bouwkosten. Voordat de particulier kan beschikken over bouwcapaciteit zal er eerst een aanbesteding 
van het werk aan een aannemer moeten plaatsvinden. De verschillende aanbestedingsvormen zullen 
in hoofdstuk vier worden besproken. Bij het proces van aanbesteding kan het veel voordeel opleveren 
om een adviseur in te schakelen die de begrotingen van de aannemer kan beoordelen. De 
uiteindelijke gunning wordt door de opdrachtgever gedaan. 
Bij de huurvariant zal de gunning door de verhuurder gedaan worden. 

De aannemer zal bij deze procesfunctie de voorbereiding van het werk op zich nemen, 
bouwplaatsinrichting verzorgen, materialen bestellen en het uiteindelijke bouwwerk realiseren conform 
bestek en tekeningen van de opdrachtgever. 
Tijdens de realisatie zal de opdrachtgever een directievoerder op de bouw aanstellen die over de 
kwaliteit van de bouw rapporteert ofwel binnen zijn mandaad goedkeurt. 

6. Procesfunctie "Het verlenen + krijgen van overheidsgoedkeuringen" 
Er is bij de functie goedkeuringen gekozen om de functie en benodigdheid niet alleen te beschrijven 
als het verlenen van goedkeuring, maar ook als het krijgen van goedkeuring van overheidswege. 

Voor de bouw van een woning zijn er verschillende goedkeuringen nodig van overheidswege, zeals 
vergunningen voor de bouw, nutsbedrijven, kapvergunningen, bestemmingsplan wijzigingen etc. 
Al deze goedkeuringen dient de opdrachtgever aan te vragen. In de praktijk bestaat ook de 
mogelijkheid om dit te delegeren naar een derde die de aanvraag kan doen in naam van de 
opdrachtgever. 
Het is noodzakelijk dat de opdrachtgever beschikking heeft over de benodigde onherroepelijke 
vergunningen, alvorens er gebouwd wordt. 

7. Procesfunctie "het coordineren" 
Zoals omschreven in paragraaf 2.4.2 moet er in het gehele vastgoedontwikkelingsproces coordinatie 
aanwezig zijn indien men tot de verwezenlijking van een bouwwerk wil komen. 
Omdat bij het coordineren van het proces ook een grote mate van kennis over vastgoedontwikkeling 
komt kijken, kan gesteld warden dat de particuliere opdrachtgever niet voldoende deskundig is. 

31 
Veer-Bos, 1974 

32 
Weusten, 2002 
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Om deze procesfunctie in te vullen zal een coordinator aangesteld moeten warden die optreedt als 
een, bij voorkeur onafhankelijk, intermediair, een schakel is tussen de opdrachtgever en de overige 
participanten, een soort scheidsrechter is die de spelregels moet bewaken tijdens het proces, zorgt 
voor goede communicatie en kennisoverdracht, en de wensen en eisen van de opdrachtgever zo 
goed mogelijk probeert door te voeren33

. 

In standaard vastgoedontwikkel ingsprocessen wordt een coordinator aangetrokken, die aan 
bovenstaand profiel voldoet en op afgesproken momenten rapporteert aan de opdrachtgever, zodat 
deze over het betreffende deelproduct kan beslissen. 
Bij particulier opdrachtgeverschap ligt dit anders omdat de particulier niet ter zake deskundig is. Zoals 
aangegeven bij de procesfunctie ontwerp, zal de opdrachtgever stapje voor stapje meegenomen 
moeten warden in het vastgoedontwikkelingsproces. 

8. Procesfunctie "het nemen van (interne) besluiten" 
Zoals bij alle vastgoedontwikkelingsprocessen heeft de opdrachtgever naast het externe 
besluitvormingsproces, het interne besluitvormingsproces in de lijnorganisatie. Voor het collectief van 
particulieren en de individuele particulier is dit in principe niet anders. De momenten van 
besluitvorming komen aan bod in hoofdstuk vier. 
Een voorwaarde voor een goede besluitvorming van het collectief is dat het open en democratisch 
gebeurt, dat wil zeggen dat alle deelnemers even veel zeggenschap hebben en zich betrokken voelen 
bij het proces. Daarnaast is het belangrijk dat het collectief als een partij naar buiten treedt om een 
serieuze partner te zijn naar de overige participanten34

. 

Bovenstaande zou organisatorisch in een stuurgroep - werkgroep model vormgegeven kunnen 
warden, waarbij de stuurgroep gevormd wordt door het georganiseerde collectief en de verschillende 
werkgroepen bestaan uit een beperkt aantal individuen die voorstellen aan het collectief voorleggen35

. 

Voordat de organisatie van de verschillende individuen staat dient er een proces gevolgd te warden 
om te komen tot een goed georganiseerd collectief, het zogenaamde collectief vormingsproces. In dit 
proces warden de doelstellingen vastgelegd, leden geworven, de juridische vorm van de organisatie 
gekozen (vereniging, stichting of mengvorm) om uiteindelijk de operationele organisatie te vormen36

. 

Voor zowel de koop als de huurvariant zal een organisatie van het collectief opgezet moeten warden, 
teneinde een democratische en open beslu itvorming te krijgen. 

2.4.4 Uitbesteden van procesfuncties 
In de theorie van Hendriks wordt gesproken over primaire of voorwaardelijke functies. Dit zijn functies 
die de opdrachtgever niet kan overdragen. Van de vijf onderscheiden procesfuncties zijn volgens 
Hendiks het nemen van initiatief en de beschikking hebben over grand primaire of voorwaardelijke 
functies. 
In tegenstelling tot Hendriks zal in dit onderzoek beschikbaar stellen van grand niet als primair 
aangemerkt warden. Het beschikbaar stellen of hebben van grand voor de realisatie kan net als het 
kapitaal prima uitbesteed warden en op een ntb moment aan de particulier overgedragen warden. 
De overige drie functies kunnen volgens Hendriks uitbesteed warden, waarbij aangetekend moet 
warden dat de particuliere opdrachtgever wel de verantwoording voor het totaal houdt. 
Aan het uitvoeren van procesfuncties is onafscheidelijk het dragen van risico verbonden, met 
uitbesteden zal dus een deel van het risico verlegd warden. 

In paragraaf 2.4.3 zijn een negental procesfuncties onderscheiden, met de theorie van Hendriks als 
uitgangspunt is aangegeven of de afzonderlijke procesfuncties primair zijn of niet primair. 
1. Het nemen van initiatief : primair 
2. het geven van opdrachten : primair 
3. Het beschikbaar stellen van grand : niet primair 
4. Het financieren : niet primair 

33 
Maas, 1997 

34 
Linden, 2004 

35 
Kersentuin, 2001 
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NovioConsult, 2003 
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5. Het vervaardigen van een ontwerp : niet primair 
6. Het bouwen : niet primair 
7. Het verlenen + krijgen van overheidsgoedkeuringen: verlenen niet primair, krijgen primair 
8. Het coordineren : niet primair 
9. Het nemen van (lnterne) besluiten : primair 

Met uitzondering van opdrachten/intitatief en (intene) besluitvorming, kunnen alle functies uitbesteed 
warden. De toevoeging van (interne)besluitvorming als primaire functie is een logisch gevolg van het 
niet kunnen overdragen van deze functie, alle overige kunnen dus wel overgedragen warden. 

2.5 Definitie particulier opdrachtgeverschap 
Om de huur en koop variant van particulier opdrachtgeverschap te kunnen onderscheiden, zal met de 
theorie uit de vorige paragraaf en de bestaande definities dieper ingegaan warden op het 
opdrachtgeverschap van de particulier, teneinde een definit ie te kunnen geven van particulier 
opdrachtgeverschap. 

2.5.1 bestaande definities 
Particulier opdrachtgeverschap is in de afgelopen jaren diverse malen onderwerp van onderzoek 
geweest. In verschillende onderzoeken is telkens weer een nieuwe definitie van particulier 
opdrachtgeverschap neergezet37 op basis van andere uitgangspunten. 

In onderstaande tabel zijn verkorte definities van particulier opdrachtgeverschap weergegeven waarbij 
de benodigdheden uit het bouwproces volgens figuur 4.1 gedesti lleerd zijn. 

Partij Omschrijving 

Vrom juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid over: 
-gebruik grand 
-ontwerp 
-bouw 

Convenant -woningen die gebouwd zijn in opdracht van particulieren -7 bouw 
woningbouwafspraken -7 financiering 
2005-2010. Min Vrom, -voor eigen gebruik 
V&W en BVK -geen consument gerichte projectontwikkeling 
SEV Het bouwen van een huis op een eigen kavel 

-gebruik grand 
-bouw woning 

RIGO Woningbouw die in samenwerking met consument tot stand komt met invloed 
in: 
-architectuur 

} ontwero -volume 
-indeling woning 
-evt. woninqtype 

DHV juridische zeggenschap over en verantwoordelijkheid zonder winstoogmerk 
over: 
-gebruik grand 
-ontwerp 
-bouw 

Brenda Coenen woningontwikkeling in samenspraak met de consument. Consumentgerichte 
projectontwikkeling. 

Jos vd Linden De woonconsument neemt de rol van opdrachtgever op zich en heeft hierdoor 
de volledige zeggenschap over: 
-ontwerp 
-bouw 
-grand 
-financiering ontwikkelingsproces 

37 
bijlage 1 , definities van particulier opdrachtgeverschap 
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Opvallend is dat geen van de partijen alle benodigdheden onderscheiden. 
Daarnaast wordt het nemen van initiatief I geven van opdrachten in geen van de omschrijvingen 
genoemd, het hebben van zeggenschap over het ontwerp van de woning daarentegen overal. 
De benodigdheid van kapitaal en overheidsgoedkeuringen zijn oak grate afwezigen. 

De conclusie die hieruit getrokken kan warden is dat geen van de definities zich leent voor dit 
onderzoek. 

2.5.2 Resume I conclusie 
De essentie van opdrachtgeverschap heeft alles te maken met de beschikking hebben over 
procesfuncties. Benodigdheden zijn hier vanaf geleid en geven antwoord op de vraag "Waar moet een 
particuliere opdrachtgever beschikking over hebben om tot het gewenste eindresultaat te komen en 
we/ke benodigdheden kunnen hierbij uitbesteed worden." 

Er zijn een achttal benodigdheden die wel/niet uitbesteed kunnen warden, te weten: 
1. lnitiatief (n) 
2. Grand (w) 
3. Kapitaal (w) 
4. Ontwerp (w) 
5. Bouwcapaciteit (w) 
6. Verlenen overheidsgoedkeuringen (w) 

Krijgen overheidsgoedkeuringen (n) 
7. Co6rdinatie (w) 
8. (lnterne) besluitvorming (n*) 
9. Opdrachten (n*) 
*bij huur zijn deze functies uitbesteed aan de corporatie en warden vormgegeven middels een 
projectgroep - stuurgroep model 

Vanuit een zevental definities en de analyse van de verschillende benodigdheden zijn definities 
gemaakt van particulier opdrachtgeverschap in zowel de koop als de huurvorm. In beide varianten kan 
de particuliere opdrachtgever zowel een individu als een collectief zijn. 

Particulier opdrachtgeverschap in de koopsector 
Vanuit de behoefte aan een woning neemt de particuliere opdrachtgever (PO) initiatief tot 
vastgoedontwikkeling en schakelt een professional in voor ondersteuning. De PO trekt een ontwerper 
aan die een woningontwerp realiseert, draagt zorg voor de financiering en het beschikbaar komen 
van de gewenste bouwgrond. Daarbij moet voldaan warden aan de diverse voorwaarden van de 
overheid. Voor de realisatie van de woning kiest de PO een bouwer. 
Tijdens dit relatief langdurige en complexe proces zal de PO (individu of collectief) besluiten moeten 
nemen, opdrachten moeten geven en zal een professional aangetrokken moeten warden voor de 
coordinatie van het project. 

Particulier opdrachtgeverschap in de huursector 
Vanuit de behoefte aan een woning neemt de toekomstige huurder als particuliere opdrachtgever 
(PO) initiatief tot vastgoedontwikkel ing. In een projectgroep waarin een vertegenwoordiging zit van de 
huurders en een medewerker van de verhuurder wordt een voorstel geformuleerd voor (1) het 
aantrekken van een ontwerper die een woningontwerp realiseert, (2) een budget ten behoeve van de 
financiering en (3) de gewenste bouwgrond, aan de beslissers van de corporatie zodat 
besluitvorming plaats vindt. Daarbij moet voldaan warden aan de diverse voorwaarden van de 
overheid. Voor de realisatie van de woning kiest de projectgroep een bouwer ter goedkeuring van de 
stuurgroep. Tijdens dit voor de particulier relatief langdurige en complexe proces wordt de PO 
(individu of collectief) bijgestaan door een professional voor de coordinatie van het project en dient 
besluitvorming plaats te vinden en opdrachten warden verstrekt over voorstellen die voorgelegd 
warden aan de beslissers van de corporatie. 
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H3. Woningcorporaties (en particulier opdrachtgeverschap) 

Om de bijdrage van een woningcorporatie aan het proces van particulier opdrachtgeverschap te 
kunnen bepalen, zal in dit hoofdstuk het doen en laten van de woningcorporatiesector belicht warden. 
De corporatiesector in kort bestek (§ 3.1) geeft een schets welke positie en functie de sector bekleedt 
op de woningmarkt en in de samenleving, om vervolgens een doorkijk te maken naar toekomstige 
positie en functie die wellicht van invloed is op de onderzoeksvraag. 
Daarnaast is het van belang om te weten wat een corporatie wettelijk mag en op welk terrein zij 
functioneert in relatie tot particulier opdrachtgeverschap(§ 3.2.1) om vervolgens te bepalen wat 
corporaties kunnen, middels een onderzoek naar welke competenties die corporaties bezitten (§ 
3.2.2). Mogelijke rollen die de corporatie hier bij kunnen aannemen is vervolgens het derde ingredient 
om te komen tot een totaal overzicht wat de corporatie mag, kan en hoe hij dit kan invullen (§ 3.2.3) 

3.1 De corporatiesector in kort bestek 
Woningcorporaties zijn private non-profit instellingen met een maatschappelijke taak op het gebied 
van de volkshuisvesting . De term non-profit houdt in dat de organisaties primair een ideele doelstelling 
hebben, alle overige motieven zeals winst en continuHeit warden uitsluitend gezien als middel om 
deze ideele doelstelling te bereiken. 
De omvang van de sector is groat; zo bestaan er ruim 500 woningcorporaties die samen ongeveer 2,4 
miljoen sociale huurwoningen beheren (35% van de nationale woningvoorraad), die goed zijn voor € 
72 miljard (obv historische kostprijs). De combinatie van dit marktaandeel en de private status is 
bijzonder en komt elders in Europa niet voor38

. 

Speciaal is ook de status van woningcorporaties die op grond van hun positie bij Woningwet een 
toegelaten instelling zijn en daarbij bijzondere relatie met de overheid onderhouden. Door deze status 
hebben corporaties een apart, bij wet geregeld, pakket aan beperkingen en privileges. 
De band met de overheid en daarmee het takenpakket is door de tijd aan verandering onderhevig 
geweest. De centrale doelstelling van de sector, zijnde het handelen in het belang van de 
volkshuisvesting , is echter wel altijd gelijk gebleven. 
Naast de woningcorporaties bestaan er ook gemeentelijke woningbedrijven. De positie van deze 
gemeentelijke diensten kwam reeds bij de instelling van de woningwet ter discussie te staan. 
Tegenwoordig zijn gemeentelijke woningbedrijven door ender andere het bouwprimaat voor de private 
instellingen in 1969, bijna allemaal verzelfstandigd. De focus in deze paragraaf zal daarom alleen 
liggen op de ontstaansgeschiedenis van de private woningcorporatie. 

Voor 1900 
In de tweede helft van de 199 eeuw ontstonden de voorlopers van de tegenwoordige 
woningbouwcorporaties. In die jaren waren de woonomstandigheden van de "werkende klasse" 
ronduit beroerd. Grote gezinnen woonden in kleine ruimten, met weinig licht en nauwelijks sanitaire 
voorzieningen. 
Een aantal particulieren dat zich het lot van de slecht gehuisveste arbeiders aantrok, nam toen het 
initiatief tot het oprichten van organisaties die zich inzetten voor het wonen van arbeiders. 
Een voorbeeld van zo'n organisatie is de Leidse woningbouwvereniging Werkmanswoningen 
opgericht door professor Greven, samen met de hoogleraren Drucker en Van der Vugt in 188039

. 

Woningcorporaties zijn dus in beginsel organisaties ontstaan vanuit particulier inititiatief. De overheid 
had in die tijd weinig oog voor het volkshuisvesting- en ruimtelijke ordeningsvraagstuk. Het waren 
vooral verontruste particulieren, medici en civiel technici die vanuit het oogpunt van hygiene de 
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gestalte gaven40

. 

38 
RIGO, 2005 

39 
Portaal , 2004 
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Ruijter, 1987 
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1901 de woningwet 
In 1901 deed de Woningwet zijn intrede. Deze wet gaf de particuliere woningbouwverenigingen de 
status van Toegelaten lnstelling, zolang deze uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting 
werkten en alles wat zij verdienden ten goede van de volkshuisvesting lieten komen. Er is bij de 
behandeling van de wet in 1901 besloten om geen strakke afbakening van het takenpakket te 
formuleren, maar om bovenstaande voorwaarde te stellen. 
Na erkenning als toegelaten instelling konden woningcorporaties onder meer in aanmerking komen 
voor financiele steun vanuit de overheid. Zo kozen particuliere instellingen in vrijheid voor de status 
van toegelaten instellingen met daarbijbehorende rechten en plichten. 
In die tijd werd de ene na de andere woningcorporatie opgericht. Zo waren er in 1890 ongeveer 40 
corporaties, na de totstandkoming van de woningwet in 1914 was dit aantal gestegen naar 300, acht 
jaar later omvatte de sector 1314 organisaties. De groei van het aantal corporaties werd in die jaren 
mede gevoed door verenigingen die opgericht waren door een verzuilde elite die de passieve massa 
van huisvesting wilde voorzien41

. De grootste groep corporaties (65%) had echter een algemeen 
karakter42

. De ommekeer in de groei van het aantal corporaties werd veroorzaakt door het 
doelmatigheidscriterium dat in 1921 werd ingevoerd. Hiermee stelde de overheid dat toelating van de 
instelling alleen verleend wordt als dat in het belang van de volkshuisvesting was. 
Grofweg zijn de corporaties rand die tijd volgens Van Velzen43 in drie groepen te delen: 
1. heren- en/of fabrikantenverenigingen 
2. corporaties gebonden aan emancipatiebewegingen (socialisten, katholieken, protestanten etc) 
3. groepsgebonden woningcorporaties (regionaal of lokaal gebonden middenstanders, onderwijzers, 

legerofficieren, ambtenaren, etc) 
De corporaties in die tijd waren zelfstandige, ideele organisaties, bestuurd door bevlogen amateurs 
die dicht bij hun leden stonden44

. De toewijzing van de woningen was daardoor zuil/groep/fabrieks 
gebonden. 

Bloei random de eerste were/doorlog 
Omdat de woningproductie door marktpartijen in verband met oorlogsomstandigheden wegvielen , 
ontstond er een piek in de productie en daarmee een bloei voor woningcorporaties random de eerste 
wereldoorlog (zie tabel 3.1 ). De woningbouwproductie dreef hierbij op de financiering vanuit de 
overheid. Hiermee wordt duidelijk dat de toegelaten instellingen in die jaren als vehikel van de 
overheid gezien kunnen warden. 
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Tabel 3.1a Woningproductie 1900-194045 

De crisis tot en met de tweede were/doorlog 
Onder druk van de aantrekkende particuliere huurmarkt, hoge rente en bouwkosten, af nemende 
financiele overheidssteun onder invloed van liberale politiek, de economische crisis van de jaren dertig 
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en de vergaande verstatelijking van de bouw en beheersprocessen na de tweede wereldoorlog46
, 

kwamen woningcorporaties in een crisis terecht. Deze crisis zou voortduren tot in de jaren vijftig. 
In deze periode is de verzuiling nog steeds zichtbaar in het corporatiebestel. Zo werd de toelating van 
corporaties in gemeenten tot bepaalde hoogte afhankelijk van de levensbeschouwing van de 
bevolking in die gemeente. De toewijzing van de huurwoningen werd daarentegen in 1947 bij de 
corporaties weggehaald, waardoor de relatie met de (verzuilde}huurders verzwakte. De verzwakte 
relatie met de huurder werd daarnaast nog eens positief be"invloed door het overheidsbeleid waarbij 
publieke belangen voor de geprivilegieerde positie van de leden ging. 

Uit de greep van de overheid in de jaren 60 
De verstatelijking van het bouw- en beheersproces werd eind jaren vijftig begin jaren zestig, ender 
invloed van de katholieke koepel van woningcorporaties en de commissie de Roos, die adviseerde 
over de wijze waarop de zelfstandigheid van corporaties kon warden versterkt, ten einde gebracht47 

Geleidelijk aan kregen de corporaties hun zelfstandigheid en bouwproductie ten opzichte van de 
overheid terug met als mijlpaal het bouwprimaat voor de corporaties in 1969. 
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Tabel 3.1 b bouwproductie van corporaties en gemeentelijke woningbedrijven
48 

De financiele greep van de gemeenten op de corporaties werd lesser waarmee de sector langzaam 
weer wat zelfstandiger werd. Echter, slechte economische omstandigheden (oliecrisis) vertraagde dit 
proces. 
De lijn van verzelfstandiging en een begin van financiele zelfstandigheid werd in 1976 geformaliseerd 
door het nemen van het Besluit Toegelaten lnstellingen Volkshuisvesting (BTIV) waarin veel van de 
aanbevelingen van de commissie Roos uiteindelijk werden verwerkt. 

De financiele verzelfstandiging ging verder in de jaren tachtig waarbij een zekerheidsstructuur rond de 
woningcorporaties gevormd werd, door de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV}49

, die leningen van aangesloten 
woningcorporaties bergen, zodat met een tripel A status geld op de markt geleend kan warden. 

De Brutering 
Oud-staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting (van 1986 tot 1994) heeft uiteindelijk werkelijk de 
verzelfstandiging van corporaties op de rails gezet middels het BBSH (besluit beheer sociale 
huursector 1993). Hij pleitte voor meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden en meer ru imte voor 
het eigen beleid van woningcorporaties. Hierdoor werd ook de zogenaamde 'brutering' mogelijk. De 
brutering betekende dat het rijk in een klap alle subsidies betaalde, die het in de toekomst nog aan de 
woningcorporaties verschuldigd was. Het Rijk trok de leningen die corporaties bij hem hadden af van 

46 
Door de verstatelijking van de bouw- en beheersprocessen waren het vooral de gemeentelijke woningbedrijven die de 

woningbouwproductie voor hun rekening namen, de circulaires werden hierbij belangrijker dan de marktwerking. 
47 
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alle subsidies die ze nag zouden krijgen en betaalde het overige in een keer uit. In totaal was dit bijna 
16 miljard euro. Hierdoor hoefde het rijk zich geen zorgen meer te maken over het uitbetalen van de 
subsidies en kwamen corporaties financieel volledig op eigen benen te staan. De bewoners van de 
huursector konden wel blijven rekenen op de individuele huursubsidie; 31,4 procent van de huurders 
maakte daar in 2004 gebruik van om de woonlasten te kunnen opbrengen. 
Voor de woningcorporaties betekende dit dat ze ineens een stuk professioneler moesten gaan 
werken. Als gevolg hiervan veranderden veel verenigingen in stichtingen, verdween het 'vrijwilligers '
bestuur en traden directeur-bestuurders aan, die op afstand werden gecontroleerd door een 
deskundige raad van toezicht. 

Tien jaar na de brutering, heden 
lnmiddels is het tien jaar na de brutering, 31-05-95. De bruteringsoperatie zorgde tien jaar geleden 
voor een stille revolutie. De vraag was toen vooral hoe het de corporaties financieel zou vergaan. We 
weten nu dat de corporaties professioneler en financieel sterk zijn geworden. In die tien jaar hebben 
corporaties flink aan de weg getimmerd door zich te profileren als serieuze partners in de 
volkshuisvesting . Het partnerschap omvat samen werkingen met gemeentes, maatschappelijke 
organisaties, profit organisaties en particulier initiatieven. 
De professionalisering is terug te vinden in het strategisch voorraadbeleid. Hiermee trachten 
verhuurders hun woningvoorraad op kortere en op langere termijn in overeenstemming te houden 
en/of te brengen met de zich ontwikkelende marktvraag en hun bedrijfsdoelen50

. 

In het denken over de relatie met de huurder is oak een grate sprang gemaakt. Veel corporaties zijn 
marktgericht en stellen daarbij de klant centraal. Het product is niet meer leidend, maar de kerndienst: 
het aanbieden van woongenot aan de huurder51

. 

In het verlengde daarvan is de Nata Mensen Wensen Wonen, die VROM in 2000 heeft gepubliceerd52 

van belang. Hier wordt specifiek ingegaan op het stimuleren van zeggenschap voor de burgers over 
woning en woonomgeving. 

Toekomst 
In de aankomende periode van vijf jaar zal vooral een slag gemaakt moeten warden in de stedelijke 
vernieuwing en het effectief bestrijden van het woningtekort. 
Binnen het spectrum van de volkshuisvesting is de rol van woningcorporaties in deze operatie 
essentieel. Corporaties zijn partners waarmee gemeenten de landelijke opgave lokaal invulling 
moeten geven met maatwerk, dat recht doet aan de lokale en regionale behoefte, waartoe oak het 
aandeel particulier opdrachtgeverschap behoort. Daartoe zijn ze oak gehouden vanwege hun 
maatschappelijke taak en maatschappelijk gebonden vermogen. De grotere vrijheid die corporaties als 
zelfstandige ondernemers hebben gekregen, maakt ze daarvoor in principe geschikt. 
De bruteringsoperatie tien jaar geleden heeft echter ook voor onduidelijkheid gezorgd rond de 
corporaties. 
Wat is de rol en de taak van woningcorporaties en wat mogen ze wel en wat niet? 
Met het aantreden van Minister Dekker van Vrom is er een nieuw beleid uitgestippeld dat er meer op 
gericht is om vanuit de centrale overheid een duidelijk kader te stellen en vervolgens de corporaties in 
samenwerking met de lokale overheden het lokale volkshuisvestingsbeleid in te laten vullen. 
Zoals Minister Dekker het in een toespraak verwoorde53

: 

"Als we over tien jaar opnieuw naar de rol en taak van de corporaties kijken , dan hoop ik dat we 
constateren dat een evenwicht bereikt is. Dat de rafels van de brutering zijn afgehecht, dat corporaties 
gezonde en maatschappelijk effectieve ondernemingen zijn. Ondernemingen die hun positie als spil in 
de buurt en de samenleving waarmaken en optimaal bijdragen aan krachtige steden en een vitaal 
platteland". 
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Woningcorporaties hebben een lange geschiedenis in de volkshuisvesting waarin zij een grote spelers 
zijn geweest. Woningen bouwen, verhuren en beheren voor de doelgroep in het belang van de 
volkshuisvesting zijn daarbij altijd de kernactiviteiten geweest. 
De band met de overheid is in die tijd wisselend geweest, van geheel zelfstandig, naar volledig 
overheidsgestuurd tot de zelfstandige organisatie die het nu zijn. Deze golfbeweging is ook terug te 
zien in de professionaliteit van de sector. 
Mede door de herpositionering van de sector ten opzichte van de overheid naar de huidige plaats, 
hebben woningcorporaties zich kunnen ontwikkelen van woningverhuurder tot maatschappelijke 
ondernemers. 

3.2 De (on)mogelijkheden vanuit regelgeving 
Vanuit de historische schets is te zien dat woningcorporaties al meer dan honderd jaar een specifiek 
wettelijk kader hebben, maar wat betekent dat in relatie tot de bijdrage aan particulier 
opdrachtgeverschap? Wat mogen de corporaties wel en niet in relatie tot het particulier 
opdrachtgeverschap 

De huidige ruimtelijke ordening is geregeld in uiteenlopende wetten en Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB's) . Het specifiek wettelijke kader voor woningcorporaties is geregeld in de Woningwet, 
het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), Ministeriele geschriften (MG-circulaires) en in 
verschillende fiscale wetten. 

De woningwet, die onderdeel is van de grondwet, heeft als belangrijkste taak het regelen van de 
toegelaten status van de corporatie54 en de rechten en plichten van de andere bij de volkshuisvesting 
betrokken partijen (de ordening), daarnaast heeft het een kaderstellende taak voor het 
overheidsbeleid (de sturing). 
De belangrijkste fiscale bijzonderheden voor corporaties is de vrijstelling ten aanzien van 
omzetbelasting, en de vrijstelling voor vennootschapsbelasting over de kernactiviteiten, de 
zogenaamde nevenactiviteiten warden wel belast. 

De inhoudelijke kant van het doen en laten van een corporatie is bijna geheel geregeld in het BBSH 
(hoofdstuk 3) en de MG-circulaire van November 2001. 
De overige BBSH hoofdstukken gaan over eisen voor toelating, verslaglegging en het toezicht op de 
toegelaten instellingen. De overige MG-circulaires gaan over persoonlijke-, woning- en 
locatiesubsidieregelingen, huurprijsbeleid, woonbeleid en toelichting op diverse wetswijzigingen. 

De rode draad door hoofdstuk drie van het BBSH zijn de zogenaamde prestatievelden. Deze velden 
vertegenwoordigen het werkgebied waarbinnen de corporatie dient te opereren waarbinnen de 
kerntaken van de sector liggen. 
Het betreffen de volgende zes werkgebieden: 
1. Zorg voor de kwaliteit van woningen (art. 12 BBSH). 
2. Bijdrage aan Leefbaarheid buurten (art. 12a BBSH). 
3. Faciliteren van wonen en zorg (art. 12b BBSH). 
4. De verhuur van woningen aan primaire doelgroep (art. 13-15 BBSH). 
5. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer incl klachtenafhandeling(art. 16-20 BBSH). 
6. Financiele continu'iteit (art. 21-25 BBSH). 
Om het totale werkgebied van de corporatie in beeld te hebben zullen de nevenactiviteiten zoals 
omschreven in de MG circulaire van november 2001 als zevende veld toegevoegd warden. 
7. nevenactiviteiten: ontwikkelen, verhuren en beheren van commercieel vastgoed, faciliteren van 

additionele woondiensten en strategische aan/verkopen van grond (MG 2001-26). 
Voor een volledig beeld van de nevenactiviteiten zie bijlage 2. 

De omschrijving van de werkgebieden zijn breed gedefinieerd. Voor dit onderzoek is het echter van 
belang om de werkgebieden expliciet te definieren zodat de relatie zichtbaar wordt met de deelvraag 
"op welk terrein de sector een bijdrage kan leveren aan particulier opdrachtgeverschap?". Hierbij zal 
gebruik gemaakt warden van kerntaken die binnen de werkgebieden vallen. 

54 
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Niet alle werkgebieden hebben een causaal verband ten aanzien van de onderzoeksvraag. De 
werkgebieden waarbij het draait om het huisvesten van een specifieke doelgroep, primaire en zorg, 
heeft geen direct verband met het faci literen van particulier opdrachtgeverschap. lmmers particulier 
opdrachtgeverschap is niet beperkt tot een bepaalde doelgroep. 
De financiele continu'iteit van de woningcorporatie heeft geen directe betrokkenheid met particulier 
opdrachtgeverschap, omdat dit werkgebied betrekking heeft op de totale bedrijfsvoering van een 
corporatie plus bijbehorende risicomanagement en niet op specifieke projecten. Deze prestatievelden 
zullen daarom buiten beschouwing gelaten warden. 
Het werkgebied " leefbaarheid" heeft deels een verband gezien de afbakening dat het alleen over het 
nieuwbouw traject van de woning gaat. Ter zake betreft het de kennis over het woongenot van het 
individu in relatie tot het gezamenlijk gedeelde publieke domein. 
De bijdrage aan particulier opdrachtgeverschap vanuit het werkveld "betrekken van bewoners bij 
beleid" , is aanwezig doordat bewonersparticipatie in dit prestatieveld centraal staat. 

De zorg voor kwaliteit van wonen heeft het meest duidelijke verband met de bijdrage aan particulier 
opdrachtgeverschap. lmmers, particuliere opdrachtgevers hebben onvoldoende kennis mbt het 
realiseren van een kwal itatief goede woning. Ten aanzien van de stichtingskosten van een nieuwbouw 
woningen is een duidelijke grens gesteld in het BBSH van € 200.000,-
Vanuit de nevenactiviteiten is vooral de mogelijkheid om bouwgrond te kopen van belang. 

Onderstaand zijn de prestatievelden opgenomen die een causaal verband hebben met de 
onderzoeksvraag. Bij de werkgebieden is een opsomming gemaakt van onderwerpen die van belang 
zijn voor de bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap. De opsommingen zijn 
afkomstig uit definities en omschrijvingen uit het BBSH en MG-circulaires. 

A. Zorg voor de kwaliteit van woningen 
het kwalitatief optimaal , duurzaam, levensloopbestendig en energiezuinig bouwen van woningen 
tot€ 200.000,-. lndien de woningen boven de€ 200.000,- zijn , moet er een substantieel verband 
zijn met het volkshuisvestingsbeleid . Dit alles binnen het toelatingsgebied van de corporatie. 
Het adviseren van derden over het ontwikkelen en bouwen van woningen is toegestaan mits het 
een substantieel verband heeft met het volkshuisvestingsbeleid. 
Onderhouden en beheren van woningen (oa via vereniging van eigenaren) 

B. Bijdrage aan leefbare buurten 
het bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden in de buurten waar de 
corporatie bezit heeft of gaat krijgen 
het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het versterken van 
de sociale samenhang (bijvoorbeeld via vereniging van wijkeigenaren). In de eerste plaats 
dienen activiteiten ontplooit te warden die aan het woongenot van bewoners kunnen bijdragen. 
het vergroten van de differentiatie van het woningaanbod 
participeren in buurtbeheerbedrijven of het bevorderen dat er een wijkkantoor of buurtmeldpunt 

C. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
Het vergroten van de zeggenschap van bewoners over woning en woonmilieu , zowel bij de 
ontwikkeling van nieuwe als het beheer van bestaande woningen 

D. Nevenactiviteiten 
Een corporatie mag niet makelen. Er mag wel een samenwerkingsverband met een makelaar 
warden aangegaan voor de verwerving van onroerend goed binnen het kader van de 
kernactiviteiten en voor de verkoop/verhuur van de eigen woningen en bedrijfspanden. 
De corporatie mag bemiddelen bij het afsluiten van woon gerelateerde verzekeringen en 
hypotheken. Het is de corporatie echter niet toegestaan om te bankieren. 
De corporatie mag grand aankopen mits er de grand binnen een redelijke periode van 5 jaar een 
woningbouw bestemming krijgt. Dit alles binnen het toelatingsgebied van de corporatie . 

33 



3.3 De mogelijkheden vanuit competenties 
Een competentie wordt omschreven als deskundigheid, geschiktheid of impliciete kennis die men 
heeft van een onderwerp55

. Met andere woorden, competenties van een bedrijf geven kennis en 
vaardigheden weer die voor een organisatie van strategisch belang zijn. 

Er dient in het kader van de kern- en nevenactiviteiten een onderscheid gemaakt te warden tussen 
kerncompetenties en competenties . Kerncompetenties zijn noodzakelijk om de kernactiviteiten van 
een woningcorporatie uit te voeren, de overige competenties kunnen ingezet warden voor de overige 
ondernemingsactiviteiten . 
Kerncompetenties dienen daarbij noodzakelijkerwijs in organisaties aanwezig te zijn om de 
kernactiviteiten gestalte te geven, de zogenaamde core-business. De core-business voor 
woningcorporaties is middels de zes prestatievelden beschreven in het BBSH. 

Kerncompetenties 
Kerncompetenties zijn afhankelijk van de bedrijfsfilosofie, welke is verwoord in de missie, en zijn 
rechtstreeks afgeleid van de strategie van de woningcorporatie. lmmers de hoofdroute die door een 
corporatie uitgezet wordt, kent kritische succesfactoren die gefaciliteerd dienen te warden door 
kerncompetenties. 
De basis is dus de missie die woningcorporaties binnen de wettelijke kaders dienen te formuleren. In 
recent onderzoek56 is een algemene missie geformuleerd uit een vijftiental missies van corporaties. 
"Binnen de missie staat de huisvesting van de doelgroep centraa/. Oaarbij is de woningcorporatie een 
maatschappe/ijke instelling die naast het aanbieden van extra service en diensten zich inzet voor de 
/eefomgeving van de doelgroep. Hierbij speelt innovatie we/ een ro/, maar is niet echt een speerpunt 
binnen de missie van een woningcorporatie" 

Binnen deze missie, en de daarvan afgeleide strategie, bepaalt het management welke kritische 
succesfactoren noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen, waardoor een succesfactor 
een kerncompetentie wordt. 
Daarnaast warden er in het onderzoek van Kepers een aantal "uniforme" kerncompetenties voor 
woningcorporaties onderscheiden. Deze kerncompetenties zijn afgeleid van vaardigheden en 
werkzaamheden uit van de corporatie en getoetst aan de algemeen geformuleerde missie. 
De volgende kerncompetenties warden onderscheiden (zie bijlage 3 voor een volledig overzicht): 
1. vastgoedkunde (beheer en onderhoud) 
2. projectontwikkeling (vastgoed ontwikkelen) 
3. non-profit ondernemen (ondernemen vanuit de bijzondere positie) 
4. samenwerken (de corporatie als knooppunt organisatie) 
5. gebiedsgericht werken (vanuit positie als verhuurder in een gebied) 
6. Klantgestuurd opereren (de klant centraal stellen) 
7. professioneel werken (het voeren van de regie en tonen van daadkracht) 
8. innovatief handelen (vanuit veelvuldige rol- en taakveranderingen) 
9. product ontwikkelen (ontwikkelen van nieuwe producten en diensten) 

Specifieke competenties ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap zeals, consumentgericht 
handelen I sensitiviteit, aanpassingsvermogen, plannen organiseren en controleren, leervermogen57

, 

kunnen door de brede definities van Kepers goed ondergebracht warden in de beschreven 
competenties. 

Op de navolgende pagina's zullen de verschillende competenties uitgediept warden en zal daarnaast 
beschreven warden hoe de competenties ingezet kunnen warden ten behoeve van de particuliere 
opdrachtgever. De specifieke competenties ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap zeals in 
de vorige alinea beschreven zullen terug komen in de verschillende competentie beschrijvingen 
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Ad 1, vastgoedkunde 
Woningcorporaties zijn al ruim honderd jaar bezig met het bouwen en exploiteren van vastgoed, 
waarmee een grate expertise is opgebouwd. Zo is er veel aandacht voor lage gebruiks- en 
onderhoudslasten en courante producten met goede woonkwaliteit58

. Het betreft hier echter wel vooral 
woningen in de sociale huursector. 

Kennis over, onderhoudstechnische-, bouwtechinsche-, en woontechnische kwaliteit van woningen 
door de corporatie kan een meerwaarde zijn voor particuliere opdrachtgevers. 

Ad 2, projectontwikkeling 
Bij de competentie projectontwikkeling dient te warden opgemerkt dat deze is ontstaan vanuit de 
eigen behoefte naar woningen. In het kader van de kennis en kunde van woningcorporaties op het 
gebied van vastgoedontwikkeling hebben het EIB59 en de NWR60 sterke - zwakte analyses gemaakt 
van woningcorporaties . De volgende sterkte en zwakte warden omschreven door het EIB: 
Sterkte 
• Corporaties hebben meer vertrouwen door duurzame opstelling bij gemeente en kopers. 
• Corporaties zijn bekend bij gemeente en daarnaast ook vertegenwoordigd in overlegstructuren. 
• Corporaties zijn vermogende instellingen en hoeven voor projecten niet speciaal financieringen 

aan te trekken 
• Een corporatie kan koopwoningen gemakkelijk tijdelijk verhuren, om deze op een gunstiger 

tijdsstip alsnog te verkopen 
• Corporaties zijn vooral ge"interesseerd in prajecten waar een combinatie van koop en huur 

mogelijk is 
• woningcorporaties kennen de plaatselijke markt goed 
• bereidheid ook sociale en maatschappelijke risico's te nemen 
• blijvende aandacht voor kwaliteit in relatie tot beheer 

Zwaktes 
• een ontwikkelende corporatie heeft doorgaans minder kennis en deskundigheid met betrekking 

tot het ontwikkelingsproces dan een professionele ontwikkelaar. Vooral op het gebied van 
marketing en bouwen in het dure segment, hoewel de laatste jaren grotere corporaties hier een 
inhaalslag aan het maken zijn. 

• woningcorporaties zijn locaal gebonden, hierdoor hebben zij minder potentiele bouwlocaties tot 
hun beschikking. 

• Een corporatie is primair een woningbeheerder, vastgoedontwikkeling zal altijd een bijzaak 
blijven. Er is een cultuurverschil in omgang met marktpartijen 

• Corporaties hebben beperkingen vanuit de wetgeving. 
• Corporaties zijn bestuurlijk minder slagvaardig 
• Een corporatie heeft beperkte expertise op het gebied van juridische en fiscale aspecten bij het 

bouwen in andere segmenten dan de sociale huursector, hoewel hier de laatste jaren ook een 
inhaalslag gemaakt wordt. 

In het algemeen kan gesteld warden dat een corporatie met projectontwikkelings competentie een 
grate bijdrage kan leveren aan de projectontwikkelings activiteiten van de particuliere opdrachtgever. 
lmmers het proces dat de particuliere opdrachtgever moet doorlopen zal een afgeleide zijn van het 
standaard projectonwikkelingsproces. 
De analyse van sterktes en zwaktes van de corporatie levert vooral beperkingen op vanuit regelgeving 
(regiogebonden en gebonden aan doelgroepen), op kennis en kunde wordt het verschil met andere 
markt partijen steeds kleiner. 
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De projectonwikkelings competentie kan voor particuliere opdrachtgevers ook van belang zijn vanuit 
de acquisitie die de corporatie doet. Via acquisitie kan de corporatie beschikking krijgen over 
bouwlocaties. naast de locaties die vrij komen door sloop nieuwbouw van de eigen voorraad. 
De particulier opdrachtgeverschap specifieke competenties: plannen organiseren en controleren zijn 
onderdeel van deze competentie. 

Ad 3, Non profit ondernemen 
Kepers geeft in zijn omschrijving aan dat corporaties diensten en producten leveren die geen enkel 
ander bedrijf op dezelfde manier kan leveren, waarbij het beheren van het non profit vermogen en het 
maatschappelijke investeren zonder rendementsoogmerk kenmerkend is. 
Het investeren zonder winstoogmerk is een belangrijk (economische) onderdeel van het non profit 
karakter. Corporaties onderscheiden zich hiermee op een belangrijk punt van profit organisaties die 
winst als doel hebben en niet als middel. 
Corporaties zijn investeerders die op basis van hun statutaire doelomschrijving het realiseren van 
maatschappelijke doelen stellen boven het vanuit !outer bedrijfseconomisch perspectief optimaliseren 
van het rendement op ge'investeerd vermogen. Dit komt duidelijk naar voren als we kijken naar de 
Aedex, waarin is berekend dat de corporatiesector over 2003 een economisch offer heeft gebracht 
van 1,8% ten opzichte van een totaal rendement van 6,7% door maatschappelijk beleid. 
Door deze houding zijn corporaties interessante partners om mee samen te werken, dan wel diensten 
of producten van af te nemen. 
Een belangrijke maatschappelijk rendement is te vinden in het huisvesten van de doelgroepen zoals 
omschreven in het BBSH. Als eerste is dit de primaire doelgroep die bestaat uit personen die die zich 
niet zelfstandig op de woningmarkt kan begeven, omdat zij gezien het inkomen (tot ongeveer € 
20.000) geen toegang heeft tot de koopmarkt of du re huurmarkt. 
De tweede doelgroep is omschreven als zorg. Naast het huisveste van ouderen vallen hier ook onder 
lichamelijk en verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen, (ex)-psychiatrische patienten, ex
verslaafden en ex-gedetineerden. 

Non profit ondernemen kan een belangrijke brug zijn voor particuliere opdrachtgevers en corporaties 
om op het onderdeel financien op een lijn te komen in een project. Aan de andere kant kan het ook 
een beperking zijn voor doelgroepen die niet binnen de volkshuisvestelijk doelstelling passen. 
lndien een project bijdraagt aan de volkshuisvestelijke doelstellingen van een corporatie zal deze 
doorgaans ook bereid zijn om ook maatschappelijk rendement te boeken. 
Een grote kans ligt hier voor de speciale doelgroepen. 

Ad 4 samenwerken 
De corporatie als knooppuntorganisatie en samenwerking met stakeholders om de niet aanwezige 
kerncompetenties in huis te halen, is volgens Kepers de invulling van de competentie samenwerken. 
In de literatuur wordt dit aangeduid als strategische sourcing. 
Vanuit de theorie zijn er drie vormen van strategische sourcing te onderscheiden, te weten: 
strategische leveranciers, allianties en netwerken61

• Bij strategische leveranciers gaat het vooral om 
transacties van goederen en diensten (bijv. het bouwen van woningen, specialistisch advies, 
financiering en grondleveranties). Bij allianties gaat het om projectmatige samenwerking door 
aanvullende kerncompetenties van bedrijven bij elkaar te brengen (bijv wonen en zorg). Bij 
netwerkvorming gaat het om een veelheid aan competenties (uniek of complementair) en een 
veelheid aan relaties binnen de samenwerking die leiden tot oplossingen (bijv een gemeenschappelijk 
kennisnetwerk tbv particulier opdrachtgeverschap of een samenwerking van twee corporaties tbv de 
revitalisatie van een gebied). Met zijn lange historie en lokale gebondenheid heeft de corporatie de 
beschikking over een groot en duurzaam netwerk 

De corporatie kan zijn strategische leveranciers volop inzetten ten behoeve van de particuliere 
opdrachtgever zoals financiers, bouwers, grondeigenaren en adviseurs. 
De kennis en ervaring met het aangaan van allianties kan ingezet worden om de samenwerking met 
de particuliere opdrachtgever zelf vorm te geven. 
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Netwerkvorming kan door de corporatie ingezet worden om te komen tot het gewenste eindresultaat. 
Een nadeel hiervan is dat er een samenwerking ontstaat in het proces met particuliere opdrachtgevers 
dat het proces alleen nog maar complexer kan maken. 

Ad 5 gebiedsgericht werken 
Corporaties zijn door vastgoedposities wijk- en buurtgebonden en hebben door lange historie veel 
maatschappelijke kennis over deze buurten en wijken . Deze competentie heeft vooral te maken met 
het beheer van de gebouwde omgeving. 
De kennis die over het beheren van een buurt aanwezig is bij de corporatie is input bij het ontwikkelen 
van nieuwe buurten en wijken. Kennis over items als sociale veiligheid , criminaliteit, 
gebruiksvriendelijkheid, complexbeheer, VVE-beheer, overlegstructuren met bewoners, etc zijn in de 
organisatie aanwezig. 

Met deze competentie kan de corporatie veel voor de particuliere opdrachtgevers betekenen, zowel bij 
het ter beschikking stellen van informatie over een buurt als in de (beheer)organisatiestructuur. 
Daarnaast heeft de corporatie veel ervaring met communicatie met bewoners. 

Ad 6 Klantgestuurd opereren 
De onaflatende stroom berichten over innovatieve woondiensten gericht op het vergroten van het 
woongenot van de huurder is een teken aan de wand dat woningcorporaties de klant ontdekt hebben. 
Het traditionele credo 'sober en doelmatig bouwen en beheren' heeft plaats gemaakt voor de wens om 
een all round leverancier van woond iensten te worden. Oat vraagt om het centraal stellen van de klant. 
Aan deze competentie wordt door de corporatie invulling gegeven middels onderzoek naar behoeftes 
en wensen van de klant. Dit wordt uitgevoerd door het zogenaamde woonwensen onderzoek, 
debatteren met bewoners(groepen) en het analyseren van demografische- en klant gegevens. 

De aanwezigheid van deze competentie, met het erkennen van de klant als belangrijkste stakeholder, 
is de basis voor het oppakken van particulier opdrachtgeverschap door woningcorporaties. Het 
faciliteren van particulier opdrachtgeverschap begint namelijk met klantgericht denken. 
De corporatie heeft beschikking over veel kennis ten aanzien van woonwensen en daarnaast tools om 
hier meer over te weten te komen. Dit kan enerzijds met woonwensenonderzoeken, maar anderzijds 
ook met de kennis en ervaring die aanwezig is om met klanten te communiceren over woonwensen. 
De competenties consumentgericht handelen I sensitiviteit vallen onder deze competentie 

Ad 7 professioneel werken 
De corporatiesector heeft in een periode van tien jaar een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt: van 
een nauw aan de overheid gelieerde taakorganisatie naar een sector met zelfstandige 
maatschappelijke ondernemingen. De corporaties zijn financieel robuust en hebben veel energie 
gestoken in de professionalisering van hun organisaties. Concrete voorbeelden hiervan zijn het 
strategische voorraadbeleid, prestatieafspraken met gemeente, efficient technische beheer, verbeterd 
hrm management, procesmanagement62

, financiele continu'iteit, risicomanagement, doelmatigheid 
organisatie63

, toegankelijkheid van informatie, het huurdervriendelijkheid organisatie (frontoffice) , het 
binden van klanten. contact met de pers en communicatie via internet64

. 

Professionaliteit van de corporatie is nodig om richting de particuliere opdrachtgever een solide 
partner te zijn. Ook andere partijen die bij particulier opdrachtgeverschap zijn betrokken, hebben 
behoefte aan een professionele partij . De particuliere opdrachtgever is in het kader van het 
projectontwikkelingsproces vooral gebaat bij professioneel procesmanagement, communicatie en 
risicomanagement. 
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De particulier opdrachtgeverschap specifieke competenties: plannen organiseren en controleren 
kunnen ook onderdeel van deze competentie, naast dat ze onderdeel zijn van de competentie 
projectontwikkeling. 

Ad 8 innovatief handelen 
lnnovatie betekent: vernieuwing van producten, diensten en bedrijfsprocessen. 
Kepers geeft aan dat corporaties innovatief inspelen op het veranderende speelveld, waarbij de rol 
evalueert. 

In diverse experimenten is gebleken dat woningcorporaties oak op het gebied van particulier 
opdrachtgeverschap met zowel producten als diensten innovatief zijn . 
lnnovaties hebben hierbij betrekking op: 
-procesbegeleiding van woningcorporaties aan de particuliere opdrachtgevers (proces) 
-vastgoed experimenten (volledige keuzevrijheid van plattegronden, duurzaam bouwen) (product) 
-financiele producten (financiering constructies, risico reductie) (product) 
Het aanpassingsvermogen en leervermogen van de corporatie in het kader van particulier 
opdrachtgeverschap specifieke competenties valt onder deze competentie. 

Ad 9 product ontwikkelen 
Product ontwikkelen is een competentie die onder innovatief handelen geschoven zal warden. 
Hiermee vervalt de negende kerncompetentie. 
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3.4 Resume I conclusie 
Woningcorporaties hebben een rijke historie ten aanzien van het bouwen van woningen en de 
interactie met huurders en overheid. Door de jaren heen is de zelfstandigheid van de sector vele 
malen onderwerp van discussie geweest. Deze zelfstandigheid , en daarmee de min of meer de 
financiele onafhankelijkheid, is de bepalende factor geweest voor de ontwikkeling van de sector van 
woningverhuurder tot maatschappelijk ondernemer. 
Deze ontwikkeling is terug te vinden in de werkgebieden en competenties van de sector. 

Werkgebieden 
Vanuit de werkgebieden zijn er een aantal beperkingen te onderscheiden voor de bijdrage van de 
corporatie aan particulier opdrachtgeverschap. 
Een belangrijke beperking is dat voor alles wat een corporatie doet er een substantieel verband moet 
zijn met volkshuisvestelijk beleid . Voor woningbouw betekent dit concreet dat er geen woningen 
gebouwd mogen warden met een stichtingskosten grens van boven de € 200.000,- als er geen 
substantieel verband is met het volkshuisvestelijk beleid. 
Een corporatie wordt geacht om niet te speculeren met maatschappelijk kapitaal. Zo dienen 
aangekochte gronden binnen een redelijke periode van 5 jaar een woningbouwbestemming te krijgen. 
Ten slotte is het niet toegestaan voor een corporatie om een aantal taken van de markt in te vullen 
zoals het makelen, hypotheken verstrekken en bankieren. 

Competenties 
De competenties schetsen de mogelijkheden die de corporatie heeft ten aanzien van Particulier 
opdrachtgeverschap en daarmee de specifieke kansen die er liggen vanuit de sector. 
Klantgestuurd opereren is de basis voor het oppakken van particulier opdrachtgeverschap. De 
corporatie heeft de afgelopen periode een omslag gemaakt naar een klantgerichte organisatie. 
Daarnaast is een essentiele competentie voor de corporaties voor het faciliteren van particulier 
opdrachtgeverschap is projectontwikkeling in combinatie met innovatief handelen. Naast het feit dat 
corporaties bezig zijn met een professionaliseringsslag voor het organiseren van projectontwikkeling, 
is er het voordeel van de brede kennis over vastgoedkunde (beheer, woonkwaliteit, gebruikslasten 
etc). lmmers, corporaties hebben al meer dan 100 jaar ervaring met woningen in de breedste zin van 
het woord. 
De lange bestaansgeschiedenis van corporaties en de lokale binding heeft oak zijn voordelen voor het 
netwerk waarin zij opereren; veel duurzame relaties voor samenwerking in verschillende vormen. 

De binding met de buurt in combinatie met de maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt dat 
corporaties gebiedsgericht werken. Hierdoor is er veel kennis over leefomgevingen en 
complexbeheer. 
De laatste competentie is non profit ondernemen. Dit is ondernemen met een volkshuisvestelijke bril 
op, maw; met oog voor maatschappelijk rendement. Voor de verschillende (doel)groepen particuliere 
opdrachtgevers kan dit zowel een voordeel als een beperking opleveren. 

Roi corporatie 
Vanuit de competenties kunnen oak een aantal rollen gedefinieerd warden die de corporatie in kan 
vullen ter ondersteuning van het proces van de particuliere opdrachtgever. Belangrijk bij de rollen 
blijven natuurlijk de beperkingen vanuit het BBSH. De volgende relevante rollen volgen uit de 
competenties: 

Competenties 
§3.3 

Roi 
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H4. Het vastgoedontwikkelingsproces 
Dit hoofdstuk gaat in op het onderwerp vastgoedontwikkeling. De particuliere opdrachtgever zal in 
hoofdzaak dit proces moeten doorlopen om te komen tot realisatie van zijn woning. Vanuit de historie 
van de vastgoedontwikkeling (§ 4.1 ), zal de structuur van het vastgoedontwikkelingsproces belicht 
warden (§ 4.2), waarbij drie componenten van belang zijn, te weten: faseren, beslissen, beheersen. In 
(§ 4.3) zullen de verschillende participanten uit het vastgoedontwikkelingsproces belicht warden. 
Hierna wordt alle theorie in een procesbeschrijving gevat (§ 4.4), met bijbehorend processchema (§ 
4.5) als conclusie en als antwoord op de deelvraag welke activiteiten uitgevoerd moeten warden om te 
komen tot ontwikkeling van een vastgoedobject. 

4.1 Historie van vastgoedontwikkeling 
Wonen, een dak boven je hoofd, is een van de meest elementaire voorwaarden voor een 
menswaardig bestaan. Sinds de mens zich gevestigd heeft in nederzettingen en niet meer als nomade 
leeft, heeft het wonen een vaste plaats gekregen en warden er huizen gebouwd. 
Bij de bouw van woningen is de eindgebruiker lange tijd de belangrijkste opdrachtgever geweest. 

Tot 1950 
Tot voor de tweede helft van de 19e eeuw was het vastgoedontwikkelingsproces een samenspel 
tussen eindgebruiker, architecten en gildenmeesters, de zogenaamde bouwproductie op bestelling65

. 

Het vastgoedontwikkelingsproces startte met het initiatief van een eindgebruiker die vervolgens een 
architect en gildenmeester inhuurde ten behoeve van de realisering. 
In de tweede helft van de 19e eeuw komen de voorlopers van de huidige woningbouwverenigingen op. 
Deze instellingen, die zowel vanuit de overheid, bedrijven als vanuit de burgerij werden opgezet, 
bouwden voor speciale doel~roepen , zoals arbeiders voor de industrie, en burgers & armen ter 
bevordering van de hygiene 6

. De grate productie door deze instellingen kwam op in het begin van de 
20e eeuw. 
Rond die zelfde periode zijn ook de marktpartijen zich gaan mengen in de bouw van woningen. Het 
zou echter nog tot na de tweede wereld oorlog duren voordat vastgoedontwikkeling professioneel ten 
uitvoer werd gebracht. Het grate verschil met de particuliere initiatieven is dat de marktpartijen 
bouwen voor een onbekende eindgebruiker. 

1950-1970 
Het duurt tot in de jaren vijftig - zestig wanneer de vastgoedontwikkeling door marktpartijen, op komt 
en doorbreekt. Deze vorm van vastgoedontwikkeling wordt ook wel projectontwikkeling genoemd. Een 
Essentieel bij deze vorm van vastgoedontwikkeling door marktpartijen is dat deze organisaties met 
een winstoogmerk (op risico) voor een andere eindgebruiker bouwen. 
De grate verschuiving van particuliere vastgoedontwikkelingen naar private projectontwikkeling in 
deze jaren is volgens Dreimuller67 het resultaat van een drietal ontwikkelingen: 
1. Versnelling van technische ontwikkelingen in het bouwproces (bouwbedrijven maakten kennis en 

vaardigheden zich eigen) 
2. De groeiende complexiteit en schaalvergroting (behoefte aan co6rdinatie) 
3. De ontwikkeling op de bouwmarkt (continu'iteit van werk voor aannemers) 

Het merendeel van de private projectontwikkelaars is voortgekomen uit bouwbedrijven (door de 
behoefte aan continu'iteit van werk). Maar ook andere bij het bouwproces betrokken partijen kregen 
belangstelling voor projectontwikkeling. Voor makelaars en architecten was de bedrijfscontinuHeit een 
belangrijk motief. Banken en beleggers beschikten over het benodigde vermogen en beleggers waren 
ge'interesseerd in vastgoed als beleggingsobject. 
Daarnaast speelde in de jaren zestig en zeventig naast projectontwikkelaars woningcorporaties een 
grate rol68

. Deze partijen zorgden, in een door de overheid gedomineerde woningmarkt, in de jaren 
50-70 voor ca 56% van de woningbouwproductie69

. 
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Prof. Drs P.P. Kohnstamm , 2001 
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1971-1995 
Na een forse groei van de projectontwikkelingsector, waarbij veel onbekwame partijen zonder kennis 
van zaken zich met het vak bezig gingen houden, gingen eind jaren zeventig - begin tachtig veel 
partijen ender de zware economische omstandigheden failliet. 
Vanaf midden jaren tachtig herstelde de vastgoedmarkt zich en speelde accentverschuivingen in het 
ruimtelijke beleid een belangrijke rol. Het jaren zeventig idee van de maakbare samenleving en was 
voorbij, waardoor overheidssturing minder werd en meer initiatief overgelaten werd aan particulieren 
en marktpartijen70

. Bij de privatisering van de woningcorporatiesector in 1995 doet de overheid 
definitief een stapje terug. 
Het particuliere opdrachtgeverschap komt in deze jaren nauwelijks aan bod door 
woningbouwcontingenten tussen gemeente en woningcorporaties of projectontwikkelaars en het 
steeds complexer warden van het vastgoedontwikkel ingsproces. 

1996-heden 
Met de omslag van volledige overheidssturing naar meer marktwerking heeft particulier 
opdrachtgeverschap de laatste jaren hernieuwde aandacht gekregen. 
Door het terugtreden van de overheid is de woningmarkt overgelaten aan marktpartijen, metals doel 
marktwerking te bevorderen. Het succes van marktwerking is echter afhankelijk van een vragers 
markt. Aangezien de woningmarkt sinds de tweede wereldoorlog een aanbieders markt is, heeft de 
woonconsument weinig te zeggen gehad. 
Daarnaast is het ontwikkelingsproces steeds complexer geworden, waardoor specialistische kennis 
benodigd is. Projectontwikkelaars hebben deze expertise en het daarvoor benodigde netwerk door de 
jaren heen ontwikkeld en daarmee essentiele posities ingenomen. 
De woonconsument behoort niet tot een van de actieve spelers in het netwerk van de 
projectontwikkelaar waardoor zij in de huidige aanbieders markt een slechte onderhandelingspositie 
hebben. 

Toekomst 
Het aandeel vastgoedontwikkelingen door marktpartijen zal door strategische grondaankopen, goede 
marktkennis en gedegen expertise alleen maar toenemen. Daarnaast ligt een grate opgave voor de 
komende decennia in de stad waar woningcorporaties veel grondposities hebben. Het 
vastgoedontwikkelingsproces zal hierbij door het multidisciplinaire karakter alleen maar complexer 
word en. 
Op de middellange termijn zal echter de kwantitatieve schaarste afnemen waardoor de aanbieders 
markt om zal slaan in een vragers markt. Restrictief beleid bij de planning van de nieuwbouw neemt 
de afgelopen jaren dan oak toe door de angst voor leegstand en daarmee een achteruitgang van 
minder populaire wijken in de stad is. 
Het is echter niet te verwachten dat de woonconsument een geregisseerde en van bovenaf opgelegde 
blijvende kwantitatieve schaarste zal accepteren. Op een woningmarkt waar de consument het steeds 
meer het zeggen krijgt, moet het product, de woning , warden aangepast aan de voorkeuren van de 
bewoners. Het lijkt erop dat de woningmarkt belangrijke veranderingen te wachten staan in de 
komende decennia, waarbij het maar de vraag is of het aanpassingsvermogen van deze markt 
voldoende is om grate problemen te voorkomen71

• 
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4.2 Het vastgoedontwikkelingsproces 
In deze paragraaf wordt omschreven welk proces doorlopen moet worden om te komen tot de 
realisatie van een vastgoedobject, het zogenaamde vastgoedontwikkelingsproces. Dit 
vastgoedontwikkelingsproces vereist een projectmatige aanpak waarbij drie componenten van belang 
zijn , te weten: faseren , beslissen, beheersen. In paragraaf 4.5 zullen deze componenten samenkomen 
in een procesbeschrijving met bijbehorend schema. Deze paragraaf zal op de drie verschillende 
componenten ingaan, waarbij in figuur 4.2.1 de componenten schematisch weergegeven zijn . 

4.2.1 Faseren 
Onder faseren wordt verstaan: het in logische consequente stappen verdelen van alle 
projectactiviteiten, die noodzakelijk zijn om het gewenste projectresultaat te bereiken72 

In de literatuur worden verschillende faseringen onderscheiden in het vastgoedontwikkelingsproces. 
Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen projectontwikkeling en vastgoedontwikkeling voor een 
eigen eindgebruiker uit elkaar te houden. 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met verschillende faseringen voor het bouwproces I 
projectontwikkelingsproces. Opvallend zijn de grote hoeveelheid overeenkomsten in de faseringen. 
Om een ordening aan te brengen zijn er in de bijlage een drietal kleuren gebruikt waarbij een 
onderscheid is gemaakt tussen de plandefinitie de planuitwerking en de beheersfase. De beheersfase 
zal in dit onderzoek verder niet meegenomen worden. Bij vastgoedontwikkeling worden namelijk de 
meest bepalende keuzes gemaakt voor de verschijningsvorm van het vastgoed en is op dit moment 
zeer beperkte zeggenschap van consumenten mogelijk, in tegenstelling tot het vastgoedbeheer. 

De voor dit onderzoek gekozen procesindeling is grotendeels gebaseerd op het bouwproces zoals 
beschreven in de reader bouwprocesleer73

, daar deze het beste aansluit bij het ontwikkelingsproces 
voor de particuliere opdrachtgever I eindgebruiker. 
1. lnitiatieffase 
2. Definitiefase 
3. Ontwerp- en besteksfase 
4. Realisatiefase 

4.2.2 Beslissen 
Het vastgoedontwikkelingproces heeft een lange doorlooptijd en kent veel momenten waarop een 
beslissing genomen moet worden met financiele consequenties. 
In het proces is het van belang om op strategische momenten stil te staan. Het gaat dan om 
momenten waarin een beslissing gemaakt wordt om geld uit te geven. Een duidelijk moment is de 
aanbesteding aan de aannemer, maar er zijn meerdere momenten waarop go/no go beslissingen 
genomen moeten worden. Dit moet gebeuren op basis van zo expliciet mogelijke informatie. 

Bij besluitvorming gaat het erom, dat in alle fasen van het project goed onderbouwde beslissingen op 
de juiste plaats in het traject en door de juiste partij genomen worden. 

In nevenstaand figuur74 wordt aangegeven, dat 
de be'lnvloedbaarheid voor in het proces snel 
afneemt terwijl de hoeveelheid informatie pas in 
de loop van het proces groeit. 
Het is dus van belang dat de beslisser op basis 
van zeer beperkte informatie inziet welke 
consequenties zijn beslissing op termijn kan 
hebben. 

72 
Maas en Eekelen, 2004 

73 
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Maas en Eekelen, 2004 

Afname beslissingsruimte Toename informatie 

100% 
·- -------- ---}---·--- ------ ----\ --------·-· --·-

0% 

Fasen I Tijd 

42 



Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van een beslisdocument. Dit voorkomt latere 
discussies over de aard van de beslissing en de hieraan ten grondslag liggende informatie. 
Een beslisdocument zou de volgende informatie moeten bevatten: 
• Omschrijving van de fase die afgesloten wordt; 
• De aard van de beslissing die genomen moet warden 
• De resultaten van de betreffende fase, met de conclusie 
• De consequentie van de te nemen beslissing ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd . 
• Aanbevel ingen voor de aanpak van de volgende fase. 

4.2.3 Beheersen 
Beheersen is de derde component bij projectmatig werken dat van belang is om het gewenste 
eindresultaat te halen. Beheersen houdt activiteiten in als zorgen, coachen, toezien, helpen, nagaan 
en toetsen. 
Om de verschillende fasen in het vastgoedontwikkelingsproces te beheersen zijn er een vijftal 
beheersaspecten gedefinieerd, te weten: geld, organisatie, tijd, informatie en kwal iteit (GOTIK)75

. Door 
een goede en systematische projectbeheersing, zullen de te !open risico's in het project vroegtijd ig 
warden ge·identificeerd, gekwantificeerd en beheerst. 
De projectbeheersing is een continu proces door alle fase van het vastgoedontwikkelingsproces heen. 

Project I I I I I I I I 
I 1 I l l I l I i bouwkundig 

1~~~h 
I I I I 

Aealisaliefase I Faseren juridisch Delinitielase~ l~h I Bestekslase 
financieel I 

I I I I 

t Beslissen I besllitwrming 1~~1 I besllitwrmingl beehilwrmlng 

I 
I I I I I I I I 

+ 

I 

Geld 

I 
~· Beheersen 
Wonnalie 
Kwallteit ·-I I I I I I I I I I 

I I I I I I 
Schema 4.2.1 faseren , beslissen, beheersen 

4.3 Participanten 
Bij het vastgoedontwikkelingsproces zijn vele actoren actief, waarvan er zeven zijn die een 
vooraanstaande rol spelen, te weten: 

• Projectmanager /ontwikkelaar 

• Opdrachtgever 

• G rondleverancier 

• Financier 

• Ontwerper 

• Bouwer 

• Overheid 

• Adviseurs 

• Eindgebruiker 

• Etc . 

75 
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Projectmanager I ontwikkelaar 
De projectmanager heeft, zoals in bovenstaande figuur ge"lllustreerd, een rol als regisseur binnen het 
project. Hij is de persoon die coordineert en stuurt. 
Het management van het project is de hoofdtaak van de projectmanager. Hij schakelt de benodigde 
partijen in en zorgt ervoor dat hun werkzaamheden op elkaar warden afgestemd. De projectmanager 
is veelal gedelegeerd opdrachtgever voor de architect, de bouwer, en diverse andere adviseurs. 
Onder coordinatie van de projectmanager vormen de overige participanten, al dan niet in 
verschillende samenstellingen, een projectteam. 
Projectmatig werken is voor de projectmanager een kerncompetentie. 
Daarnaast is de projectmanager vaak verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en 
goedkeuringen, het overleg met brandweer, nutsbedrijven, etc. Hij moet onderhandelen met de 
eigenaar van de grand en stelt, met behulp van adviseurs, de benodigde contracten op. 
Meestal voert de projectmanager zelf ook directie over de bouw van het project. Bouwen is echter een 
gecompliceerd proces en ondanks de uitgebreide voorbereiding van gedetailleerde uitwerking van het 
project moeten tijdens de bouw nog veel beslissingen genomen warden 

Opdrachtgever 
De belangrijkste persoon in het vastgoedontwikkelingsproces is de opdrachtgever. Zoals in hoofdstuk 
twee aangegeven zal de opdrachtgever beschikking moeten hebben over initiatief, geven van 
opdrachten, grand, kapitaal, ontwerp, bouwcapaciteit, overheidsgoedkeuring, coordinatie en 
besluitvorming. Hiermee is onlosmakelijk verbonden het lopen van risico voor de ontwikkeling76 

Bij veel vastgoedontwikkelingen in opdracht van een eindgebruiker, en zeker bij particulier 
opdrachtgeverschap, heeft de opdrachtgever niet de kennis en kunde paraat om het proces vorm te 
geven en alle benodigdheden om zich heen te verzamelen. 
Voor deze taak wordt vaak een professional in de vorm van een projectmanager ingehuurd77

. Er wordt 
dan vaak voor de constructie gekozen dat de projectmanager gedelegeerd opdrachtgever is78 

Grondleverancier 
Een locatie om te bouwen is eveneens noodzakelijk voor de totstandkoming van een bouwwerk. 
Veel commerciele ontwikkelaars hebben een apart grondbedrijf om voor dit noodzakelijke ingredient te 
zorgen, waardoor veel grand speculatief wordt aangekocht voor eigen productie. 
(bouw)Grond wordt ook via makelaars op de markt gebracht. Meestal word eerst een afnemer binnen 
het eigen netwerk van professionals gezocht, zodat dit een enigszins gesloten circuit is. 
Een grate speler op de (bouw)grondmarkt is de gemeente. Geholpen door het beleid vanuit het rijk om 
1/3e van de nieuwbouw productie in particulier opdrachtgeverschap te realiseren, treedt de gemeente 
in een aantal projecten op als grondleverancier. Hierbij levert de gemeente bouwrijpe kavels tegen 
marktcontorme tarieven. 

Financier 
Met de ontwikkeling van vastgoed zijn grate geldbedragen gemoeid. Door de grate kapitaalbehoefte 
zijn de financieringsmogelijkheden dan ook cruciaal om vastgoed te ontwikkelen. Omdat de particulier 
voor deze hoge bedragen bijna altijd een beroep moet doen op externe financiers, is er een essentiele 
rol weggelegd voor de financiers. 
Financiers voor particulieren zijn in de meeste gevallen banken die op basis van een hypothecaire 
lening geld verstrekken. 

Ontwerper 
Voor een te ontwikkelen locatie van enige omvang is de expertise van een stedenbouwkundige nodig. 
Stedenbouwkundigen kunnen door middel van een visie op een locatie de gewenste inrichting van het 
gebied door middel van verkavelingen met daarop bouwmassa's voorstellen. Het proces van de 
vertaling van het programma van eisen van de opdrachtgever naar een woningontwerp is de taak van 
een architect. 
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Bouwer 
Bouwers zijn de partij die het project daadwerkelijk realiseren. Hun betrokkenheid kan verschillende 
vormen aannemen. Hun rol kan zich beperkt tot het realiseren van het vastgoed, de zogenaamde 
traditionele vorm, of de bouwer kan een rol hebben met vergaande bemoeienis in het 
ontwikkelingstraject via een zogenaamd bouwteam. De geschetste twee vormen zijn uitersten, 
daarnaast zijn er vele tussen liggende vormen van samenwerking met een bouwer. 

Overheid 
De overheid heeft tot taak regulerend op te treden. In die hoedanigheid is de overheid in alle drie 
bestuurslagen, rijk, provincie en gemeente, verantwoordelijk voor het ruimtelijke ordeningsbeleid en 
indirect dus oak bij de totstandkoming van vastgoed. 
De instrumenten die de overheid als publieksorgaan daarvoor in handen heeft zijn onder andere 
structuurplannen, bestemmingsplannen, bouw- en sloopvergunningen, recht tot onteigening en in de 
toekomst de grondexploitatiewet. 
Privaatrechtelijk is de overheid oak eigenaar van onroerend goed zoals, aangekocht bouwterrein , 
openbaar gebied en panden. Deze functie van de overheid is vaak georganiseerd in het grondbedrijf. 
De rol van de overheid is dus zeer omvangrijk en belangrijk in het vastgoedontwikkelingsproces. 
Het orgaan binnen de locale overheid dat beslissingen neemt over het al dan niet doorgaan van 
vastgoedontwikkelingen is de gemeenteraad. Goedkeuringen voor bestemmingsplanwijzigingen, sloop 
en grand aan/verkopen warden ter goedkeuring aan hen voorgelegd, waardoor het uiteindelijk een 
politiek besluit wordt. 

Adviseurs 
Voor de ontwikkeling van vastgoed is veel specialistische kennis nodig die vergaard wordt door 
diepgaande studie en veel ervaring. Voor de verschillende vakdisciplines warden daarom specialisten 
ingehuurd die in het ontwerpteam advies geven over de constructieve, bouwkundige en 
architectonische opzet van het gebouw, de installaties en de financiele aspecten. De volgende 
adviseurs nemen deel aan het ontwerpteam: architect, constructeur, installatieadviseur, 
bouwkostendeskundige, fiscalist, bouwfysische adviseur. 

Eindgebruiker 
In het kader van dit onderzoek zijn er een tweetal eindgebruikers te onderscheiden, de huurder en de 
eigenaar bewoner. In schema 4.3.1 is, door middel van een kader om de eindgebruiker en 
opdrachtgever, aangeven dat deze twee participanten bij de variant eigenaar bewoner een partij is. Bij 
de huurvariant is de relatie tussen de huurder en opdrachtgever beschreven in hoofdstuk 2. 
Voor de eindgebruiker is het belangrijk dat de wensen en eisen aan het begin van het proces goed 
warden verwoord in het programma van eisen (pve). De projectmanager is vervolgens belast met de 
bewaking van deze uitgangspunten en dient terugkoppeling te geven wanneer van het pve afgeweken 
wordt. 
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4.4 Procesbeschrijving vastgoedontwikkeling 
Met de ingredienten uit de vorige paragrafen zal aan de hand van de hoofdfasering uit paragraaf 4.1 
een procesbeschrijving opgezet warden. 
Ter ondersteuning is onderstaande procesbeschrijving in een schema gezet dat is opgenomen bij de 
conclusie. 

Fase 1 - De lnitiatieffase 
In deze fase wordt het initiatief genomen om een locatie te ontwikkelen waarbij de eerste globale 
ideeen over locatie, product, financien geformuleerd warden (globaal programma van eisen). 
Een belangrijk onderdeel in deze fase is de beschikking krijgen over een locatie. Volgens NEPROM79 

komt deze fase zelfs voor de initiatieffase waardoor deze leidend is; zij stellen zonder grond geen 
bouwobject. 
Locaties voor ontwikkelingsmogelijkheden kunnen zich op verschillende wijze aandienen80

: 

• Door het zelf opsporen van een geschikte locatie via informatie uit bladen, kranten . 
• Door het verkrijgen van een tip of aanbod uit een relatienetwerk. 
• Door het meedoen aan een prijsvraag. 

Het is in deze fase nog niet noodzakelijk om de grand ook daadwerkelijk te verwerven. Een 
mogelijkheid is om een optie te nemen op de grand waarbij het juridische en economische eigendom 
van de grand uitgesteld warden. De beslissing om daadwerkelijk beschikking te krijgen over de grand 
wordt aan het eind van de haalbaarheidsstudie genomen. 

Vrij snel in het proces zal de integrale haalbaarheid van het plan bekeken warden op basis van de 
vastgestelde kaders. Er zal in de haalbaarheidsstudie een grondige analyse naar de 
(on)mogelijkheden van het plan gedaan warden. 
Er zal inzichtelijk moeten warden wat de financiele-, organisatorische-, planning-, informatie- en 
kwalitatieve aspecten van het project zijn (gotik). 

Om de geschiktheid van het plan uitgebreid te toetsen kan gebruik gemaakt warden van een checklist, 
waarin de planomvang, complexiteit, liggingfactoren, milieuaspecten, juridische aspecten, ruimtelijke 
ontwikkelingen en financiele aspecten aan bod komen81

. 

Om het tijdspad in beeld te krijgen zal er een globale planning gemaakt moeten warden, evenals een 
globale berekening met alle kosten en opbrengsten (telplan), met het pve als basis. 
De gevoeligheden van het project zullen middels een grove risicoanalyse blootgelegd warden, waarbij 
de gewogen risico's uitgedrukt zijn in tijd en geld. Zo kan de bandbreedte gepresenteerd warden 
waarbinnen de te verwachten uitkomst zal vallen. 

Het overleg met overheidsinstanties is in deze fase van belang om een beeld te krijgen hoe de 
gemeente de planontwikkeling in dit gebied voor ogen heeft. In deze fase is een gemeente meestal 
ook nog zoekende waardoor een interactief proces ontstaat. 

Omdat in deze fase veel specialistische kennis vereis is, zal de opdrachtgever een vertrouwensman in 
schakelen die de verschillende onderzoeken uitvoert, dan wel co6rdineert. 

De doorlooptijd van deze fase kan erg verschillen, reeel is om hiervoor een half jaar uit te trekken82
. 

Deze fase wordt afgesloten met een haalbaarheidsdocument waarbij het budget voor de definitiefase 
wordt vastgesteld en een go I nogo beslissing wordt genomen. 
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Fase 2 - De Definitiefase 
In deze fase dient zo expliciet en eenduidig mogelijk het geeiste (en gewenste) projectresultaat te 
worden geformuleerd. Om dit te bereiken wordt het globale pve omgezet in een definitief pve. Het pve 
is feitelijk te beschouwen als de (inhoudelijke) opdracht aan de ontwerpers voor het ontwerp. 
Het pve wordt door Nederlands Norm lnstituut gedefinieerd als "een geordende verzameling van 
gegevens die de huisvestingsbehoefte weergeven en op basis waarvan een of meer gebouwen 
warden geevalueerd of het ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw wordt gemaakt en getoetst en het 
project wordt uitgevoerd totdat het desbetreffende bestek wordt gevolgd" 
Het pve heeft conform bovenstaande definitie een kaderstellend en toetsend karakter. 

Bij het opstellen van het pve dient men zich voortdurend bewust te zijn, dat het doel van deze fase de 
definitie van behoefte is, met als resultaat een pve en niet het kiezen van oplossingen. Het gaat om 
het scherp krijgen van de vraag. Het genereren van het antwoord geschiedt in de volgende fase aan 
de hand van ontwerpvoorstellen die zijn gebaseerd op het pve en de locatiespecifieke 
randvoorwaarden, evenals de financiele kaderstelling (stichtingskostenopzet) . De kostenopstelling zal 
obv de massastudie worden bijgesteld. De zoektocht naar subsidies wordt in deze fase ook ingezet, 
om financieringsruimte voor extra kwaliteit te creeren. 

In deze fase zal het overleg met de gemeente over de verschillende randvoorwaarden worden 
voortgezet en de noodzaak van verschillende vergunningen moeten worden afgewogen. Er zal een 
stedenbouwkundig ontwerp gemaakt worden al dan niet samen met de gemeente, dat gezien kan 
worden als vertaling van een groot deel van de beleidsuitgangspunten van de gemeente naar een 
ontwerp. 
Daarnaast zal met de NUTS-bedrijven afspraken gemaakt worden over de aansluitvoorwaarden, 
teneinde met een eenduidig pakket van start te gaan. 

De doorlooptijd van deze fase is doorgaans een half jaar83
. 

Fase 3- De Ontwerp- en besteksfase 
In de ontwerp- en besteksfase ligt de nadruk in eerste instantie op het uitwerken van het bouwkundig 
plan, echter het vastgoedontwikkelingsproces is een complex multidisciplinair proces. Omdat andere 
onderdelen dermate belangrijk en dominant zijn geworden is het proces in deze fase in meerdere 
hoofdonderdelen op te delen. 
Een hoofdonderdeel wordt onderscheiden door geclusterde activiteiten die een belangrijke en 
omvangrijke rol spelen binnen het vastgoedontwikkelingsproces en een ei~en dynamiek kennen. 
Er worden voor dit onderzoek een drietal hoofdonderdelen onderscheiden 4

: 

1. Bouwkundige vastgoedontwikkeling 
Het ontwerpproces en de bouwvoorbereiding 

2. Juridische vastgoedontwikkeling 
Onder meer eventuele bestemming wijzigingsprocedures , de aanvraag van de noodzakelijke 
vergunningen en de voorbereiding van overeenkomsten die worden gesloten tussen de 
verschillende partijen. 

3. Financiele vastgoedontwikkeling 
De raming van kosten , opbrengsten, financiele risico's en projectrendement. Daarnaast worden 
verschillende constructies ter financiering van het vastgoed geanalyseerd. 

Deze indeling zal als kapstok gebruikt worden voor de schematisering van het 
vastgoedontwikkelingsproces in de ontwerp- en besteksfase. 

Centraal in de ontwerpfase staat de taak om ontwerpoplossingen te zoeken aan de hand van het pve. 
Hiervoor zal er een ontwerper aangetrokken worden om, vanuit het pve, een visie te geven op het 
plan. Als het plan daarom vraagt kan dit een stedenbouwkundige zijn , maar vaak is er al een 
stedenbouwkundige visie neergelegd door de gemeente waarbinnen een architect aan de slag kan. 
De uitwerking van het plan gaat van grof naar fijn , van een schetsontwerp (SO) naar een definitief 
ontwerp (DO). 
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De selectie van de architect kan middels een aantal procedures lopen, van een onderhandse 
aanbesteding met een partij, tot een openbare aanbesteding. Vaak bepaald de planomvang de wijze 
van selecteren. 

In het schetsontwerp worden de terrein- en bestemmingsplanmogelijkheden zichtbaar gemaakt, de 
ruimtelijke (relatie-)eisen verwerkt, interne transportstromen bestudeert en zaken als (openbaar) 
vervoer, parkeren en ontsluiting van het terrein onderzocht. Bij omvangrijke bouwprojecten is het 
zinvol het schetsontwerp te bespreken met de gemeentelijke diensten om te bezien of er wordt 
voldaan aan de locatiespecifieke randvoorwaarden. 

Het voorlopig ontwerp betreft een nadere uitwerking van de eerste schetsen. Betreft het 
schetsontwerp nog globale volumes, de belangrijkste functies en hun onderlinge relaties, het voorlopig 
ontwerp wordt een nauwkeurige uitwerking. De maatvoering van het gebouw wordt bepaald, alle 
functies krijgen een plaats, verkeersruimten worden gemaatvoerd. Er wordt rekening gehouden met 
de plaats en ruimtebehoefte van constructies en gebouwinstallaties. Er moet in die fase dus al het 
nodige bekend zijn over het toekomstig functioneren van het gebouw. Niet alleen de activiteiten die er 
door de gebruikers worden uitgevoerd, maar ook de omstandigheden waarbij dit gaat plaatsvinden. 
Om het ontwerp multidisciplinair te benaderen zal er in deze fase een ontwerpteam opgestart worden. 
Aan het eind van het VO zal er een financiele doorrekening plaatsvinden waarin getoetst wordt of de 
financiele doelstellingen stroken met het voorliggende ontwerp. Deze gegevens zullen dan verwerkt 
worden in een stichtingskostenoverzicht, waar alle planspecifieke kosten in terugkomen. Daarnaast 
zal de planning worden bijgewerkt. 

Het voorlopig ontwerp wordt op haar beurt uitgewerkt tot het definitief ontwerp (DO). Bij het definitief 
ontwerp wordt het plan uitgewerkt en verder gematerialiseerd. Dit betekent niet alleen het doorwerken 
van de constructie en de gebouwinstallaties, maar ook de verdere bouwkundige materialisatie en 
detaillering. Er kan worden volstaan met installatieconcepten en principedetails, maar dan moet dit wel 
zodanig zijn uitgezocht dat dit in de latere uitwerking geen maatvoeringproblemen meer oplevert en 
door of namens de opdrachtgever kan worden getoetst op de geformuleerde uitgangspunten. 

In de ontwerpfase zullen een aantal externe partijen (zoals een stedenbouwkundige I architect, 
bouwkostendeskundige, installatieadviseur, bouwfysische adviseur, constructeur) hun expertise in 
moeten brengen. 
De aannemer kan in deze fase ook een rol hebben om kennis van (goedkopere)bouwmethodieken en 
het uitvoeringsproces in het begin van het ontwerpproces te betrekken. Deze vorm van samenwerking 
wordt ook wel het bouwteam genoemd. Nadeel van deze vorm is de vroegtijdige binding aan een 
aannemer, waardoor geen mogelijkheid meer bestaat om concurrentie voordelen uit de markt te 
halen. 

In de besteksfase wordt het resultaat van de ontwerpfase, het definitief ontwerp (DO), vertaald naar 
aanbestedingsstukken. Feitelijk is er in de ontwerpfase eerst bepaald "wat" er gebouwd moet worden, 
en pas nu wordt er bepaald "hoe" er gebouwd moet worden. In de praktijk wordt dit principe enigszins 
achterhaald omdat specifieke bouwmethodieken en uitvoeringslogistiek in mede bepalen hoe er 
gebouwd moet worden. Dit geldt vooral bij nieuwbouw in intensief bebouwde stedelijke gebieden en 
zeker bij hoogbouw of ondergronds bouwen wordt dergelijk inzicht steeds belangrijker. 
Zoals aangegeven in de ontwerpfase kan de expertise van de aannemer aan het begin van het 
ontwerpproces ingebracht worden middels een bouwteam constructie. 

Na deze uitwerking en de detaillering van het Bestek zal er wederom een update gemaakt worden van 
de stichtingskosten opzet. In het proces van financiele vastgoedontwikkeling geldt namelijk ook de 
regel van grof naar fijn . 

Bij het traditionele aanbestedingsmodel wordt de besteksfase afgesloten met de 
aanbestedingsperiode. In die tijd krijgen inschrijvende aannemers de gelegenheid een prijs te 
berekenen welke zij voor het werk nodig achten. De projectmanager adviseert de opdrachtgever over 
de aanbestedingsresultaten. Bij een traditionele aanbesteding wordt meestal gegund aan de 
aannemer met de laagste prijs. 
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lndien blijkt dat in de vorige fase een te laag budget is vastgesteld , zal de opdrachtgever een besluit 
moeten nemen over aanpassing van de startkaders (kwaliteit en budget). 
Na de "Gunning van het werk" wordt de besteksfase afgesloten. 

In de ontwerpfase zal onderzocht warden of het ontwerp binnen de kaders van het huidige 
bestemmingsplan past. lndien dit niet het geval is zal een artikel 19 procedure gelopen moeten 
warden waarbij de overheid een afweging maakt of het voorgestelde ontwerp op die locatie 
gerealiseerd mag warden. 
Een tweede belangrijk publiekrechtelijk proces dat doorgelopen moet warden in de besteksfase is de 
bouwvergunning. Gemeentelijke goedkeuring ligt enerzijds aan de goedkeuring van de verschillende 
afdelingen binnen de gemeente en welstand, en anderzijds aan het publiek. 
Om het afbreukrisico van dit proces tot een minimum te beperken is het zinvol , voor zover mogelijk, 
om beide partijen gedurende het proces op de hoogte te houden en of met ze in discussie te treden 
over het plan. 

De fase ontwerp en bestek neemt ca driekwart jaar in beslag85
. 

Fase 4 - De Rea/isatiefase 
In de realisatiefase wordt daadwerkelijk met bouwactiviteiten begonnen, hetgeen meestal begint met 
de inkoop, werkvoorbereiding en bouwplaatsinrichting door de (hoofd)aannemer. Hoewel er dan nag 
weinig activiteiten van het bouwen zelf zichtbaar zijn, is dit een cruciale fase voor een succesvol 
bouwproces. 

In de realisatiefase zal de opdrachtgever zich laten vertegenwoordigen door een directievoerder die 
waakt over het geld, de tijd en de kwaliteit. 
De directievoerder rapporteert conform afspraak aan de opdrachtgever(s). Het is cruciaal om vooraf 
goed vast te leggen wat het mandaad van de directievoerder is ten aanzien van geld, tijd en kwaliteit. 

De overheid speelt in deze fase een rol , in de vorm van het toetsen van de uitgangspunten 
geformuleerd in de bouwvergunning en het afgeven van een woonvergunning. 

De doorlooptijd van de realisatie verschilt per type bouw. Voor laagbouw kan dit ca een jaar omvatten. 
Voor hoogbouw is dit al snel twee jaar 

Schematische voorstelling vastgoedontwikkelingsproces 
Om antwoord te geven op de deelvraag welke activiteiten uitgevoerd moeten warden om te komen tot 
ontwikkeling van een vastgoedobject, is schema 4.5 opgezet op basis van de hoofdfasering en 
activiteiten uit deze paragraaf. 

De basis voor dit schema is het vastgoedontwikkelings-proces geweest van Titulaer (zie bijlage 5), uit 
het onderzoek wooncorporaties en projectontwikkeling. 
Voor het schema van Titulaer is gekozen door de invalshoek vanuit de corporatie die in de onderzoek 
naast de particuliere opdrachtgever de hoofd actor is. 
Ten opzichte van het schema in bijlage 5 zijn er een aantal aanpassingen gedaan conform de 
omschrijving van de fasen in deze paragraaf. 
-het onderdeel beleid is niet opgenomen in schema 4.5 omdat het hier niet primair gaat over het 
proces van de corporatie maar over het proces van de particuliere opdrachtgever. 
-de onderdelen uit de aquisitie/voorbereidingsfase van Titulaer zijn in schema 4.5 geherstructureerd 
conform de uitgangspunten van bijlage 4. Het onderdeel strategieplanning is hierbij niet als separaat 
onderdeel opgenomen, maar maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. 
-in de planontwikkelingsfase is het onderdeel markttechnische plantontwikkeling vervallen omdat het 
proces geent is op ontwikkeling door de eindgebruiker. 
-de verkoop verhuurfase uit het schema van Titulaer is in schema 5.4 ondergebracht in de juridische 
planontwikkeling van de ontwerp en besteksfase. Omdat de eindgebruiker oak de ontwikkelaar is, is 
het niet noodzakelijk dat dit onderdeel separaat aanwezig is. 
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4.5 Resume I conclusie 

Vastgoedontwikkeling is een proces dat in Nederland vooral wordt gedomineerd door private partijen, 
particulieren zijn hier zeer gering vertegenwoordigd. Dit komt enerzijds doordat een belangrijk 
ingredient voor vastgoedontwikkeling, de grand, veelal in eigendom is bij deze ondernemingen en 
anderzijds door schaarste op de woningmarkt (vragers markt). Door de toekomstige ommekeer van 
een vragers naar een aanbieders markt lijkt het tij echter te keren , waarbij de consument het steeds 
meer voor het zeggen krijgt. 
Het vastgoedontwikkelingsproces is daarnaast door de jaren heen steeds complexer geworden, 
waardoor een professionele aanpak vereist is. Het complexe karakter is terug te vinden in de 
multidisciplinairiteit van het proces, waarin veel participanten deelnemen met allemaal hun eigen 
belangen. Als regisseur staat de projectmanager daar tussenin , die het proces door middel van 
faseren , beslissen en beheersen, moet regisseren. 

Antwoord op de deelvraag welke activiteiten een particulier moet doorlopen om te komen tot de 
realisatie van een vastgoedobject is weergegeven in schema 4.5. 
Hierin zijn alle activiteiten te vinden die via een chronologisch en iteratief proces doorlopen dienen te 
warden verdeeld in fasen . 
Aan het eind van elke fase zal een besluit genomen warden wel of niet door te gaan met de volgende 
fase (go/nogo beslissing) . De essentie van deze besluitvorming is, dat in alle fasen van het project 
goed onderbouwde beslissingen op de juiste plaats in het traject en door de juiste partij genomen 
warden. Om de verschillende fases te beheersen zal op vijf beheersaspecten gestuurd warden te 
weten: geld, tijd en kwaliteit (productgerelateerd) en organisatie en informatie (procesgerelateerd). 
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HS. Matching 
In dit hoofdstuk zal de theorie uit de hoofdstukken twee, drie en vier in twee stappen gematcht warden 
met het doel een kader te creeren dat de basis vormt voor het verdere praktijk onderzoek. De eerste 
match omvat het hoofdstuk particulier opdrachtgeverschap en het vastgoedontwikkelingsproces (§ 
5.1 ). Door deze te koppelen zal een vastgoed ontwikkelingsproces gevormd warden dat particulier 
opdrachtgeverschap specifiek is . 
In de tweede match wordt bepaald of de activiteiten uit het voor genoemde proces wel of niet 
uitbesteed kunnen warden door de particuliere opdrachtgever (§ 5.2) , of de corporatie de activiteiten 
wel of niet kan bijdrage vanuit de wettelijke beperkingen (§ 5.3) en wat de meerwaarde van de 
corporatie is vanuit haar competenties (§ 5.4) , zodat de (on)mogelijke bijdrage van de corporatie aan 
particulier opdrachtgeverschap kan warden bepaald (§ 5.5) . Het model dat volgt uit deze twee 
matches zal als input dienen voor de praktijktoets. 

5.1 Match 1: het proces van de particuliere opdrachtgever 
Allereerst zal het vastgoedontwikkelingsproces (schema 4.5) op volledigheid getoetst warden, vanuit 
de bril van de particuliere opdrachtgever. Vanuit het opdrachtgeverschap is het namelijk van belang, 
dat in het vastgoedontwikkelingsproces alle procesfuncties aanwezig zijn. Om de volledigheid te 
toetsen zal de procesfunctie analyse uit paragraaf 2.4.3 naast het vastgoedontwikkelingsproces 
gelegd warden. Onderstaand zijn de aanvullingen op het vastgoedontwikkelingsproces per 
procesfunctie weergegeven. 

• Het nemen van initiatief 
Bij het initiatief is het "signaleren van een behoefte" aangescherpt tot het signaleren van een 
woon/bouwbehoefte. 

• Het beschikbaar stellen van grond 
Door de particuliere opdrachtgever zal een optie op de grand genomen warden in plaats van de 
feitelijke kapitaalintensieve verwerving. 

• Het financieren 
Het aantrekken van financiering tbv de voorbereiding en realisatie dient opgenomen te warden 
in het schema zodat inzichtelijk wordt op welk moment er welke financ iering aangetrokken dient 
te warden. 

1) in de initiatieffase -> financiele middelen vrijmaken tbv het voorbereidingsbudget 
2) tijdens besteksfase -> de financiering van de bouw+grond regelen obv hypothecaire 

zekerheid 
Het bepalen van de financiele consequenties (huur en eenmalige afrekening) voor de huurder 
op basis van hetgeen hij I zij heeft gekozen zal in de ontwerpfase warden bepaald. 

• Het vervaardigen van een ontwerp 
Uit de procesfunctie analyse is naar voren gekomen dat de particulier opdrachtgever naast het 
benoemen van zijn of haar eisen, hij of zijn ook bewust moet warden gemaakt van nog niet 
bekende woonwensen. Dit bewustwordingsproces wordt opgenomen in de definitiefase onder 
het intern programma van eisen. 

• Het verlenen + krijgen van overheidsgoedkeuring 
In de ontwerpfase dient het aanvragen van vergunningen opgenomen te warden 

• Het coordineren 
Coordinatie is geen aparte stap in het proces van schema 5.4, maar loopt door het gehele 
proces. In schema 5.1 zal , naast het geven van opdrachten, de co6rdinatie opgenomen warden 
als doorlopende procesfunctie. 
Om het vastgoedontwikkelingsproces te co6rdineren zal door de particuliere opdrachtgevers een 
externe coordinator aangetrokken warden die vaak een dubbelfunctie vervult met de 
vertrouwenspersoon. De selectie zal in de initiatieffase gebeuren. 
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• Het nemen van (interne) besluiten 
Schema 4.5 beschrijft besluitvormingsmomenten die bij de meeste professionele 
vastgoedontwikkelaars warden gehanteerd. Voor de particuliere opdrachtgevers zullen deze 
besluitvormingsmomenten niet ander zijn. Het verschil tussen de professional en de particulier 
zit in het organiseren van het besluitvormend orgaan. In paragraaf 2.2.4 is omschreven dater 
vier vormen van particulier opdrachtgeverschap warden onderscheiden. Schema 4.5 geeft in 
principe het proces weer voor de individuele particulier opdrachtgever in de koopvariant. Om het 
schema voor alle vier de varianten van particulier opdrachtgeverschap bruikbaar te maken 
zullen er aanpassingen voor (1) de collectieve koopvariant en voor (2) de huurvariant 
(individueel en collectief) in het schema opgenomen warden. 
1.Bij een collectief van opdrachtgevers zal het collectief vormingsproces een plaats moeten 

krijgen naast de vastgoedontwikkeling, omdat dit een voorwaardelijke stap is om te komen tot 
interne besluitvorming bij collectieven. De particuliere opdrachtgever zal met een collectief 
eerst een intern proces moeten doorlopen, het collectief vormingsproces. In dit proces zal het 
collectief zich in de initiatieffase moeten orienteren (doelstellingen en expertise 
inventariseren), een juridische organisatie moeten opzetten en door het alle fase heen nieuwe 
leden moeten werven. Aan de hand van een algemene leden vergadering (ALV) kunnen door 
het collectief democratisch besluiten genomen warden. 

2.Bij huur zit het verschil in de getrapte besluitvorming. Bij zowel de collectieve als de 
individuele huurvariant vindt deze getrapte besluitvorming plaats, waarbij de uit huurders 
bestaande projectgroep de besluiten voorbereidt en de verhuurder in de stuurgroep de 
besluiten neemt. Bij de collectieve huurvariant zullen daarnaast ook de stappen zoals onder 1 
omschreven doorlopen warden. 

• Het geven van opdrachten 
Het geven van opdrachten gebeurt door het hele proces. Om dit overzichtelijk aan te geven is 
een kolom aan de linker kant van het vastgoedontwikkelingsproces opgenomen waarmee wordt 
geschematiseerd dat deze activiteit door het gehele proces voorkomt. 
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Vastgoedontwikkelingsproces 

-
INITIATIEF 

-S1gnaleren woon/bouwbehoefte 
-vast stellen ontwikkelingskaders (visie ambitie) 
-finaciele middelen vrijmaken tbv voorbereidingsbudget 
-inschakelen coordinator en vertrouwensman 

Q) 
rn I 
~ • • Q) 

BESCHIKKING KRIJGEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK ; 

"' OVER EEN LOCA TIE -lnformatie verzamelen over: ; 

:E -orrientatie op een locatie planomvang, complexiteit, 
-gegevens kadaster .. liggingsfactoren, 
-overleg grondeigenaar milieuaspecten, juridische 
-bodemonderzoek aspecten, ruimtelijke 
-optie op grond via ontwikkelingen, risicoanalyse, 
privaatrechtlijke overeenkomst financiele apecten en planning . 

-
• -

INTERN 
EXTERN 

Q) PROGRAMMA VAN EISEN OVERLEG MET DERDEN rn -bewustwording van woon 

"' -overleg met nutsbedrijven - wensen&financiele beperkingen Q) -subsidies onderzoeken ; -vastleggen mate v uitbesteding ..__. 
-overleg gemeentelijke ·c: -woontechnisch ;;::: 

-bouwtechnisch 
diensten (oa: RU, ste enl), 

Q) verkeer) 0 -budget 
-tijdspad 

- I 

+ -

~ • , 
FINANCIELE 

PLANONTWIKKELING 
Q) BOUWKUNDIGE -financiering bouw+grond rn 
~ PLANONTWIKKELING obv hypothecaire zekerheid 
rn -selectie ontwerper I adviseurs -stichtingskosten opzet 
~ 

$ -ontwerp, SO.:v'O:no-Bestek -fiscaliteiten 
rn (fuctioneel en estneusch) -vaststellen huurprijs + 
Q) 

-planning eenmalige afrekening .0 
c 
Q) 

-overleg gemeenlelijke kaders . 
c.. .... 
! JURIDISCHE 

PLANONTWIKKELING c 
=aanvraag bouwvergunning 0 .. ::Verkrijgen van vergunningen 

~ (art 19 en bouwvergunning) 
-overeenkomsten meTaaviseurs, 
aannemer en grondeigenaar 
-tekenen huurovereenkomst 

- I 

+ -
Q) 
rn REALISATIE 

"' - -gunning* Q) 
; -werkvoorbreiding, inkoop 

"' -uitvoering, bouwplaatsinrichting .!!? 
ii -directievoering 
Q) -oplevering 

0::: -
Schema 5.1, het PO specifieke vastgoedproces 

BESLUITVORMINGS-

A 
DOCUMENT 

(haalbaarheidsstudie) 
-financieel telplan 
-gemeentelijke en 
wettelijke kaders 

~ 
-globale planning 
-risicoanalyse 
(bes/uit wordt genomen 
door stuurgroep *) 

BESLUITVORMINGS-
DOCUMENT 

A (proiectdefinffieJ 
-stichtingskostenopzet 
-gemeentelijke en 
wettelijke kaders 

~ 
-project planning 
-risicoanalyse 
-pve & verkavelingsplan 
(bes/uit wordt genomen 
door stuurgroep*) 

BESLUITVORMING-s-:-
DOCUMENT 

A -stichtingskostenopzet 
-gemeentelijke en 
wettelijke kaders 
-project planning 

~ 
-risicoanalyse 
-bestek + tekernngen 
-aanbestedi ngsvoorstel 
(besluit wordt genomen 
door stuurgroep*) 

...... 

,.._ 

I nterne proces 
collectief 

Orrienteren 
c:Olleaief 

• Opzetten 
iunaische en 
operationele 
organisatie 

• 
Werven leden 
(doonopende 

8Clie) 

... 
(VOOibereiding*) 
DeSruitvonning 

collectief 

1r 

(VOOibereiding*) 
beiluitvorming 

collectief 

w 

- (VOOibereiding*) 
- DeSrultvorming 

collectief 

1r 
rngebruikname 
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5.2 Uitbesteden of zelf doen 
Het wel of niet uitbesteden van activiteiten door de particuliere opdrachtgever is bepaald door de 
definitie van opdrachtgeverschap zoals omschreven in paragraaf 2.5. 
In de definitie staan een achttal procesfuncties centraal die wel of niet uit te besteden zijn. In dit 
hoofdstuk zijn de functies van belang die niet uit te besteden zijn, omdat deze procesfuncties niet door 
de corporatie uitgevoerd mogen worden. 
De niet uit te besteden procesfuncties zijn het geven van opdrachten I het nemen van initiatief, het 
krijgen van overheidsgoedkeuringen en de besluitvorming. 
Bij de besluitvorming en het geven van opdrachten is er een groot verschil tussen de koop en de 
huurvariant van particulier opdrachtgeverschap. Dit zal in de analyse aangegeven worden. 

Per functie betekent dit dat de volgende activiteiten uit schema 5.1 niet uit te besteden zijn. 
• Het nemen van initiatief 

-het nemen van initiatief 

• het krijgen van overheidsgoedkeuringen 
-het verkrijgen van vergunningen (van de gemeente) 

• besluitvorming 
-de go I no go besluitvormingsmomenten voor de koopwoningen 
-en de voorbereiding van de besluitvormingsmomenten voor de huurwoningen 
-besluitvorming over budgetten koopwoningen 
-en de voorbereiding van de besluitvorming over budgetten voor de huurwoningen 
-het tekenen van de huurovereenkomst door de huurder 
-oplevering van de koopwoning 

• geven van opdrachten 
-nschakelen vetrouwensman (opdracht geven) 
-inschakelen van adviseurs bij de koopvariant (opdracht geven) 
-gunning ten behoeve van realisatie bij de koopvariant 
-het geven van de opdracht om de grond te kopen 
-het geven van opdrachten in het algemeen bij de koopvariant. 

Bovenstaande punten zullen in schema 5.2 worden verwerkt. 
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5.3 De (on)mogelijkheden van de corporatie 
Enerzijds bestaan zijn er onmogelijkheden vanuit regelgeving (5.3.1 ), anderzijds mogelijkheden vanuit 
specifieke competenties (5.3.2). 

5.3.1 De wettelijke beperkingen van de corporatie 
Om de bijdrage van de corporatie aan het proces van de particuliere opdrachtgever te bepalen, zullen 
de beperkingen van de corporatie vanuit de regelgeving naast de activiteiten van het 
vastgoedontwikkelingsproces gelegd warden. Voor de analyse van de beperkingen wordt gebruik 
gemaakt van de indeling in prestatievelden zoals aangegeven in paragraaf 3.2. 

• Zorg voor de kwaliteit van woningen 
Een eerste beperking van de corporatie bij het bouwen van woningen is de maximale 
stichtingskosten grens. Een woningcorporatie mag woningen bouwen tot een 
stichtingskostengrens van € 200.000,-, boven de € 200.000,- moet er een substantieel verband 
zijn met het volkshuisvestingsbeleid . 

De vraag is bij welke projectgrootte deze stichtingskostengrens wordt doorbroken. Dit in verband 
met de mogelijkheid van de corporatie om individueel opdrachtgeverschap te kunnen 
ondersteunen (= projectgrootte van een woning). 
Een korte stichtingskosten analyse van de Van Voorden en de Groot Groep, zie bijlage 6, leert 
dat een projectgrootte van een woning boven de stichtingskosten grens van € 200.000,- valt en 
een project van twee of meer woningen onder deze stichtingskostengrens valt. Voor een 
projectgrootte van een woning, en daarmee ook voor het individuele opdrachtgeverschap, zal 
dus een substantieel verband aangetoond moeten warden met het volkshuisvestingsbeleid. 

Een volkshuisvestelijk motivatie om duurdere woningen te bouwen door de corporatie zou 
kunnen zijn dat deze woningen voor de doorstroming gebouwd warden zodat er sociale 
huurwoningen vrij komen. Het is echter niet realistisch om te veronderstellen dat veel bewoners 
van sociale huurwoningen de stap naar een vrijstaande woning kunnen maken. Daarnaast zal 
de bouw van een woning slechts voorzien in een minimale doorstroming. 
lndien de bouw van de individuele woning in dezelfde buurt van goedkope woningen wordt 
gerealiseerd, is een tweede volkshuisvestelijk motivatie dat de differentiatie van dure en 
goedkope woningen goed is voor de buurt. Het is echter niet aannemelijk dat hiervoor alleen 
vrijstaande woningen met een stichtingskostengrens boven de € 200.000 ingezet kunnen 
warden. Rijtjeswoningen met een stichtingskosten en von-prijs van net onder de € 200.000,
levert ook al een publiek op dat meer dan modaal verdient waardoor differentiatie ontstaat. 

Gezien bovenstaande is er een beperking vanuit de corporatie dat er geen individueel 
opdrachtgeverschap kan warden ondersteund. Derhalve wordt voor het verdere onderzoek 
alleen de collectieve huur- en koopvariant als uitgangspunten gehanteerd. 

• Bijdrage aan /eefbare buurten 
De bijdrage van de corporatie aan leefbare buurten richt zich alleen buurten en wijken in die 
gemeenten waar zij statutair werkzaam is en bezit heeft of gaat krijgen . Corporaties zijn 
daarmee dus lokaal gebonden. De leefbaarheidswerkzaamheden dienen daarbij in beginsel bij 
te dragen aan het ontplooien van het woongenot van de bewoners. 

• Betrekken van bewoners bij be/eid en beheer 
Dit taakveld levert geen beperkingen op in relatie tot het proces van de particulier 
opdrachtgever. 

• nevenactiviteiten 
Het is niet toegestaan voor een corporatie om een aantal taken van de markt in te vullen, te 
weten het makelen, hypotheken verstrekken en bankieren. 
Daarnaast mag een corporatie niet speculeren met grondaankopen als de bestemming niet 
binnen een periode van jaar een woningbouwbestemming krijgt. Het aankopen van grond dat 
langer dan 5 jaar op een woningbestemming moet wachten, zal in het kader van particulier 
opdrachtgeverschap niet voorkomen aangezien de particulier daar niet op wil wachten. 
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5.3.2 Mogelijkheden vanuit corporatie competenties 
De corporatie heeft de competenties in huis om het proces van particulier opdrachtgeverschap te 
ondersteunen. De vraag is hoe de specifieke competenties een bijdrage kunnen leveren aan het 
ontwikkelingsproces van de particuliere opdrachtgever. Welke extra activiteiten kan de corporatie nag 
bijdrage en waar liggen de sterke en minder sterke punten ten aanzien van de verschillende 
activiteiten. 

Vanuit de competentieanalyse in paragraaf 3.3 zal het ontwikkelingsproces van de particuliere 
opdrachtgever (schema 5.1) geanalyseerd warden op sterke punten en extra activiteiten. 

• Vastgoedkunde 
Door de lange ervaring met het bouwen en exploiteren van woningen hebben corporaties veel 
expertise op het gebied van woonkwaliteit en bouwkundige kwaliteit. Dit is een sterk punt voor 
de werkzaamheden bij het definieren van het interne pve in de definitie fase. 

• Projectontwikkeling 
De competentie projectontwikkeling is benodigd door het gehele proces van 
vastgoedontwikkeling. In principe komt deze competentie in alle activiteiten van het proces terug 
De sterkte van de ontwikkelende corporatie ligt op de financieel sterke positie en de duurzame 
relatie met de lokale partners. Daarnaast is het ontwikkelen voor de eigen vastgoedportefeuille 
oak een sterk punt, hierdoor is oa de directievoering, toezicht en oplevering goed georganiseerd. 
Acquisitie metals doel het verwerven van bouwlocaties is voor de particuliere opdrachtgever 
een belangrijk item bij deze competentie. Een toevoeging aan schema 4.5 is dat de corporatie 
een locatie kan leveren vanuit of via haar acquisitie. 

• Non profit ondernemen 
Maatschappelijk ondernemen is wat de corporatie sector uniek maakt. Dit is vooral zichtbaar bij 
de specifieke aandacht voor in het BBSH bepaalde doelgroepen. Dit zijn de primaire doelgroep 
(iedereen met een inkomen tot 20.000) en de doelgroep zorg (lichamelijk en verstandelijk 
gehandicapten, dak- en thuislozen, (ex)-psychiatrische patienten, ex-verslaafden en ex
gedetineerden). Deze doelgroep zal voor de corporatie een extra motivatie zijn om het proces 
van particulier opdrachtgeverschap in te gaan en daarbij maatschappelijk te investeren. 
De doelgroepen keuze is niet inzichtelijk in het proces van de particuliere opdrachtgever, echter 
bij de verschillende activiteiten waar het gaat om financiering zal toegevoegd warden dat de 
corporatie specifiek voor de doelgroep bereid is meer maatschappelijk rendement te maken. 

• samenwerken 
De samenwerkingscompetentie zal op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren. 
Bij het selectieproces van de adviseurs, bouwers en architecten kan de corporatie zijn netwerk 
aanspreken. 
Het financiele netwerk kan de corporatie ter beschikking stellen aan kopers die zoeken naar 
financiering (toevoeging in het schema). 
Grondeigenaren zijn vaak geen onbekende van corporaties. Om dit belangrijke onderdeel in de 
planontwikkeling te verwerven is het netwerk van de corporatie zeer nuttig. 
Bij overleggen met de gemeente en nutsbedrijven is het mogelijk om 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 zorgpartijen. 

• Gebiedsgericht werken 
Door de specifieke kennis van gebieden waarin geopereerd wordt, kan de corporatie voor de 
particuliere opdrachtgever een meerwaarde betekenen bij de analyse van liggingsfactoren in het 
haalbaarheidsonderzoek (WOZ waarde, tevredenheid over de woonomgeving, aandeel sociale 
huur en inkomens, specifieke kennis van de buurtbeheerder, etc). 
Vanu it het gebiedgericht werken is veel communicatie met bewonersgroepen. Deze expertise 
kan gebruikt kunnen warden in het proces met de particuliere opdrachtgever. 
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• Klantgestuurd opereren 
Vanuit de gedachte dat de klant centraal staat, is het fundament bij de corporatie aanwezig om 
met particulier opdrachtgeverschap aan de slag te gaan. 
Vanuit het klantgestuurd opereren beschikt de corporatie over kennis ten aanzien van 
klanttevredenheid en woonwensen. Deze kennis is een meerwaarde voor de activiteit 
bewustwording van woonwensen. Vanuit deze competentie heeft de corporatie ook ervaring om 
met de klant te communiceren over wensen. 

• Professionee/ werken 
Het professionaliseren van de corporatiesector is van belang voor een aantal activiteiten in het 
proces van de particuliere opdrachtgever. Vanuit de professionalisering van het 
projectmanagement kan de corporatie een coordinator/vertouwensman leveren (naast het 
inschakelen in de initiatieffase). Risicomanagement is een tweede punt dat belangrijk is voor het 
proces de particuliere opdrachtgever. Klantenbinding en communicatie (via internet) is een 
derde punt dat toegevoegd wordt bij de doorlopende procesfuncties. 

• lnnovatief hande/en 
De corporatie blijkt in staat om innovatief om te gaan met de vraag vanuit het particulier 
opdrachtgeverschap. Enerzijds ten aanzien van het proces en aanderzijds ten aanzien van het 
product (woning). 
Deze competentie geeft verder geen aanvulling op schema 5.1. 
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5.4 Match 2: de mogelijke bijdrage van de corporatie aan PO 
De tweede match in dit hoofdstuk betreft het bepalen van de mogelijke bijdrage van de 
woningcorporatie aan het proces van de particuliere opdrachtgever. Om dit op een praktische manier 
tot stand te brengen zal het proces van de particuliere opdrachtgever vertaald warden naar een tabel 
waarin alle activiteiten per fase en per onderdeel onder elkaar gezet warden. Deze tabel is een een op 
een vertaling van het proces van de particuliere opdrachtgever zoals weergegeven in schema 5.1. Om 
een onderscheid te kunnen maken tussen de huur en koopvariant, zijn in het schema activiteiten soms 
dubbel opgenomen en voorzien van de aantekening dat het de huur- of koopvariant van particulier 
opdrachtgeverschap betreft. 

De tabel waarmee de tweede match wordt vormgegeven is opgebouwd uit vijf kolommen. 

Ko/om A en B 
In kolom A en B zijn de fasering en de activiteiten opgenomen zoals aangegeven in schema 5.1. 

Ko/om C 
Of de activiteiten in het schema door de particuliere opdrachtgever uitbesteedt kunnen warden, zoals 
beschreven in paragraaf 5.2, is verwerkt in kolom C. 
In de cellen is aangegeven of de activiteit wel of niet uitbesteed kan warden. lndien wel, dan is in de 
eel groen gearceerd en staat er een W ingevuld. lndien niet, dan staat er een N ingevuld en is de eel 
rood gearceerd 

Ko/om D 1 
De beperkingen van de corporatie zoals beschreven in paragraaf 5.3 is verwerk in kolom D1. 
In kolom D1 is, op dezelfde wijze als in kolom C, aangegeven of de activiteiten wel of niet passen 
binnen de combinaties van de corporaties. 

Ko/om 02 
In de vijfde kolom zijn de competenties van de corporatie verwerkt. Hier is ten eerste aangegeven of 
de activiteit voor de corporatie een sterk punt is. Dit is met een + ter plaatse van de activiteit 
aangegeven. Ten tweede is als genoteerd als er vanuit de competenties een activiteit is toegevoegd 
aan het vastgoedontwikkelingsproces van de particuliere opdrachtgever. Dit is aangegeven met een 
T. 

Ten slotte zijn de activiteiten grijs weergegeven die niet uitbesteed kunnen warden en/of die niet door 
de corporatie uitgevoerd kunnen of mogen warden. 
Alie activiteiten met een zwart lettertype zijn dus de combinaties waar de corporatie een bijdrage kan 
leveren aan de particuliere opdrachtgever, met andere woorden de match. 
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A 
FASE en onderdelen 

INITIATIEFFASE 

initiatief 

haalbaarheidsonderzoek 

beschikking krijgen 01.er 
een locatie 

B 
ACTIVITEITEN 

Signaleren woorv'bouwbehoefte (nemen initiatief) 
faciliteren bij \est stellen ontwikkelingskaders (ambitie, l.isie, doelstelll inge 
financiele middelen vrijmaken tbv (deel) \OOrbereidingsbudget. Specifiek 
\OOr de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer maatschappelijk 
rendement te maken. 
inschakelen 1.ertrouwensman en coordinator bij koopvariant 
inschakelen 1.ertrouwensman en coordinator bij de huun.ariant 
le1.eren \en een 1.ertrouwensman en coordinator 

lnformatie 1.erzamelen 01.er. 
planom\eng, complexiteit, liggingsfactoren, 
milieuaspecten, juridische aspecten. 
ruimtelijke ontwikkelingen, risicoanalyse 

financiele apecten en planning. 

orrientatie locatie (zoeken adhv netwerk) 
gege1.ens kadaster op1ragen 
m.erleg -.oeren met de grondeigenaar 
bodemonderzoek 
optie grond l.ia pri'3atrechtel ijke 01.ereenkomst 
corporatie faciliteerd in grondle1.ering (le1.ering l.ia corporatie) 
corporatie heeft grondpositie en geeft part iculieren zekerheid 01.er 
grondle1.ering 

faciliteren bij orrienteren collectief, ideeen en doeistellingen formuleren + 
interne proces collectief expert ise in1.entariseren 

besluit-.orming 

DEFINITIEFASE 

intern p1.e 

extern 01.erleg 

besluit-.orming 

faciliteren bij het opzetten \en een juridische en operationele organisatie 
wen.en nieuwe leden (doorlopende actie) 

besluit-.ormin bij de koop1eriant 
\OOrbereiden besluit door projectgroep 
besluit-.orming huun.ariant door stuurgr obv adl.ies projectgr 

bewustwording \en woonwensen & financiele beperkingen 
faciliteren techn. proces (mate \en uitbesteden ontwerptraject) 
faciliteren woontechnisch p1.e 
faciliteren bouwtechnisch p1.e 
hoogte budget bij koopvariant vast stellen. Specifiek \OOr de doelgroep 
zullen corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken 
hoogte budget bij huun.ariant \est stellen. Specifiek \OOr de doelgroep 
zullen corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken. 
tijdspad uitzetten 
opstellen risicoanalyse 

01.erleg met nuts bedrij1.en adhv netwerk corporatie 
subsidies onderzoeken 
01.erleg met gemeentelijke diensten (RO, Stedenbouw, 1.erkeer en 1.er-.oer, 
etc) adhv netwerk corporat ie 

besluit-.ormin bij de koop1eriant 
\OOrbereiden besluit door projectgroep 
besluit-.ormi huun.ariant door stuu r obv acMes ·eel r 

c 
Door particulier 

Wei I Niel 

lit te besteden 

w 

w 
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w 
w 
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A B 
FASE en onderdelen ACTIVITBTEN 

ONTWERP- EN BESTEKSFASE 

bouwkundig faciliteren bij selectie ontwerper I a<™seurs adhv netwerl< corporatie 
faciliteren ontwerpproces 
maken ontwerp, estetische en functioneel , 80-VO-DO-Bestek (dmv 
ontwerpteam,_ bouwteam) 
01.erleg gemeentelijke diensten adhv netwerl< corporatie 
tijdspad bijwerl<en 

financieel stichtingskosten opzet maken 
financiering bouw + grond koopvariant obv hypotheek . Specifiek \OOr de 
doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement 
te maken 
faciliteren bij het l.inden van een finacier \OOr de koopwoning adhv het 
netwerl< van de corporatie 
financiering bouw + grond huuMtriant. Specifiek \OOr de doelgroep zullen 
corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken. 
onderzoek naar fiscaliteiten 
vaststellen huurprijs + eenmalige afrekening. Specifiek \OOr de doelgroep 
zullen corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken 
opstellen risicoanalyse 

juridisch bestemmingsplan procedure (art 19) aam.ragen 
bouW1.ergunningsprocedrure aan1Kagen 
koopvariant: 
gemeentelijke goedkeuring 1.erl<rijgen 
01.ereenkomsten met adl.iseurs 
01.ereenkomst met aannemer 
grondo1.ereenkomst 
aanbesteding begeleiden 
huurvariant: 
gemeentelijke goedkeuring 1.erl<rijgen 
01.ereenkomsten met adl.iseurs 
01.ereenkomst met aannemer 
grondo1.ereenkomst 
huuro1.ereenkomst 

besluit1.0rming besluit1.0rming bij de koopvariant 
\OOrbereiden besluit door proiectgroep 
besluit1.0rming huuMtriant door stuurgr obv a<™es projectgr 

REALISATIEFASE 

realisatie gunning bij koopvariant 
gunning bij huuMtriant 
werl<\OOrbreiding, inkoop aannemer 
bouwplaatsinrichting, uit1.0ering 
directie1.0ering en toezicht 
ople1.ering (01.erdracht van aannemer naar koper) 
ople1.ering (01.erdracht van aannemer naar 1.erhuUder) 

DOORLOPENDE PROCESFUNCTI ES 

Coordinatie coordineren van het proces 

Opdracht 1.erstrekk~ opdrachten 1.erstrekken bij de koopvariant 
opdrachten 1.erstrekken bij de huuMtriant 

communicatie communicatie I delen van informatie {I.la internet) 

l!albel 5,2 match proces particulier {huur -en koopvariant) en woningcoproratie 
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5.5 Rollen van de corporatie 
Vanuit de projectontwikkelings competentie kan de corporatie een grote bijdrage leveren aan het 
proces van de particuliere opdrachtgever. Het merendeel van deze bijdrage is adviserend. Naast de 
adviserende rol kan de corporatie echter nog andere rollen in het proces vervullen. 
Vanuit de onderscheiden rollen in paragraaf 3.4 en schema 5.2 is er opnieuw een analyse gemaakt 
van de rollen die de corporatie in kan vullen bij particulier opdrachtgeverschap. Vanuit de activiteiten 
uit schema 5.1 zijn een viertal rollen onderscheiden met daaronder een aantal subrollen. 

Adviseur 
De adviesrol is de grootste rol die de corporatie in kan vullen bij particulier opdrachtgeverschap. In de 
adviesrol worden er een viertal subrollen onderscheiden. Deze subrollen volgen uit de 
competentieanalyse van paragraaf 5.3, waar zichtbaar is dat de corporatie op een aantal activiteiten 
een extra grote bijdrage kan leveren. 
• Projectontwikkelaar 

-informatie verzamelen over: planomvang, complexiteit, liggingsfactoren, milieuaspecten, juridische 
aspecten, ruimtelijke ontwikkelingen, risicoanalyse, financiele aspecten en planning. 
-orientatie locatie (zoeken adhv netwerk) 
-gegevens kadaster opvragen 
-overleg voeren met de grondeigenaar 
-faciliteren bodemonderzoek 
-faciliteren bij het opzetten van een juridische en operationele organisatie 
-faciliteren techn. proces (mate van uitbesteden ontwerptraject) 
-tijdspad uitzetten 
-opstellen risicoanalyse 
-overleg met nuts bedrijven adhv netwerk corporatie 
-subsidies onderzoeken 
-overleg met gemeentelijke diensten (RO, Stedenbouw, verkeer en vervoer, etc) adhv netwerk corporatie 
-faciliteren bij selectie ontwerper I adviseurs adhv netwerk corporatie 
-faciliteren ontwerpproces 
-stichtingskosten opzet maken 
-faciliteren bij het vinden van een financier voor de koopwoning adhv het netwerk van de corporatie 
-onderzoek naar fiscaliteiten 
-bestemmingsplan procedure (art 19) aanvragen 
-bouwvergunningsprocedrure aanvragen 
-aanbesteding begeleiden 
-directievoering en toezicht 

• gebiedsdeskundige 
-informatie verzamelen over: liggingsfactoren en ruimtelijke ontwikkelingen 

• bouw- en woon deskundige 
-faciliteren bouwtechnisch pve 
-bewustwording van woonwensen & financiele beperkingen 
-faciliteren woontechnisch pve 

• klantexpert 
-faciliteren bij vast stellen ontwikkelingskaders (ambitie, visie , doelstellingen) 
-faciliteren bij orienteren collectief, ideeen en doelstellingen formuleren + expertise inventariseren 
-werven nieuwe !eden (doorlopende actie) 

Risicodrager 
De rol als risicodrager bestaat uit de activiteiten die de corporatie als verhuurder van de huurwoningen 
uitvoert tijdens het ontwikkelingsproces. Zoals beschreven in paragraaf 3.2, zal de corporatie altijd 
risico blijven lopen bij de huurvariant van particulier opdrachtgeverschap. 
• Verhuurder (non profit ondernemer) 

-financiele middelen vrijmaken tbv (deel) voorbereidingsbudget. Specifiek voor de doelgroep zullen 
corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken 
-besluitvorming huurvariant door stuurgr obv advies projectgr 
-hoogte budget bij huurvariant vast stellen. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer 

maatschappelijk rendement te maken. 
-financiering bouw + grond huurvariant. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer 
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maatschappelijk rendement te maken. 
-vaststellen huurprijs + eenmalige afrekening. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn 

meer maatschappelijk rendement te maken 
-gemeentelijke goedkeuring verkrijgen (bij huurvariant) 
-overeenkomsten met adviseurs (bij huurvariant) 
-overeenkomst met aannemer (bij huurvariant) 
-Grondovereenkomst (bij huurvariant) 
-gunning bij huurvariant 
-oplevering (overdracht van aannemer naar verhuuder) 
-opdrachten verstrekken bij de huurvariant 

Coordinator en vertrouwensman 
De coordinatie en vertouwensrol is voor de particuliere opdrachtgever tijdens het proces onmisbaar. 
De activiteiten die hieronder vallen spreken voor zich. 

-inschakelen vertrouwensman en coordinator bij de huurvariant 
-leveren van een vertrouwensman en coordinator 
-communicatie I delen van informatie (via internet) 
-coordineren van het proces 

Grondleverancier 
Grond is een essentieel ingredient bij planontwikkeling. Dit is zowel zichtbaar bij de benodigheden van 
de opdrachtgver als in het vastgoedontwikkelingsproces. Dit is de reden waarom deze rol separaat 
genoemd wordt. 

-optie grand via privaatrechtelijke overeenkomst 
-corporatie faciliteerd in grondlevering (levering via corporatie) 
-corporatie heeft grondpositie en geeft particulieren zekerheid over grondlevering of levert direct aan 
particulier 
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5.6 Conclusie I Resume 

In dit hoofdstuk is vanuit de theorie over particulier opdrachtgeverschap, woningcorporaties en 
vastgoedontwikkeling een model gevormd, waarin de mogelijke bijdrage van de woningcorporatie aan 
particuliere opdrachtgevers is aangegeven. 

De vorming van het uiteindelijke model is in twee stappen tot stand gekomen. Stap een: het PO 
specif iek maken van het vastgoedontwikkelingsproces en twee het matchen van de 
(on)mogelijkheden van de corporatie aan het proces van de particuliere opdrachtgever. 

De concrete bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap vanuit het theoretisch 
kader is weergegeven in tabel 5.4. 

Een conclusie vanuit de theorie in dit hoofdstuk is dat woningcorporaties door het hele 
vastgoedontwikkelingsproces, van initiatief tot oplevering, een bijdrage kunnen leveren. 
Deze bijdrage is samen te vatten in een viertal rollen: 
• adviseur (met specifieke expertise op het gebied van projectontwikkelaar, gebiedsdeskundige, 

bouw en woondeskundige en klantexpert) 
• risicodrager (als verhuurder en non profit ondernemer) 
• coordinator I vertouwensman 
• grondleverancier 

De tabel en de definiering van de bijdrage vormen het eind van het theorie onderzoek van dit rapport 
en tevens het begin van de praktijktoets. 

A B 
FASEen onderdelen ACTIVITBTEN 

ll'ITIATIEFFASE - - ---
initiatief faciliteren bij vast stellen ontwikkelingskaders (ambitie, visie, doelstelllingen) 

financiele middelen vrijmaken tbv (deel) voorbereidingsbudget. Specifiek 'vUor de doelgroep zullen 
corporaties bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken. 
inschakelen wrtrouwensman en coordinator bij de huurvariant 
lewren van een wrtrouwensman en coordinator 
---

haalbaarheidsonderzoek lnformatie wrzamelen owr: -- -- --- - - -
planomvang, complexiteit, liggingsfactoren, - -- --

1~- ------ milieuaspecten, juridische aspecten, - - ~ -- --
ruimtelijke ontwikkelingen, risicoanalyse - ---- -
~nanciele apecten en planning. - - ~- -~ - - - ·-- -

beschikking krijgen over een locatie orrientatie locatie (zoeken adhv netwerk) 
gegewns kadaster opvragen ---
owrleg voeren met de grondeigenaar -
faciliteren bodemonderzoek -- ------
optie grond via privaatrechtelijke owreenkomst -
corporatie faciliteerd in grondle-.ering (le-.ering via corporatie) 
aan particulier ------ --

interne proces collectief faciliteren bij orrienteren collectief, ideeen en doelstellingen formuleren +expertise inwntariseren 
faciliteren bij het opzetten van een juridische en operationele organisatie -
werwn nieuwe leden (doorlopende actie) --- - - ---

besluitvorning - besluioorming huurvariant d~r stuurgr obv advies projectg_r __ -
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A B 
FASEen onderdelen ACTIVITBTEN 

DERl'lllTIEFASE ------- - - -- ---
intern pve bewustwording van woonwensen & financiele beperkingen 

- faciliteren techn. proces (mate van uitbesteden ontwe!'Etraject) 
faciliteren woontechnisch pl.€ -
faciliteren bouwtechnisch pl.€ -
hoogte budget bij huurvariant vast stellen. Specifiek \QOr de doelgroep zullen corporaties bereid 

---- - zijn meer maatschappelijk rendement te maken. --~ -- --- -I tijdspad uitzetten -
opstellen risicoanalyse ---

j extern overleg --~l.€rleg met nuts bedrijl.€n adhv netwerk corporatie 
subsidies onderzoeken - -
corporatie -- --- - --

besluitvorrring besluioorming huurvariant door stuurgr obv advies projectgr - - -

ONTWB'IP- B'-1 BESTB<SFASE - - -- -- --- - -
~uwkundig - - faciliteren bij selectie ontwerper I adviseurs adhv netwerk corporatie -

~ciliteren ontwerpproces 
_ Ol.€rleg gemeentelijke diensten adhv netwerk corporatie 

tijdspad bijwerken -- ------
financieel stichtingskosten opzet maken - -- -

- .!_aciliteren bij het vinden van een finacier \QOr de koopwoning adhv het netwerk van de corporatie 

financiering bouw + grond huurvariant. Specifiek \QOr de doelgroep zullen corporaties bereid zijn 
~ maatschappelijk rendement te maken. -
onderzoek naar fiscaliteiten -
vaststellen huurprijs + eenmalige afrekening. Specifiek \QOr de doelgroep zullen corporaties 

--- bereid zijn meer maatschappelijk rendement te maken -- ->-- ---
opstellen risicoanalyse 

juridisch bestemmingsplan procedure (art 19) aanvragen -- -
bouWl.€rgunningsprocedrure aanvragen 
koopvariant: --
aanbesteding begeleiden --
huurvariant: -- ------ ---------
gemeentelijke goedkeuring l.€rkrijgen --- - ---
ol.€reenkomsten met adviseurs 
ol.€reenkomst met aannemer - --- ---
grondol.€reenkomst 

besluitvorrring besluioorming huurvariant door stuurgr obv advies projectgr 

REALISA TIEFASE 
--
realisatie J;!Unning bij huurvariant ----- - ---- -- ---

directievoering en toezicht 
-

oplel.€ring (ol.€rdracht van aannemer naar 1.€rhuuder) 

DOORLOPENDE PROCESFUNCTIES 

Coordinatie coordineren van het proces ---
Opdracht verstrekken opdrachten l.€rstrekken bij de huurvariant 

communicatie communicatie I delen van informatie (via internet) -- - - - - -
l tabel 5.4, activteitenscherre bijdrage corporatie aan particulier opdrachtgeverschap vanuit theorie 
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H6. Toetsing 
In dit hoofdstuk zal model 5.4 uit hoofdstuk vijf aan de praktijk getoetst worden. In de eerste paragraaf 
(§ 6.1) zal uiteen gezet worden welke methoden voor het praktijkonderzoek gehanteerd worden. De 
tweede paragraaf (§ 6.2) omvat een praktijktoets van het model aan de hand van een dossier studie. 
Uit de dossier studie volgt een aangepast toetsingsmodel en de mogelijke activiteiten pakketten I 
rollen van de corporatie (§ 6.3). Aan de hand van de output van§ 6.3 zullen vervolgens expert 
interviews worden afgenomen (§ 6.4). ten slotte zal het schema en de omschrijving van paketten en 
rollen uit § 6.3 aangepast worden naar aanleiding van de expert interviews (§ 6.5). 

6.1 Methode praktijkonderzoek 
Voor praktijkonderzoeken zijn er verschillende methoden met bijbehorend toepassingsgebied. 
Onderstaand zijn drie onderzoeksstrategieen voor praktijkonderzoek opgesomd met de verschillende 
kenmerken86

• 

• experiment -> beperkte onderzoekseenheden, kwantitatieve analyse, statistische selectie 
onderzoekseenheden, volledige controle, dataverzameling dmv vragenlijst, meestal voor en na 
metingen. 

• survey -> veel onderzoekseenheden, kwantitatieve analyse, statistische selectie 
onderzoekseenheden, dataverzameling dmv vragenlijst, metingen op 1 tijdsstip 

• casestudy -> beperkte onderzoekseenheden, kwalitatieve analyse, pragmatische selectie van 
onderzoekseenheden, dataverzameling dmv diepte interviews. 

Uit bovenstaande analyse van strategieen is af te leiden dat voor dit onderzoek een casestudy de 
beste onderzoeksstrategie is. Enerzijds vanuit het feit dat er voor dit onderzoek slechts een beperkt 
aantal onderzoekseenheden beschikbaar zijn, en anderzijds omdat, in tegenstelling tot de andere 
twee strategieen, bij een casestudy sprake is van een intensieve bestudering van 
onderzoekseenheden (kwalitatieve analyse versus kwantitatieve analyse). 
Kwalitatief onderzoek is in deze situatie gewenst, omdat hiermee de achterliggende motivatie voor 
antwoorden naar voren kan worden gehaald. Deze motivatie kan bij dit onderzoek minstens zo 
relevant zijn voor de conclusie. 

Kwaliteitscriteria 
Bij een casestudy is het belangrijk om voorafgaand aan het toetsen van theorie in de praktijk te 
voldoen aan een aantal criteria zodat de kwaliteit van de resultaten zo goed mogelijk is gewaarborgd. 
Onderstaand een opsomming van kwaliteitscriteria die bij het opstellen van het toetsingsmodel in dit 
onderzoek worden gehanteerd87

: 

-controleerbaarheid :precies en helder formuleren van resultaten, ondersteund door een database 
-validiteit :meten wat je weten wil 
-interne validiteit :causale relaties tussen onafhankelijke variabelen 
-externe validiteit :generaliseerbaarheid van de uitkomsten naar andere cases 
-betrouwbaarheid :metingen moeten onafhankelijk van onderzoeker en meetinstrument zijn 
-valide argumentatie :er moet sprake zijn van een logische consistent patroon van redeneringen 
-bruikbaarheid :planning, kwaliteit, heldere aanbeveling, etc 
-efficientie :kosten - baten van het onderzoek 

Stappen 
Het praktijkonderzoek in dit hoofdstuk zal in twee stappen uitgevoerd worden om te komen tot een 
conclusie. 
De eerste stap is een dossierstudie van een aantal relevante projecten. Het doel hiervan is om de 
theorie uit de voorgaande hoofdstukken te toetsen en daarmee tabel 5.4 te vervolmaken. De 
dossierstudie zal daarnaast een functie hebben om mogelijke rollen van de corporatie te analyseren 
en te beschrijven. De uitkomst van stap 1 zal dienen als input voor stap twee. 

86 
Braster, 2000 

87 
Brasier, 2000 
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De tweede stap omvat halfqestructureerde diepte-interviews met experts. Aan de hand van de 
vervolmaakte theorie in tabel 5.4 en de onderscheiden rollen zullen een aantal interviews gehouden 
warden. Het doel van deze interviews is enerzijds de theorie te toetsen en anderzijds beweegreden 
van experts in beeld te krijgen. 
Er is gekozen voor halfgestructureerde interviews omdat hierbij de vragen niet van tevoren vast liggen 
maar de topics wel88

, waardoor de mogelijkheid ontstaat om gedurende het interview nieuwe of 
aanvullende vragen te stellen en om op die manier dieper op bepaalde zaken in te gaan. Voor 
expertinterviews is gekozen omdat deze personen goed zijn ge"lnformeerd over bepaalde kwesties. 

De uitkomst van de praktijktoets zal de input vormen van de conclusie van dit onderzoek. 

Se/ectie onderzoeks- en waarnemingseenheden 
De selectie van de onderzoeksheden (cases) zullen deels inhoudelijk en deels pragmatisch van aard 
zijn . De inhoudelijke criteria warden gevormd vanuit de vraagstell ing in het onderzoek en de theorie uit 
tabel 5.1. De pragmatische criteria warden geformuleerd vanuit de situatie van de onderzoeker. 

Daarnaast zullen in combinatie met de onderzoekseenheden een aantal waarnemingseenheden (te 
interviewen organisaties I personen) geselecteerd warden. Dit onderzoek is opgezet vanuit de focus 
van de particuliere opdrachtgever, waarbij een bijdrage van de corporatie wordt onderzocht. Het is van 
belang dat bij de toetsing beide groepen aan bod komen. Er zal voor dit onderzoek dan oak een 
corporatie en een professionele vertegenwoordiging van een particulier collectief ge"lnterviewd 
warden. Voor de professionele vertegenwoordiging, in plaats van een vertegenwoordiging uit het 
collectief, is gekozen om de interviews voldoende diepgang te geven. 

Voor de selectie van de praktijktoetsen zijn verschillende criteria geformuleerd: 
• Project moet een collectief van opdrachtgevers hebben 
• Het moet een huur- en koopproject betreffen 
• Bij het project moet een woningcorporatie betrokken zijn 
• Bij het project moet een professionele bewonersvertegenwoordiger betrokken zijn. 
• De betrokken woningcorporatie moet beschikken over een ontwikkelbedrijf. 
• Er moet een toegankelijk dossier beschikbaar zijn van de projecten 

Vanuit bovenstaande selectiecriteria zijn de volgende onderzoeks- en waarneemeenheden 
geselecteerd: 

...................... onderzoekseenheden ..... . ... ... ..... YY.~.~r.r.:i.~~.r.!.l i .Q.9.~.~~r.:!.~.~-9~'.:!Jbv exp~.!!.!n~.r.Y..i.~!'.~--·······-----·-··-··-·-····--······· ............................... ... .... ...... ,,.,, . .,_ . ....................... _ .. _,.,_,_, __ .............. -.. _ ......... . ............... 
Project Woningcorporatie Vertegenwoordiging bewoners 

De Kersentuin , Utrecht Woningstichting Portaal, Utrecht De Regie en Bouwen in Eigen 
Beheer 

Huis zoekt muzikant Vestia, Rotterdam De Regie, steunpunt wonen 
rotterdam 

Bennekelbosch, eindhoven Woningstichting SWS, Bouwen in Eigen Beheer 
Eindhoven 

88 
Baarda & de Goede, 1996 
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6.2 Dossierstudie 

Om de dossierstudie te structureren zullen per case de volgende onderdelen geanalyseerd warden: 

1. kerngegevens project 
2. algemene projectbeschrijving 
3. analyse project 

Het doel van de dossier analyse is twee ledig: 
a. het vervolmaken van de activiteiten in schema 5.4; 
b. het analyseren van de rollen van de corporatie; 

AdA 
Het aanvullen van de schema 5.4 met activiteiten gebeurt enerzijds vanuit nieuwe activiteiten en 
anderzijds door aanvulling I aanpassing op reeds aanwezige activiteiten. 
Voor de analyse wordt gebruikt gemaakt van de hoofdopzet van tabel 5.4, te weten de kolom A en B. 
In kolom A is de fase en subfase weergegeven en in kolom B de activiteiten. 
In de gecombineerde kolom A - B warden (1) de nieuwe activiteiten weergegeven en (2) de activiteiten 
weergegeven die een aanvulling I aanpassing zijn op de reeds aanwezige activiteiten. Voor de laatste 
groep zal in een naastliggende kolom aangegeven warden wat de aanvulling I aanpassing is ten 
opzichte van de bestaande omschrijving uit tabel 5.4. 

Ad B 
Vanuit de dossiers en daarbij aanvullende activiteiten, zal geanalyseerd warden in welke rol de 
corporatie een bijdrage heeft geleverd aan het project, aanvullend aan de rollen die reeds zijn 
onderkend in paragraaf 5.5 . 

6.2.1 Casus 1, De Kersentuin 

Kerngegevens: 
Projectnaam: De Kersentuin 
Locatie: Leidse Rijn 
Gemeente: Utrecht 
Woningcorporatie: Portaal Utrecht 
Particuliere opdrachtgevers: vereniging de kersentuin 
Programma: 63 koop en 31 huur 
Architect: Kristinsson 
Aannemer: Slokker bouwgroep 
Tijdspad: 1996 - 1998 orienteren collectief 

1998 - 2002ontwikkeling kersentuin 
2002 - 2004 bouw kersentuin 

Algemene projectbeschrijving 
De kersentuin is een duurzaam en sociaal woonproject in Parkwijk, een wijk in het Utrechtse 
stadsdeel Leidsche Rijn. 
De bewoners van de wijk hebben zelf het initiatief genomen en zelf het project ontwikkeld in 
samenwerking met woonstichting Portaal. 
Het resultaat is een opvallende woonbuurt, niet alleen architectonisch, maar ook wat betreft het hoge 
niveau van duurzaamheid en eigen voorzieningen , dat je niet gauw ergens anders tegenkomt 
Er is een bewonersvereniging de kersentuin, met een verplicht lidmaatschap voor elk huishouden dat 
woonachtig is in de kersentuin. Daarnaast is er een vereniging van eigenaren bestaande uit eigenaren 
van de kersentu in, te weten de individuele kopers van de woningen, kopers van parkeerplaatsen en 
Portaal als eigenaar van de huurwoningen. 
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A na rvse pro1ect 
Deze kolom omvat: 
FASE (= kolom A uit tabel 5.4) en ACTIVITEITEN (=B uit 5.4) 
lnitiatieffase Aanvulling I aanpassing tbv 

activiteiten tabel 5.4 

lnitiatief vanuit de bewoners als reactie op het Sprake van een externe stimulans bij 
initiatievenbeleid van de qemeente het nemen van initiatief (qemeente) 
Ledenwerving op informatieavond bijeenkomst -
Oprichten bewonersvereniging -
Bijzonder aan dit project is onder andere dat zowel huurders 
als kopers deel uit maakten van de bewonersvereniging. 
Samenstellen tien werkgroepen tbv de ontwikkeling en -
exploitatie van het project ( energie, bouwmaterialen, 
gemeenschappelijke voorzieningen, tuin). 
leder huishouden was verplicht zich minimaal 1 avond in de 
week in te zetten voor de Kersentuin. 
Doelstellingen vastleggen: o.m. bouwen in eigen beheer, -
flexibiliteit in de woningen, vrije indeelbaarheid, technische en 
sociale duurzaamheid, alsmede een grate diversiteit in 
woningtypen en soorten (huur en koop door elkaar) . De 
bewoners hadden niet de intentie goedkoop te bouwen, wel 
wilden ze een goede prijs-kwaliteitverhouding bereiken. 
Selectie voor adviseur tbv procesbegeleiding. Functie van vertrouwenspersoon is 
Bij dit project zijn twee adviseurs tbv procesbegeleiding ingevuld door externe adviseurs 
betrokken geweest: een tbv de opstart (structuur) en een voor 
de rest van het oroces. 
Aangaan samenwerkingsverband met woningstichting Portaal Samenwerking aangaan met 
tbv ontwikkeling huurwoningen en inzet van kennis van corporatie tbv exploitatie 
projectontwikkeling (vooral in de latere fase was kennis tav huurwoningen en kennis tav 
projectontwikkeling en de trekkersrol van Portaal gewenst) projectontwikkeling 
Als kersentuin serieus genomen warden door professionals is Zorgen voor professionele uitstraling 
door het gehele proces een probleem geweest als particuliere opdrachtgevers 
lnformatie over particulier opdrachtgeverschap is niet altijd Zorgen voor goede 
even toegankeliik geweest informatievoorziening 

Definitiefase Aanvulling I aanpassing tbv 
activiteiten tabel 5.4 

Opstellen van programma van eisen -
Woningcorporatie Portaal die tezamen met de 
bewonersvereniging als opdrachtgever optrad bood de 
huurders de ruimte hun huis vrij in te delen, uitbouwen was 
echter geen optie 
Selectie van een architect I ontwerper Selectie architect vroeger in het 

proces tbv rol als adviseur voor 
woonwensen 

Beslissingen over alle aspecten van de koopwoningen en -
algemene project uitgangspunten lagen bij de 
bewonersvereniginq 
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Ontwerp en besteksfase Aanvulling I aanpassing tbv 
activiteiten tabel 5.4 

Financieel risico voor onverkochte koopwoningen Achtervang door corporatie voor 
overqenomen door woninqstichtinq Portaal onverkochte koopwoninqen 
Selectie bouwpartner (bouwteam) door corporatie en Selectie aannemer is nog niet 
vereniging voor de realisatie van de huurwoningen door opgenomen in schema 5.4 
corporatie en particuliere opdrachtqevers. 
Beslissing over buitenkant huur- en koopwoningen door 
corporatie en vereniqinq. 
Beslissing over binnenkant huurwoningen door gebruikers. Corporatie neemt een toetsende rol 
Corporatie toetsende rol. geen sturende rol voor binnenkant 

woninqen 

Roi/en die uitgevoerd zijn door de corporatie bij het project de kersentuin aanvullend aan de rol/en 
omschreven in paragraaf 5.5. 
• Achtervang rol 

Vastgoedontwikkeling is een langdurig proces. Tijdens dit langdurige proces kan de financiele 
situatie van de particuliere opdrachtgever wijzigen. lndien tijdens het proces blijkt dat de 
particulier financieel niet sterk genoeg is voor de financiering van de woning zal hij af moeten 
haken. Bij het ontwikkelen van een aaneengesloten blok woningen betekend het afhaken van 1 
koper vertraging voor de rest van de kopers. 
Om vertaging te voorkomen kan de corporatie als achtervang optreden voor de vrijgekomen of 
onverkochte woning, zodat het proces niet hoeft te wachten op een nieuwe particuliere 
opdrachtgever. 

• Opdrachtgevende ro/ buitenkant huurwoningen 
Beslissende/sturende rol tav buitenkant huurwoningen en toetsende rol voor binnenkant 

6.2.2 Casus 2, Bennekelbosch 

Kerngegevens: 
Projectnaam: Bennekelbosch 
Locatie: Bennekel en Gagelbosch 
Gemeente: Eindhoven 
Woningcorporatie: SWS, Eindhoven 
Programma: 48 koop en 23 huur 
bouw bennekelbosch: 1993 - 1995 

Algemene projectbeschrijving 
Bennekelbosch is een voorbeeld uit Eindhoven. Het doel was hier om, in het kader van sociale 
vernieuwing en integraal buurtbeheer, de buurt met een eenzijdige voorraad van goedkope 
huurwoningen aan te pakken, door het bouwen van betaalbare koopwoningen voor de buurt. 
Het initiatief voor dit project lag bij de buurtorganisatie. Na een werving in de buurt, is een 
samenwerking gevormd tussen de kopersvereniging Bennekelbosch en de Woningstichting SWS. De 
verantwoordelijkheid voor de bouw van het casco lag bij SWS, de kopersvereniging was 
verantwoordelijk voor de inbouw. De prijs van een koopwoning was gemiddeld bijna €100.000 (1997). 
Het resultaat is een aansprekend voorbeeld voor de buurt geworden met een complex van 48 koop
en 23 huurwoningen met een flexibel ontwerp. Het casco met een interlevel-vloer maakt de indeling 
van de woning flexibel en maakte het voor bewoners ook mogelijk om de woning zelf af te bouwen. 
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A . t naryse pro1ec 
Deze kolom omvat: 
FASE (= kolom A uit tabel 5.4) en ACTIVITEITEN (=B uit 5.4) 
lnitiatieffase Aanvulling I aanpassing tbv 

activiteiten tabel 5.4 
lnitiatief lag bij buurtorganisatie -
Project ontstaan vanuit wens om te herstructureren. Corporatie participeert in project 

vanuit grondpositie 
Samenwerkingsverband gevormd tussen de Samenwerking aangaan met 
kopersvereniging en woningstichting SWS. corporatie tbv risicodragend 

ontwikkelen van de huurwoningen en 
het casco van de koopwoninqen 

Verantwoordelijkheid en risico particulieren alleen over Geen totale verantwoordelijkheid en 
inbouw. risico over ontwikkeling woning 

(beslissinqsbevoeqdheid) 
Doelstellingen geformuleerd in het kader van integrale -
buurtvernieuwinQ (oa bouwen voor middeninkomens) 
Werving door buurtorganisatie -
De kopers zijn ondersteund door de Steunpunt Wonen en Vertrouwenspersoon en coordinatie 
een extern adviesbureau door extern adviesbureau 

Definitiefase Aanvulling I aanpassing tbv 
activiteiten tabel 5.4 

Programma van eisen is in overeenstemming met de lnitiatief en beslissingsbevoegdheid 
buurtorganisatie gemaakt. over bouwvolume niet volledig bij 
De bouwvolumen en randvoorwaarden van de woningen zijn particuliere opdrachtgevers 
met de buurtorganisatie geformuleerd en afgestemd op de 
omqevinq. 
In het ontwerpproces organiseerde het steunpunt Selectie architect vroeger in het 
een architectuurcursus, waarbij de vraag en woonwensen in proces tbv rol als adviseur voor 
beeld kwamen woonwensen. In selectie geen rol 

voor de corporatie 
Het ontwerpproces was een collectief proces, waarbij zowel lntegrale benadering van 
de bouwkosten als de woonlasten centraal stonden stichtingskosten en woonlasten 

Ontwerp en besteksfase Aanvulling I aanpassing tbv 
activiteiten tabel 5.4 

De kopers waren pas gebonden aan de woning indien de -
woningen per koper zijn toegewezen. Hier ging dus een 
collectief ontwerpproces voor alle woningen aan vooraf, 
zonder dat bekend was wie in welke woninq kwam te wonen. 
De bewoners hebben collectief het casco ontworpen en Scheiding drager - inbouw, ook tav 
individueel de inbouw. Waarbij het risico voor het casco bij risico 
woninQstichtinQ SWS laQ. 
De keuzevrijheid voor de huurders was echter beperkt: zij Opdrachtgeverschap huurders 
werden pas bij de realisatiefase betrokken. beperkt tot optionele keuzes bij 
(Uit de aanbeveling: voor de flexibiliteit van de indeling en afbouw 
ook met het oog op de betrokkenheid bij de buurt zouden 
huurders in het vervolg eerder betrokken moeten worden bij 
het ontwerpproces.) 

Roi/en die uitgevoerd zijn door de corporatie bij het project benneke/bosch aanvul/end aan de rol/en 
omschreven in paragraaf 5.5. 
• Opdrachtgevende rol casco 

Risicodragende ontwikkeling door corporatie van het casco van de koopwoningen en daarmee 
trok de corporatie ook de regie over bouwvolume naar zich toe. Deze rol valt niet binnen de 
definitie van particulier opdrachtgeverschap zoals gesteld in paragraaf 2.5. 
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6.2.3 Casus 3, Huis zoekt muzikant 

Kerngegevens: 
Projectnaam: Huis zoekt muzikant 
Locatie: Hoogvliet 
Gemeente: Rotterdam 
Woningcorporatie: Vestia, Rotterdam 
Particuliere opdrachtgever: individueel 
Architect: DUS architecten 
Aannemer: nog onbekend 
Programma: 30 koop en 10 huur (20 muziekkamers huur en 20 muziekkamers koop) 
Tijdspad: 2004 - 2005 orienteren collectief en vestia 

2005 - 2006 ontwikkeling project 
oplevering vermoedelijk 2007 

Algemene projectbeschrijving 
'Huis zoekt Muzikant' biedt muzikanten de mogelijkheid om hun eigen woon- en werkomgeving 
gezamenlijk te realiseren. Het project wordt uitgevoerd in co-opdrachtgeverschap. Samen met andere 
muzikanten wordt in de Tarbotstraat in Hoogvliet (Rotterdam) een complex van woningen & 
muziekkamers ontwikkeld. 

A I . t na ryse pro1ec 
Deze kolom omvat: 
FASE (= kolom A uit tabel 5.4) en ACTIVITEITEN (=B uit 5.4) 
lnitiatieffase Verschil tov tabel 5.4 

lnitiatief lag bij corporatie en vereniging wimby (welcome in lnitiatief ligt niet bij 
my back yard) bewonersvereniqinq 
Oprichtinq vereniqinq door muzikanten mbv extern bureau -
Ontwikkeling door bewoners ism corporatie Geen totale beslissingsbevoegdheid 
(beslissinqsbevoeqdheid qezamenliik) kopers 
Vaststellen randvoorwaarden project gezamenlijk door Opstellen ontwikkelingskader door 
vereniging en woningcorporatie Vestia particuliere en corporaties samen 
Wervinq van kopers en huurders -
Kopers tekenen deelnameovereenkomst tbv de Juridische organisatie maakt 
bewonersvereniging. Hierin verplichten ze zich oa om 50% koppeling met financiele bijdrage 
van de voorbereidingskosten bij te dragen aan de vereniging voor planontwikkeling 
tbv de planontwikkeling. 
Bij uittreding wordt geld alleen terug betaald indien een nieuw 
lid bereid is om financiele verplichtinqen over te nemen 
De toekomstige huurders sluiten een deelnameovereenkomst -
met de vereniging. In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld 
dat de deelnemers de vereniging een eenmalige 
waarborgsom van€ 500,- betalen. De vereniging biedt de 
huurders inspraak in het planproces en het vooruitzicht op 
een woninq in het project. 

Definitiefase Verschil tov tabel 5.4 
Door middel van interviews en werksessies is een Pve is opgesteld dmv werksessies 
programma van eisen opgesteld samen met de toekomstige en interviews 
gebruikers. In iedere werksessie werd aan de hand van een 
schetsontwerp de mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk 
gemaakt, waarna door middel van discussie het PvE steeds 
verder werd aanqescherpt. 
Vestia stelt 50% van het voorbereidingsbudget beschikbaar -
ten behoeve van de uitwerking van het plan en het inhuren 
van professionele beqeleidinq 
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Ontwerp en besteksfase Verschil tov tabel 5.4 

Bewonersvereniging werkt plan uit met randvoorwaarden Uitwerking plan dmv periodiek 
Tijdens uitwerking wordt periodiek overleg gevoerd met overleg corporatie 
Vestia 
Tekenen samenwerkingsovereenkomst tbv de ontwikkeling, Tekenen 
realisatie en beheer van het project. Op dat moment moet er samenwerkingsovereenkomst tbv 
60% dekking zijn voor de afname van het vastgoed. ontwikkeling en realisatie door 

particulieren, achtervang corporatie 
en beheer algemene delen projecte 
door corporatie 

Als op enig moment de dekking voor de afname van het Overname opdrachtgeverschap 
vastgoed onder de 50% daalt, neemt Vestia het project door corporatie bij 
opdrachtgeverschap van het project over. onvoldoende animo 
Aanbesteding koopwoningen geschied door de vereniging -

Vestia treed op als achtervang voor onverkochte woningen Corporatie treedt op als financiele 
achtervang voor onverkochte 
woninqen 

Architectenselectie geschied in nauw overleg met Vestia Keuze architect bij particulieren, 
echter in wel in nauw overleg 

Vestia toets het bouwplan na elke fase. lndien Vestia tot twee Uiteindelijke beslissing over ontwerp 
maal toe het niet eens is met de bouwplannen dient de ligt niet bij de particulieren, maar bij 
vereniging het aan Vestia verschuldigde bedrag af te dragen de corporatie 
of het opdrachtgeverschap wordt overgenomen door de 
corporatie 
De sociale huurwoningen warden ontwikkeld door Vestia in Bij ontwikkeling huurwoningen: 
samenwerking met de vereniging. De vereniging treedt op als Vereniging inhoudelijk opdrachtgever 
inhoudelijk opdrachtgever van de architect en andere Vestia formeel opdrachtgever 
adviseurs. De architect is dezelfde als voor de 
koopwoningen. Vestia is formeel opdrachtgever. De 
financiering en exploitatie van de woningen geschiedt door 
Vestia. 
De vereniging treedt voor het muziekgebouw (algemene De particuliere sturen aan en de 
voorzieningen van het gebouw) opals inhoudelijk corporatie beslist over de algemene 
opdrachtgever van de architect en andere adviseurs. Vestia voorzieningen in het gebouw 
is formeel opdrachtgever. De ontwikkeling van de te verhuren 
muziekkamers wordt gefinancierd door Vestia. De stichting 
en de kopers dragen aan de ontwikkeling een nag nader te 
bepalen bedrag bij . Voor de te verkopen muziekkamers 
warden de plankosten -net als bij de koopwoningen- op 
50/50 basis verdeeld tussen Vestia en de vereniqinq . 

Real isatiefase Verschil tov tabel 5.4 

De toewijzing van de sociale huurwoningen geschiedt door De uiteindelijke toewijzing van de 
Vestia op voordracht van de vereniging (cooptatiebeding). woningen geschied door de 

corporatie 

Roi/en die uitgevoerd zijn door de corporatie bij het project huis zoekt muzikant aanvullend aan de 
rollen omschreven in paragraaf 5.5. 
• lnitiatiefnemer 

Bij het project is het initiatief genomen door de corporatie waarna er particulieren zijn bij gezocht 

• Risicodrager en bes/isser voor koopwoningen 
Vanuit de risicodragende rol heeft de corporatie, naast de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
over de huurwoningen, oak de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de koopwoningen. 
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6.3 Het interview 

Voor het tweede deel van de praktijktoets is een half gestructureerd diepte interview gehouden onder 
zes professionals. De totale uitwerking van de zes interviews is opgenomen in bijlage acht. 
Het doel van de interviews is om de theorie uit hoofdstuk 1 t/m 5, aangevuld met de dossierstudie, te 
toetsen aan de praktijk. 

De opzet van het interview is uitgewerkt in een interviewprotocol dat is bijgevoegd in bijlage zeven. 
Belangrijk bij een half gestructureerd interview zijn de topics die als leidraad dienen bij het interviewen 
van de professionals. 
Het interview start met een introductie en een algemeen topic die gaan over de ge"lnterviewde en zijn 
ervaring. Hierna zijn een drietal topics opgenomen om de inhoud van dit onderzoek te bediscussieren. 
Deze drie topics volgen uit de analyse van de dossierstudie in § 6.3. Hier kwam naar voren dat er 
discussiepunten zijn ten opzichte van de gestelde theorie op drie onderdelen, te weten: 

1. De definitie van particulier opdrachtgeverschap adhv procesfuncties; 
De definitie bepaald immers in hoeverre een project onder PO valt, met andere woorden wat is 
een logische definitie van PO? 

2. De bijdrage van de corporatie aan PO adhv het schema op bladzijde 3 en 4 van bijlage 7; 
Hiermee wordt de mogelijke bijdrage van de corporatie bediscussieerd (aangevuld I gecorrigeerd) 

3. De rol van de corporatie bij PO. 
Er wordt gediscussieerd vanuit het proces van de PO waarom en in welke rol een corporatie een 
bijdrage kan leveren aan PO. 

6.3.1 lntroductie en topic 1, functie in organisatie en ervaring 
In paragraaf 6.1 is een lijst samengesteld met een zestal partijen die zowel vanuit de corporatie (3st) 
als vanuit de bewoners (3st) ervaring hebben met PO projecten. 
Niet alle zes de partijen waren in staat om een interview te geven. 

Woningstichting SWS gaf aan dat er voor een interview onvoldoende expertise in huis was, daar de 
medewerker die destijds meegewerkt had aan het project Bennekelbosch niet meer bij de corporatie 
werkzaam was. Daarnaast waren nieuwe initiatieven onvoldoende ontplooid om een goede 
gesprekspartner te zijn . 
Bij het steunpunt wonen Rotterdam was in de periode van het interview niet de juiste persoon 
aanwezig zodat een goed klankbord voor het interview ontbrak. 

De leemtes zijn ingevuld door respectievelijk woningstichting Domein en P3 advies I TUe. 
Woningcorporatie Domein is toegevoegd vanuit zijn ervaring met PO in het project de Bloemenbuurt in 
Eindhoven, waar 300 woningen in een herstructureringsgebied herbouwd zullen warden in PO. 
P3 advies I TU/e is toegevoegd vanuit de ervaring met de vertegenwoordiging van PO's in diverse 
projecten en vanuit de ervaring met interviews in het kader van wetenschappelijk onderzoek. 

Met bovenstaande vervanging is er weer sprake van een evenwicht bij de te onderzoeken partijen: 3st 
woningcorporaties en 3st vertegenwoordigers van PO's. 

Ervaring 
Vanuit de adviesbureaus die de particuliere opdrachtgevers vertegenwoordigen is drie maal 
gesproken met de directeur. De adviesbureaus hadden alien ruime tot zeer ruimte ervaring met de 
begeleiding van particuliere opdrachtgevers. 

Bij de corporaties is gesproken met een manager marktontwikkeling en twee keer met personen van 
de afdeling projecten. Bij de corporatie was er geringe of zelf maar een eenmalige ervaring met 
particulier opdrachtgeverschap. 
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6.3.2 Definitie particulier opdrachtgeverschap 
Door alle zes de partijen zijn er kanttekeningen gemaakt bij de gestelde definitie van Particulier 
opdrachtgeverschap zoals verwoord in paragraaf 2.5. 
Onderstaand per procesfunctie de geplaatste kanttekeningen. 
*Primair is wat de particulier zelf moet doen, met andere woorden niet uit te besteden. Niet primair zijn 
de procesfuncties die wel uit te besteden zijn. Achter de procesfunctie is aangegeven zoals het in 
definitie in paragraaf 2.5 staat. 

Het nemen van initiatief en geven van opdrachten (primair*) 
• Het nemen van initiatief hoeft niet per definitie bij de particulier te liggen. Er zijn veel 

voorbeelden waarbij de een gemeente het initiatief neemt. Hierbij is beschikking over een locatie 
vaak de aanleiding. In feite zijn er twee mogelijkheden waarbij het initiatief de ene keer niet door 
de PO's wordt genomen en de andere keer wel : 

1. Er is een locatie en er wordt gezocht naar PO's die een initiatief willen starten; 
2. Er is een initiatief vanuit de PO's en die gaan op zoekt naar grand; 

Bij variant 1 is het van belang dat de PO vanaf het begin van het proces (vanaf schets ontwerp) 
betrokken is om nog voldoende invloed uit te kunnen oefenen op het plan. Dit betekend dat de 
procesfunctie niet primair is, mits betrokkenheid vanaf SO volgens de ge'interviewden. 

Het beschikbaar stellen van grond (niet primair) 
• Het beschikbaar stellen van grand is essentieel. Ondanks het feit dat een derde partij de grand 

ter beschikking kan stellen, zal de PO hier indirect wel over moeten beschikken. Volgens de 
ge·interviewden zal dit een indirecte primaire procesfunctie moeten warden. 

Het nemen van (lnterne) besluiten bij koop (primair) 
• lndien de corporatie een achtervang functie vervult , zal een rol als eindbeslisser opgeeist 

warden. Nadere discussie is hoe de beslissingsbevoegdheid wordt ingevuld door de corporatie: 
sturend (voorkeur bij de corporatie) of toetsend (voorkeur bij PO adviseurs). 

Het nemen van (lnterne) bes/uiten bij huur (primair) 
• De omschreven besluitvormingsprocedure nijgt naar consument gericht bouwen. Om de 

besluitvorming aan te laten sluiten bij particulier opdrachtgeverschap zal de PO een 
besluitvormende rol moeten krijgen en de corporatie een kaderstellende en toetsende rol aan 
moeten nemen. Echter bij de corporatie blijft de regel "wie betaalt die bepaalt" ook bij PO 
projecten van kracht. 

Op de procesfuncties: het financieren, het vervaardigen van een ontwerp, het bouwen, het verlenen + 
krijgen van overheidsgoedkeuringen en het coordineren zijn geen opmerkingen gemaakt. 

6.3.3 bijdrage van de corporatie aan PO 
Ook op het onderdeel mogelijke bijdrage van de corporatie aan PO zijn door de ge'interviewden 
opmerkingen I aanvullingen gemaakt. Hieronder het overzicht per projectfase. 

lnitiatief 
• Het geven van opdachten (incl. de financiele verplichtingen) is lastig bij minder draagkrachtige 

groepen. Naast de voorfinancierings mogelijkheid van het voorbereidingsbudget door de 
corporatie, kan dit ook door de betreffende adviseurs gedaan warden (risicodragend 
participeren). 

• Er is discussie of de besluitvorming over de huurwoningen door de corporatie toetsend of 
sturend moet zijn . 
In beide gevallen zal de corporatie in meer of mindere mate bij de start van het project (voor de 
PO in beeld komt) haar randvoorwaarden moeten definieren. De randvoorwaarden kunnen 
globaal of gedetailleerd zijn , dit is per partij verschillend. 

• Een bijdrage in het kader van een transparant proces is het definieren van de belangen van de 
verschillende partijen. Hierdoor is vanaf de start van het project duidelijk waar partijen voor 
staan. 
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• De corporatie kan grand beschikbaar stellen die reeds bij haar in bezit is en daar PO's bij 
werven, conform optie 1 bij de procesfunctie initiatief (§6.4.2). 

• Bij de beschikking krijgen over grand dient de mogelijkheid van onteigening opgenomen te 
warden. Hier is wel altijd medewerking van de gemeente voor nodig. 

• Het leveren van een vertrouwensman door de corporatie is in de praktijk lastig omdat: 
1. vertrouwensman suggereert een bepaalde mate van onafhankelijkheid. De vertrouwensman 

van de corporatie dient dan zeer goed de belangen van partijen te onderkennen. 
2. personeel van de corporatie denkt te veel vanuit de corporatie (wij weten wel wat goed is) 
3. De corporatie moet terug naar een adviserende rol , dit ligt niet in de natuur 
4. positie van corporatie is voor veel mensen besmet door negatieve ervaring uit het verleden 
5. de vraag is of er binnen de corporatie personen zijn die de benodigde competenties hebben 

om de "sociale projectontwikkeling" te kunnen vormgeven. 
6. Vaak onvoldoende kennis van het bouwproces aanwezig is. 
Een randvoorwaarde is daarnaast dat het moet klikken tussen de vertrouwenspersoon en PO 

• Afstemming met gemeente over ontwikkelingskaders in de initiatieffase kan een mogelijke 
bijdrage van de corporatie zijn. Vaak is deze rol door de langdurige relatie met de gemeente 
zeer goed in te vullen door de corporatie 

• Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zal een stedenbouwkundig plan I massastudie gemaakt 
moeten warden (voor zover deze niet door de gemeente wordt gemaakt I geregisseerd en als 
randvoorwaarde wordt opgelegd) . lndien de corporatie de grand inbrengt is het mogelijk dat het 
stedenbouwkundig plan reeds wordt vastgelegd zodat de PO start vanaf een architectonisch 
schets ontwerp (SO). 

• Het opleiden van de particuliere opdrachtgevers is een belangrijke taak in het proces. Dit dient 
als mogelijke bijdrage van de corporatie opgenomen te warden. 

• Tijdens het haalbaarheidsonderzoek zal het europees aanbesteden onderzocht moeten warden 
• Bij het opstellen van de planning in het haalbaarheidsonderzoek zullen de volgende 

doorlooptijden moeten warden aangehouden, ivm het behapbaar houden voor de PO: 
voorbereiding en kaders stellen -> % jaar, planontwikkeling -> % tot 1 jaar, realisatie -> 1 jaar 

• Bij het proces van het collectief dient opgenomen te warden dat de corporatie de huurders moet 
toewijzen aan het project 

• Bij het opzetten van een juridische organisatie dient de optie voor een stichting te vervallen ivm 
het ondemocratische karakter van deze organisatievorm. 

Definitiefase 
• In de definitiefase zal een subkop "'ontwerp locatie" opgenomen moeten warden. Hieronder 

vallen de activiteiten ten behoeve van de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, te weten: 
verkavelingplan, waterstructuurplan, wegenplan, beeldkwaliteitplan, terrein inrichtingsplan (voor 
zover deze plannen niet door de gemeente warden gemaakt I geregisseerd en als 
randvoorwaarde warden opgelegd). Daarnaast zullen er onderzoeken in het kader van het 
bestemmingsplan of art 19 procedure gedaan moeten warden zoals bodemonderzoek, 
luchtkwaliteit, verkeerslawaai, externe veiligheid, flora- en fauna onderzoek, etc. 

Ontwerp- en besteksfase 
• Kavelkeuze dient te gebeuren nadat de VON prijzen bekend zijn ivm financiering van de woning. 
• Bij het faciliteren van het ontwerpproces is het van belang dat er adhv begrijpbare visualisaties 

gecommuniceerd wordt met de PO. Hierdoor kan de PO de consequenties van zijn keuze beter 
bevatten en wordt een stuk onzekerheid weggenomen. 

• Bij het project huis zoekt muzikant is nag geen overeenkomst gesloten ihkv toekomstig beheer. 
Er is wel gesproken over een bijdrage in het beheer van de gemeenschappelijke delen. 
Buiten dat feit is de bijdrage in de vorm van dagelijks beheer na oplevering wel een mogelijkheid 
lndien de verhuur via een vereniging gaat die het gehele complex in een keer huurt kan meer 
contractsvrijheid ingebouwd warden en daarmee exploitatierisico's (en daarmee de sturing op 
die onderdelen) uitbesteed warden aan de PO. 

Doorlopende procesfunctie 
• Bij de PO adviseurs is geen imagoproblemen bekend van de PO's richting externe partijen. 
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6.3.4 Rollen van de corporatie bij PO 
Als derde onderwerp in de interviews zijn de mogelijke rollen van de corporatie bij PO projecten aan 
de orde geweest. Onderstaand is weergegeven hoe de corporaties en de PO adviseurs de 
verschillende (sub)rollen van de corporatie zien. 

Totaa/ facilitator 
Een algemene conclusie is dat de corporatie zich niet hoeft te beperken tot een bepaalde rol. In 
principe kunnen alle taken door de corporatie uitgevoerd warden. Bij huur ligt dit ook erg voor de 
hand. 
Bovenstaande zal afhankelijk zijn van de meerwaarde die de corporaties voor zichzelf zien. 
Meerwaarde kan liggen in: 

huisvesten doelgroep 
bevorderen sociale cohesie in de (toekomstige) buurt 
leefbaarheid neemt toe in de buurt 
bij koopwoningen daalt het verkooprisico. lmmers de kopers zijn reeds bekend. 
tevredenheid van de klant over het te huren I kopen product 
meer kans op stabiele klanttevredenheid tijdens exploitatieperiode 
PO projecten kunnen een bijdrage leveren aan het toekomstige taakveld van de corporatie 
"het bevorderen van het eigen woningbezit" 
PO zou een product van een corporatie kunnen zijn (= locatie + proces ipv locatie + huis) 

• lnitiatiefnemer 
Voor de corporatie liggen er kansen bij PO projecten in de herstructurering mede gezien vanuit 
de leefbaarheid. Er is echter wel een beperking tav de herhuisvestingsopgave. 

• Toetsend opdrachtgever (kaderstellende en toetsende rot) 
De corporatie zal bij de start van een project helder de projectkaders en daarmee de 
beschikbare beleidsruimte en beslissingsmogelijkheden tijdens het project moeten definieren. 
De projectkaders omvatten: 

Volkshuisvestelijk kader -> voor welke doelgroep (doelgroepen zijn niet beperkt) 
stedenbouwkundige randvoorwaarden (spve). Het is belangrijk dat de randvoorwaarden niet 
uitgaan van ontwerpoplossingen en alleen gaan over items die het gemeenschappelijk 
belang raken (rooilijn, bebouwingsoppervlak, beeldkwaliteitplan) 
Relatie tussen huur, stichtingskosten en gewenst rendement. 
De toekomstige waardeontwikkeling en courantheid vastgoed (evt na ombouw). 
Parameters voor beheer. 
Het uitrustingsniveau dat vanuit de corporatie geleverd en onderhouden wordt en het 
uitrustingsniveau dat door de PO zelf geleverd en onderhouden dient te worden. 
Het risico van ander gebruik in de toekomst dan voorzien zal bij de PO gelegd worden 
(bijvoorbeeld door een andere doelgroep is een hogere parkeernorm vereist) 

• Consument gerichte bouwer (sturende rot) 
PO in de sociale huur is eigenlijk onmogelijk. Door de strakke financiele kaders van de 
nieuwbouw sociale huurwoningen is er nog nauwelijks keuzevrijheid mogelijk. 
In de praktijk zijn er echter wel voorbeelden dat de huurder keuzemogelijkheid had tav de 
verkaveling, architectonische uitstraling, materialisering, inrichting openbaar gebied en 
indeling woning. Bij het betreffende project waren de financiele kaders echter niet zo strak. 
De corporatie ziet vooral wat in een co-opdrachtgeversrol voor de PO. Gezamenlijk kaders 
vast stellen en gezamenlijk beslissingen nemen. 
Wellicht sluit de consument gericht bouwen benadering meer aan bij doelstellingen van de 
corporatie. Een grotendeels gedefinieerd product waarbij essentiele keuzes nog te maken 
zijn is vaak voldoende voor de PO. De keuzes zijn dan afhankelijk van de doelgroep. 
De corporatie gelooft niet dat zij alleen een kaderstellende en toetsende rol zouden kunnen 
aannemen bij de huurvariant. Het is niet mogelijk om alle kaders aan het begin te 
beschrijven. Wellicht is het beter om de belangen bij een project goed te verwoorden (evt 
ondersteund door kaders) . 
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• Achtervang 
De corporatie kan mede gezien vanuit zijn verhuuractiviteiten en vermogende positie goed 
de achtervang constructie vormgeven. Een criterium is wel dat de achtervang woningen 
courant moeten zijn. 
De mate van invloed die de PO wil is afhankelijk van het risico dat hij/zij wil lopen. Vaak 
wordt afgesproken dat de PO een aanbetaling doet, in de vorm van een eenmalige starting 
of het vooruitbetalen van enkele maanden huur, zodat hij/zij financieel gebonden is. 

• Vertouwenspersoon 
De taak van vertouwenspersoon moet los gezien worden van de taak als coordinator aangezien 
dit twee zeer verschillende rollen zijn. 
De rol van vertrouwenspersoon is voor de corporatie is niet altijd even makkelijk in te vullen. De 
corporatiemedewerker zal altijd een bepaalde mate van belangenverstengeling hebben tussen 
enerzijds de belangen van de particuliere opdrachtgever en anderzijds de belangen van de 
corporatie. De taak van vertrouwenspersoon zou bijvoorbeeld wel door een projectenafdeling 
van de corporatie opgepakt worden, indien deze zich los kan maken van de corporatie en 
daarmee een onafhankelijke rol kan vervullen. 

• Coordinator 
Gezien de kennis en ervaring van de corporatie met vastgoedontwikkeling is het invullen van 
deze rol geen probleem. 

• Trainer mbt vastgoedontwikkeling 
Het opleiden van de particuliere opdrachtgevers is een belangrijke taak in het gehele proces. De 
corporatie kan dit invullen door bijvoorbeeld een opleidingsplan te schrijven met de particuliere 
opdrachtgever. 
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6.4 Conclusie I Resume 
De praktijktoets uit dit hoofdstuk is in twee stappen opgebouwd: 
1) dossierstudie 
2) expert interviews 

6.4.1 Dossierstudie 
Vanuit een drietal projectdossiers is een analyse gemaakt als aanvulling op de theorie uit de vorige 
hoofdstukken. De bestudeerde dossiers zijn zodanig gekozen dat een direct verband met de te 
interviewen personen aanwezig is. Het doel van de dossierstudie is daarmee tweeledig: toetsen van 
theorie en voorbereiding op de interviews. 

Vanuit de dossierstudie zijn er een aantal nieuwe inzichten naar voren gekomen die meegenomen 
zullen worden in de interviews. De nieuwe inzichten zijn in drie onderdelen uit een te zetten: 
1 . afwijking definitie PO; 
2. aanvulling op bijdrage corporatie 
3. rollen van de corporatie 

Ad 1 
De aanpak van de projecten in de bestudeerde dossiers is op een aantal punten in strijd met de 
definitie van particulier opdrachtgeverschap zoals gesteld in paragraaf 2.5. 
Bij de interviews is dit als input gebruikt om de afwijkingen scherp te krijgen . 
• Beslissende/sturende rol tav buitenkant huurwoningen en toetsende rol voor binnenkant 
• Risicodragende ontwikkeling door corporatie van het casco van de koopwoningen, incl 

beslissingsbevoegdheid over het casco 
• Beslissingsbevoegdheid over bouwvolume koop en huurwoningen bij corporatie 
• lnitiatief ligt niet bij particuliere opdrachtgever. 
• Vanuit de risicodragende rol heeft de corporatie de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de 

koopwoningen. 

Ad2 
De volgende aanvullingen I wijzigingen zijn geanalyseerd: 
• Bij de start van een project kan de corporatie veel werk verzetten in de vorm van promotie en 

voorlichting. 
• Een vertrouwensman I coordinator hoeft niet per definitie door de corporatie geleverd te worden. 
• Het activiteitenschema heeft vooral aanvullingen op het gebied van de besluitvorming. Uit de 

dossierstudie blijkt dat de particulier vaak niet de volledige beslissingsbevoegdheid heeft in 
projecten. 

• Bijdrage leveren vanuit ervaring met vastgoedbeheer (beheersparameters, woonlasten, maar 
ook beheerovereenkomst aangaan) 

• De kavelkeuze is opgenomen in het schema 
• De corporatie kan voor onverkochte woningen als achtervang fungeren 
• Een deel van het aanbestedingsrisico kan de corporatie overnemen door het casco aan te 

bested en. 
• De corporatie kan zijn netwerk ter beschikking stellen, zodat de particulieren een opstapje 

hebben en daarmee sneller serieus genomen worden. 

Ad3 
De bijdrages zijn ook een aanvulling op de gedefinieerde rollen die de corporatie kan vervullen. 
Onderstaand zijn de vijf nieuwe (sub)rollen uit de dossierstudie 
• Achtervang rol 
• Opdrachtgevende rol buitenkant huurwoningen 
• Opdrachtgevende rol casco 
• lnitiatiefnemer 
• Risicodrager en beslisser voor koopwoningen 
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6.4.2 Interviews 
De interviews hebben een goed beeld gegeven hoe er in de praktijk over PO wordt gedacht en vooral 
hoe er met PO wordt omgegaan. 
Naast en aantal praktische aanvulling op de bijdrages zijn een viertal onderwerpen veelvuldig 
bediscussieerd: 
2. Het initiatief 

Uit de verschillende interviews is geconcludeerd dat het initiatief afhankelijk is van de grondpositie 
van partijen. In het kader van PO zijn er dan twee mogelijkheden: 

1. Er is een locatie en er wordt gezocht naar PO's die een initiatief willen starten; 
2. Er is een initiatief vanuit de PO's en die gaan op zoekt naar grand; 

3. De bes/uitvorming 
Er zijn twee vormen van procesgangen (incl besluitvorming) te analyseren: toetsend of sturend. 
Om de PO een sturende rol te geven, zal de corporatie een toetsende rol aan moeten nemen. In 
de praktijk kiest de corporatie vaak voor een sturende (en risicodragende) rol waarbij tezamen met 
de PO voorstellen warden geformuleerd waar de directie van de corporatie over beslist. 
Vanuit de PO-adviseurs wordt eenduidig gepleit voor een toetsende rol van de corporatie. 

4. Het /everen van een vertrouwensman 
In de analyse van §6.3.3 zijn een veelheid aan valkuilen beschreven indien een vertrouwensman 
door de corporatie wordt geleverd. Het draait allemaal om vertrouwen en belangen. De PO 
adviseurs vragen zich bij dit onderwerp af of de corporatie zich wel onafhankelijk genoeg kan 
opstellen, maw goed met de verschillende belangen kan omgaan. Daar uit volgt dat de 
mogelijkheid om een vertrouwensman te leveren door de corporatie valt of staat met vertrouwen. 

5. de meerwaarde voor de corporatie 
Een randvoorwaarde voor de corporatie om te participeren in een PO project is dat het een 
meerwaarde moet hebben. In §6.3.4 is de meerwaarde voor de corporatie geschetst. Vanuit de 
corporatie is echter wel aangegeven in hoeverre de PO vorm zoals in het theoretisch kader is 
gedefinieerd daarvoor noodzakelijk is. Wellicht kan met een vorm van consument gericht bouwen 
of een vorm van co-opdrachtgeverschap dezelfde meerwaarde bereikt warden. 

Vanuit deze onderwerpen zijn er een aantal nieuwe (sub)rollen onderscheiden. De rollen voldoen niet 
geheel aan de definitie van particulier opdrachtgeverschap zoals beschreven in paragraaf 2.5. 
Onderstaand de rollen 

• totaal facilitator 
• toetsend opdrachtgever (kaderstellende en toetsende rol) 
• consument gerichte bouwer (sturende rol) 
• trainer mbt vastgoedontwikkeling 
• vertouwenspersoon 
• coordinator 

De mogelijke bijdrage van de corporatie aan PO (schema 5.4) incl de aanvulling vanuit de 
dossierstudie (kolom E) en de interviews (kolom F) is op de volgende pagina bijgevoegd. In het 
schema zijn voor een aantal activiteiten meerder mogelijkheden, dit is aangegeven met een (1) en (2). 
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A 
FASEen onderdelen ACTIVITBTB\I 

ll\ITIATIB'FASE 

B E 

aanvulling vanuit 
doallieflludle 

inrtiatief prorroten van externe (gerreentelijke) initiatieven tbv het stilll.Jleren van FD kersentuin 
voorlichting verzorgen door corporatie tav rrogelijkheden FD kersentuin 
facilrteren bij vast stellen ontw ikkelingskaders ·> ambrtie, visie, doelstelllingen (vooraf zal de corporatie ook zijn 

eigen onw ikkelingeskaders moeten definieren) 
definieren belangen van partijen (incl de rreerw aarde die de corp voor zichzett ziet) 
Facilrteren bij opstellen kaders voor sarrenw erking, risicoverdeling en beslurtvorrring ( overeenkorrst) bennekelbosch 
financiele rriddelen vrijrraken tbv (deel) voorbereidingsbudget. Specrtiek voor de doelgroep zullen corporaties 

bereid zijn rreer rraatschappelijk renderrent te rraken (drt kan ook risicodragend door adviseurs opgepakt 
worden) 
projectadrrinistratie opzetten en voeren huis zoekt lll.Jzikant 
(1) leveren van een vertrouw ensrran 
(a) leveren van een coordinator 
(2) selecteren van een externe vertrouw ensrran (ook voor huur) kersentuin 
(b) selecteren van een exter~dinator (ook voor huur) 

opleiden FD tbv ontw ikkelingsproces 

haalbaarheids-onderzoek lnforrratie verzarrelen over: 
planonvang, corrplexrteit, liggingsfactoren, 
rrilieuaspecten, juridische aspecten (besterrrringsplan) , 

europees aanbesteden, ruirrtelijke ontw ikkelingen, risicoanalyse 
financiele apecten en planning (voorbereiding 1/2jr, ontw ikkeling 1jr, realisatie 1jr) . 
(1) facilrteren bij het rraken van een stedenbouw kundig plan I rrassastudie, of 
(2) zett vastleggen van stedenbouw kudiQe kaders , FD betrekken vanaf archrt. schets ontw 
overleg voeren rret gerreentelijke diensten over bovenstaande rterrs 

beschikking krijgen over orrientatie locatie (zoeken adhv netw erk) 
een locatie gegevens kadaster opvragen 

overleg voeren rret de grondeigenaar 
f ac ilrteren boderronderzoek 
corporatie is aanspreekpunt bij onteigening door gerreente 
(1) corporatie facilrteerd in grondlevering (berriddelen) , of 
(2) corporatie heeft grondposrtie en geeft particulieren zekerheid over grondlevering of 
(3) corporatie lever! grond direct door aan particuliere opdrachtgevers 

interne proces collectief facilrteren bij orrienteren collectief , ideeen en doelstellingen forlll.Jleren +expertise inventariseren 
facilrteren bij het opzetten van een juridische (vereniging el stisRliA!J) en operationele (w erkgroepen) 

organisatie 

beslurtvorrring 

werven nieuwe leden (doorlopende actie) 
(1) huurders toew ijzen aan project door de corporatie, of 
(2) gehele corrplex verhuren aan een vereniging van huurders 

(1) beslurtvorrring bij huurwoningen door corporatie obv advies huurders (sturend) 
(2) beslurtvorrring bij huurwoningen door corporatie obv advies huurders (toetsend) 
(a) beslurtvorrring bij koopw oningen door de corporatie bij rol als achtervang (sturend) 

(b) beslurtvorrring bij koopw oningen door de corporatie bij rol als achtervang (toetsend) 

besluitvorrring bij huurw oningen door corporatie t/m ontw erp -of besteksfase 
besluitvorrring koopw oningen door corporatie obv advies kopers 

-------t Beslurtvorrring over casco van koopw oningen door corporatie, afbouw door kopers 

DERl\ITIEFASE 

intern pve bew ustw ording van w oonw ensen & financiele beperkingen 
kennis inbrenge~w ustw ording van w oonlasten na oplevering 
facilrteren bij het vertalen van ambrtie visie en doelstellingen naar ontw erpurtgangspunten 
facilrteren techn. proces (rrate van urtbesteden ontwerptraject) -
facilrteren w oontechnisch pve 
facilrteren bouwtechnisch pve 
hoogte budget bij huurvariant vast stellen. Specrtiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn rreer 

rraatschappelijk renderrent te rraken. 

l----------+t~ijd_s~p..,a_d_u_i_,.tz-,.ett_e_n ___ -----
opstellen risicoanalyse 

extern overleg overleg rret nuts bedrijven adhv netw erk corporatie 
subsidies onderzoeken 
overleg rret gerreentelijke diensten ( FO, Stedenbouw , verkeer en vervoer, etc) adhv netw erk corporatie 

ontwerp locatie facilrteren bij urtwerking stedenbouwkundig plan: 
l---~-------tverkavelingsplan , w aterstructuurplan, beeldkw alrtertesplan, terreininrichtingsplan 

beslurtvorrring 

parallel onderzoeken in het kader van stedebouw kundig plan I art 19 / besterrrringsplan: 
_bodemonderzoek, luchtkw alrtert, verkeerslaw aai, externe veiligheid, flora e n fauna onderzoek 

(1) beslurtvorrring bij huurwoningen door corporatie obv advies huurders (sturend), of 
(2) beslurtvorrring bij huurw oningen door corporatie obv advies huurders (toetsend) 
(a) beslurtvorrring bij koopwoningen door de corporatie bij rol als achtervang (sturend) , of 
(b) beslurtvorrring bij koopwoningen door de corporatie bij rol als achtervang (toetsend) 
bes luitvorrring bij huurwoningen door corporatie t/montwerp -of besteksfase 
bes luitvorrring koopwoninge;;dOOr corporatie obv advies kopers 
Bes lurtvorrring over casco van koopw oningen door corporatie, afbouw door kopers 

aanvulling vanuit 

kersentuin 

huis zoekt lll.JZikant en 

bennekelbosch 
huis zoekt lll.JZikant 
bennekelbosch 

bennekelbosch 
kersentuin 

bennekelbosch 
huis zoekt lll.JZikant 
bennekelbosch 
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A B 
FASE en onderdele1 ACTIVITBTEN 

ONTWB'P- Bii BESTEKSFASE 

bouwkundig 

financieel 

juridisch 

f aciltteren bij selectie ontw erper I adviseurs adhv netw erk corporatie 

f aciltteren ontw erpproces ( corrrrunicatie ontw erp dmt visualaties ivm beg rip FQ) 

f aciltteren ontw erpproces kan oak door w ijksteunpunt 

overleg gemeentelijke diensten adhv netw erk corporatie 

tijdspad bijw erken 

stichtingskosten opzet rraken 

f aciltteren bij het vinden van een finacier voor de koopw oning adhv het netw erk van de corporatie 
financiering bouw +grand huurvariant. Specrtiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer 

rraatschappelijk rendement te rraken . 

onderzoek naar fiscalitetten 
vaststellen huurprijs + eenrralige afrekening. Specrtiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer 

rraatschappelijk rendement te rraken 

opstellen risicoanalyse 

f aciltteren w oningtoew ijzing aan kopers (kavelkeuze) Dt na dat VON prijzen bekend zijn. 

w oningtoew ijzing aan huurders (kavelkeuze) evt op voordracht van bew onersvereniging 

bestemningsplan procedure (art 19) aanvragen 

bouwvergunningsprocedrure aanvragen 

koopvariant: 

aanbesteding begeleiden 

-

E 
aanvulling vanuit 

doeaiestudie 

bennekelbosch 

bennekelbosch 

bennekelbosch 

kersentuin 

-

F 
aanvulling 

vanuit 

X (aanvulling) 

x 

tekenen koop overeenkorrsten tbv achtervang koopw oningen ---1--

besluitvorni~ 

REALISATIETASE 

realisatie 

aangaan overeenkorrst met kopers over toekorrstig beheer voor algemene delen 

huurvariant: 

gemeentelijke goedkeuring verkrijgen 

overeenkorrsten met adviseurs 

overeenkorrst met aannemer 

grondovereenkorrst 

besluitvorning huurvariant door stuurgr obv advies projectgr 

besluitvorning bij huurw oningen doer corporatie Vm ontw erp -of besteksf ase 

besluitvorning koopw oningen door corporatie obv advies kopers 

Besluitvorning over casco van koopw oningen door corporatie, afbouw door kopers 

gunning bij huurvariant 

gunning voor casco van koopvariant 

_ d i rectievoering~oezicht 

oplevering (overdracht van aannemer naar verhuuder) 

OOORLOPENJE PAOCESFUllCTIES 

Coordinatie 

Opdracht verstrekken 

corrrrunicatie 

._ 
coordineren van het proces 

opdrachten verstrekken bij de huurvariant 

opdrachten verstrekken tbv casco koopvariant 

_ corrrrunicatie I delen van inforrratie (via internet) 

-
irrago vanuit corporatie hulp bieden aan particulieren voor het serieus genomen w orden bij externe partijen 

tabel 6.5 bijdrage corportie aan FQ met aanvull ingen vanutt praktijktoets 

--

huis zoekt muzikant 

bennekelbosch 

huis zoekt muzikant 

bennekelbosch 

bennekelbosch 
-----1 

-

bennekelbosch 

kersentuin 

l 
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H7. Conclusie 
De centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre een corporatie een bijdrage kan leveren aan 
particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw (koop en huur). 
Om dit te bepalen dient er over twee onderdelen een conclusie getrokken te warden. 
Ten eerste: wat de exacte definitie van particulier opdrachtgeverschap is. En ten tweede: hoe de 
mogelijke bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap eruit ziet en in welke rollen 
de corporatie deze bijdrage kan leveren. 

7.1 Particulier opdrachtgeverschap 
De definitie van particulier opdrachtgeverschap wordt bepaald door de vraag: welke procesfuncties 
moeten op wat voor een manier door de particuliere opdrachtgevers uitgevoerd warden. 
Vanuit een theoretische situatie die getoetst is aan de praktijk dient de particuliere opdrachtgever de 
regie te voeren over de volgende procesfuncties. 

Procesfuncties die wel/niet uitbesteed kunnen warden 
1. het nemen van initiatief (w) 
2. het beschikken over grand (n) 
3. ter beschikking stellen kapitaal (w) 
4. vervaardigen van een ontwerp (w) 
5. inzetten van bouwcapaciteit (w) 
6. Verlenen overheidsgoedkeuringen (w) 

Krijgen overheidsgoedkeuringen (n) 
7. coordineren van het proces(w) 
8. het nemen van (lnterne) besluiten (n*) 
9. het geven van opdrachten (n*) 
*bij huur en achtervang voor koop zijn deze functies uitbesteed aan de corporatie. 
Uit de procesfuncties volgen de volgende definities voor de koop en huurvariant van particulier 
opdrachtgeverschap. 

Particulier opdrachtgeverschap in de koopsector 
Vanuit de behoefte aan een woning neemt een collectief van particuliere opdrachtgevers (PO's) 
(1) het initiatief (1) tot vastgoedontwikkeling en zoekt naar een grondpositie (a) of 
(2) faciliteerd de corporatie een initiatief (2) vanuit een grondpositie (b). 
Vervolgens wordt een professional ingeschakeld I door de corporatie geleverd voor ondersteuning. De 
PO's trekken een ontwerper aan die een woningontwerp realiseert en dragen ze zorg voor de 
financiering. Daarbij moet voldaan warden aan de diverse voorwaarden van de overheid. Voor de 
realisatie van de woning kiezen de PO's een bouwer. 
Tijdens dit relatief langdurige en complexe proces zullen de PO's besluiten (a) moeten nemen en 
opdrachten moet versrekken en zal een professional aangetrokken moeten warden voor de 
coordinatie van het project. lndien een corporatie het risico voor de onverkochte woningen loopt zal 
de besluitvorming (13) en opdrachtverstrekking voor die woningen bij de corporatie liggen. 

Particulier opdrachtgeverschap in de huursector 
Vanuit de behoefte aan een woning nemen de toekomstige huurders als particuliere opdrachtgevers 
(PO's) het initiatief (1) tot vastgoedontwikkeling en zoeken een corporatie met een grondpositie (a) 
Qf_faciliteerd een corporatie een initiatief (2) vanuit een grondpositie (b). 
De corporatie stelt bij de start van het project zijn randvoorwaarden op waarna de toekomstige 
huurders de ontwikkeling ter hand nemen. Op vooraf afgesproken momenten toetst de corporatie zijn 
kaders (tijd , geld informatie, kwaliteit, organisatie). 
De PO's trekken een ontwerper aan die binnen de kaders een woningontwerp realiseert, waarna de 
corporatie voor de financiering moet zorgen. 
Daarbij moet voldaan warden aan de diverse voorwaarden van de overheid. Voor de realisatie van 
de woning kiezen de PO's een bouwer. Tijdens dit voor de particulier relatief langdurige en complexe 
proces warden de PO's bijgestaan door een professional voor de coordinatie. De PO's kunnen 
binnen de gestelde kaders besluiten nemen en opdrachten verstrekken, indien daarbuiten wordt 
getreden zal de besluitvorming bij de corporatie plaats vinden. 
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7.2 De bijdrage van de corporatie 
De bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap is een synthese van het 
vastgoedontwikkelingsproces, de definitie van particulier opdrachtgeverschap en de 
(on)mogelijkheden van de corporatie. 
Uit deze match is het volgende schema ontstaan: 

FASEen onderdelen ACTIVITSTB\il 

llllTIATIEFFASE 

initiatief prorroten van externe (gerreentelijke) initiatieven tbv het stinuleren van FD 

voorlichting verzorgen door corporatie tav rrogelijkheden FD 
f aciliteren bij vast stellen ontw ikkelingskaders - > arrbitie, visie, doelstelllingen (vooraf zal de corporatie ook zijn 

eigen onw ikkelingeskaders rroeten def iniere n) 

haalbaarheids

onderzoek 

definieren belangen van partijen (incl de rreerw aarde die de corp voor zichzelf ziet) 

Fac iliteren bij opstellen kaders voor sarrenw erking, risicoverdeling en besluitvoming ( overeenkomst) 
financiele rriddelen v rijrraken tbv (deel) voorbereidingsbudget. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties 

bereid zijn rreer maatschappelijk renderrent te ma.ken (dit kan ook risicodragend door adviseurs opgepakt 
worden) 

projectadrrinistratie opzetten en voeren 

( 1) leveren van een vertrouw ensrran 

(a) leveren van een coordinator 

(2) selecteren van een externe vertrouw ensrran ( ook voor huur) 

(b) selecteren van een externe coordinator (ook voor huur) 

opleiden FD tbv ontw ikkelingsp~ 

lnforrratie verzarrelen over: 

planom.tang, corrplexiteit, liggingsfactoren, 

rrilieuaspecten, juridische aspecten (bestenTTingsplan), 

europees aanbesteden, ruirrtelijke ontw ikkelingen, risicoanalyse 

financiele apecten en planning (voorbereiding 1/2jr, ontw ikkeling 1jr, realisatie 1jr) . 

( 1) f aciliteren bij het ma.ken van een stedenbouw kundig plan I rrassastudie , of 

(2) ze~ vastleggen van stedenbouw kudige kaders, FD betrekken vanaf arc hit. schets ontw 

overleg voeren rret gerreentelijke diensten over bovenstaande items 

beschikking krijgen over orrientatie locatie (zoeken adhv netw erk) 

een locatie gegevens kadaster opvragen 

overleg voeren rret de grondeigenaar 

f aciliteren boderronderzoek -----------1---
corporatie is aanspreekpunt bij onteigening door gerreente 

-------------+~(1~)_c_o~rp_o_r_a_t_ie faciliteerd in grondlevering (berriddelen) , of 
(2) corporatie heeft grondpositie en geeft particulieren zekerheid over grondlevering of 

(3) corporatie lever! grond direct door aan particuliere opdrachtgevers 

interne proces collectief faciliteren bij orrienteren collectief, ideeen en doelstellingen fornuleren +expertise inventariseren 

besluitvorrring 

organisatie 

werven nieuwe leden (doorlopende actie) 

( 1) huurders toew ijzen aan project door de corporatie, of 

(2) gehele corrplex verhuren aan een vereniging van huurde_r_s __ _ 

----+-b_e_s_luitvorrring bij huurw oningen door corporatie obv advies huurders (toetsend) 

besluitvorrring bij koopw oningen door de corporatie bij rol als achtervang (toetsend) 
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FASEen onderdelen ACTIVrTBTEN 

DEFINTIEFASE 

intern pve bew ustw ording van w oonw ensen & f inanciele beperkingen -
kennis inbrengen tbv bew ustw ording van w oonlasten na oplevering 

faciliteren bij het vertalen van arrbitie visie en doelstellingen naar ontwerpuitgangspunten -------
faciliteren techn. proces (rrate van uitbesteden ontwerptraject) -- -
faciliteren woontechnisch pve -- -
faciliteren bouwtechnisch pve -
hoogte budget bij huurvariant vast stellen. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn rreer 

rraatschappelijk rendement te rraken. 

tijdspad uitzetten ----- -
t- --- opstellen risicoanalyse -
extern overleg overleg met nuts bedrijven adhv netw erk corporatie -->----- ---

subsidies onderzoeken --
overleg met gerreentelijke diensten (RJ, Stedenbouw , verkeer en vervoer, etc) adhv netw erk corporatie ---- -- -- ---

ontw erp locatie -- fac iliteren bij uitw erking stedenbouw kundig plan: --
verkavelingsplan, w aterstructuurplan, beeldkw aliteitesplan, terreininrichtingsplan 

parallel onderzoeken in het kader van stedebouw kundig plan I art 19 I besterrrringsplan: --
boderronderzoek, luchtkw aliteit, verkeerslaw aai, externe veiligheid, flora en fauna onderzoek - -

besluitvorrring besluitvorrring bij huurwoningen door corporatie obv advies huurders (toetsend) -
besluitvorrring bij koopw oningen door de corporatie bij rol als achtervang (toetsend) 

ONTWERP- 8'.I BESTEKSFASE 
---

bouwkundig faciliteren bij selectie ontwerper I adviseurs adhv netwerkcorporatie 

faciliteren ontwerpproces (cornnmicatie ontwerp drw visualaties ivmbegrip FO) - -
fac iliteren ontw erpproces kan ook door w ijksteunpunt , __ - -
overleg gerreentelijke diensten adhv netw erk corporatie 

tijdspad bijw erken - -- -----
f inancieel stichtingskosten opzet rraken 

faciliteren bij het vinden van een finacier voor de koopw oning adhv het netw erk van de corporatie --- financiering bouw + grond huurvariant. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn meer 

rraatschappelijk rendement te rraken. 

onderzoek naar fiscaliteiten 
vaststellen huurprijs + eenrralige afrekening. Specifiek voor de doelgroep zullen corporaties bereid zijn rreer 
rraatschappelijk rendement te rraken -- ---
opstellen risicoanalyse 

- -
juridisch f aciliteren w oningtoew ijzing aan kopers (kavelkeuze) Dt na dat VON prijzen bekend zijn. ------- -

w oningtoew ijzing aan huurders (kavelkeuze) evt op voordracht van bew onersvereniging --- --
besterrrringsplan procedure (art 19) aanvragen --- ---

f-
bouw vergunningsprocedrure aanvragen - ---
koopvariant: - - - -
aanbesteding begeleiden ,_ -
tekenen koop overeenkorrsten tbv achtervang koopw oningen ---
aangaan overeenkorrst met kopers over toekorrstig beheer voor algemene delen 

-- - --- -
huurvariant: 
I- ---
gerreentelijke goedkeuring verkrijgen -- - -------
overeenkorrsten met adviseurs --
overeenkorrst met aannemer ---
grondovereenkorrst --- ---

--- - ~ 

~itvorrring besluitvorrring bij huurw oningen door corporatie obv advies huurders (toetsend) 

besluitvorrring bij koopw oningen door de corporatie bij rol als achtervang (toetsend) 

REALISATIEFASE 
-

realisatie gunning bij huurvariant 

gunning voor casco van koopvariant 

directievoering en toezicht ---
oplevering (overdracht van aannemer naar verhuuder) - - --

CXX>RLOPB\IJE PROCESFUCTIES ----- -- ----
Coordinatie ~dineren van het proces ----
Opdracht verstrekken opdrachten verstrekken bij de huurvariant - -

opdrachten verstrekken tbv casco koopvariant -- -- ------- --
corrrrunicatie corrrrunicatie I delen van inforrratie (via internet) -- ------- -
irrago vanuit corporatie hulp bieden aan particulieren voor het serieus genomen w orden bij externe partijen 

scherra 7 ,2 , de bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap --- __ gi:; 



7 .3 Roll en van de corporatie 
Bij de verschillende mogelijkheden van de particuliere opdrachtgever om het 
vastgoedontwikkelingsproces te doorlopen, horen ook verschillende rollen van de corporatie. 
Vanuit het activiteitenschema, de competenties van de corporatie en de procesfuncties van de 
particuliere opdrachtgever zijn een zevental rollen onderscheiden waaronder zeven subrollen hangen. 

1. lnitiatiefnemer 
2. adviseur (met specifieke expertise op het gebied van projectontwikkelaar, gebiedsdeskundige, 

bouw en woondeskundige, klantexpert en trainer van PO tbv het ontwikkelingsproces) 
3. risicodrager (toetsend en kaderstellend opdrachtgever bij huur en achtervang koopwoningen) 
4. grondleverancier 
5. coordinator 
6. vertrouwenspersoon 
7. totaal facilitator (aanbieder van bovenstaande rollen) 

7.4 Aanbevelingen 
De paragraaf aanbevelingen heeft als doel om een beschrijving te geven hoe belanghebbende de 
resultaten uit dit onderzoek in de praktijk kunnen inzetten. Daarnaast kunnen naar aanleiding van de 
resultaten nieuwe vragen gesteld warden die uitnodigen tot nader onderzoek. 

Een corporatie die bijdraagt aan particulier opdrachtgeverschap is geen vanzelfsprekende combinatie. 
Particuliere zijn gewend om woningen zonder inspraak te kopen en corporaties zijn bij de nieuwbouw 
van woningen niet gewend om het stokje voor de ontwikkeling over te geven en terug te treden in een 
toetsende rol. 
Om de combinatie succesvol te maken, zullen partijen zich voor de start van een project bewust 
moeten zijn van hun eigen rol en die van de ander. 

De particuliere opdrachtgever 
Voor de particuliere opdrachtgever is het essentieel dat hij/zij zijn rol als opdrachtgever goed voor 
ogen heeft. Wat houdt opdrachtgeverschap in, over welke procesfuncties dien ik te beschikken, welke 
procesfuncties kan ik uit besteden. 
Daarnaast is een opleidingstraject in vastgoedontwikkeling en projectmatig werken belangrijk ter 
voorbereiding op het complexe proces. Het onderkennen van de belangen van de corporatie (en 
overige participanten) is door het gehele proces ook zeer belangrijk. 

Als particuliere opdrachtgever zal het niet eenvoudig zijn om corporaties te verleiden om met 
particulier opdrachtgeverschap aan de slag te gaan. Echter gezien de bijdrage dat het levert aan de 
doelstellingen van de corporatie zijn er voldoende argumenten om de corporatie te verleiden. 

De corporatie 
Een belangrijk uitgangspunt voor de corporatie is, dat vanaf het begin van het proces helder moet zijn 
wat de randvoorwaarden zijn voor het huur- en achtervang koopwoningenproject. In de rollen van de 
corporatie wordt dit aangeduid als: kaderstellend en toetsend opdrachtgever. 
Vanuit de interviews is gebleken dat corporaties een sturende rol prefereren. Een tweede 
aandachtspunt hierbij is dat corporaties moet leren om als opdrachtgever het proces los te laten. 

Vanzelfsprekend zal de corporatie de overige activiteiten in het vastgoedontwikkelingsproces, zoals 
aangegeven in schema 7.2, dienen te beheersen. 

Particulier opdrachtgeverschap zal voor de corporatie in welke rol dan ook eerste instantie veel 
opstartproblemen met zich meebrengen. Dit is echter inherent aan een experiment. Het advies is om 
met een pilot project te starten waar extra inzet vanuit de corporatie voor zal moeten warden geleverd. 
De corporatie zal ook doorzettingsvermogen moeten tonen, met daarnaast een goede voorbereiding 
door bijvoorbeeld een draaiboek en een communicatieplan op te stellen alvorens te starten met het 
proces. 
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Nader onderzoek 
Naast bovengenoemde aanbevelingen zijn er een aantal zaken, die nader onderzocht kunnen worden. 
• Er zijn twee uiterste rollen om opdrachtgeverschap in het onderzoek onderscheiden: sturend en 

toetsend. De waarheid zal in het middel liggen. De vraag hierbij is welke vormen van 
opdrachtgeverschap er zijn en welke passen het beste bij de rol van de corporatie bij particulier 
opdrachtgeverschap in de huur. 

• Vanuit de expert interviews is aangegeven dat particulier opdrachtgeverschap in de sociale huur 
onmogelijk is gezien de strakke financiele kaders. Echter op verschillende locaties in Nederland 
worden toch sociale huurwoningen in particulier opdrachtgeverschap gerealiseerd. De vraag 
waar een corporatie financieel rekening mee dient te houden bij particulier opdrachtgeverschap 
in de sociale huur verdient hierbij nader onderzoek. 
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Bijlage 1 
-definities particulier opdrachtgeverschap 

Partij definitie 

VROM Volledig hebben van juridische zeggenschap over en 
verantwoordelijkheid voor het gebruik van de grand, het ontwerp 
en de bouw van de woning door de particuliere opdrachtgever. 
Huurders die in een project met collectief particulier 
opdrachtgeverschap als stichting of vereniging opdrachtgever zijn , 
vallen oak onder de noemer PO. 
In de bredere benadering van PO passen oak cascobouw en 
consumentgerichte projectontwikkeling (dekker 2003) 

Convenant Onder eigenbouw wordt verstaan: het aantal gereed gemelde 
won ingbouwafspraken 2005- woningen dat is gebouwd in opdracht 
2010. van andere particuliere opdrachtgevers. Het betreft 
Provincies, Ministerie opdrachtgevers, anders dan bouwers voor de 
Volkshuisvesting Ruimtelijke markt, die (laten) bouwen voor eigen gebruik zoals: particuliere 
Ordening en Milieu, Ministerie personen, bedrijven en stichtingen 
Verkeer en Waterstaat, en (met uitzondering van toegelaten instellingen voor de sociale 
Ministerie Bestuurlijke woningbouw) . 
Vernieuwing en N.B. consumentgerichte projectontwikkeling valt niet onder de 
Koninkrijksrelaties definitie van eigenbouw. 

Onder bouwers voor de markt wordt verstaan: 
projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor 
eigen risico bouwen, financiele instellingen zoals banken, 
pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschaooiien (institutionele beleaaers). 

SEV Het ontwerpen en bouwen van de woning door individuele 
burqers of als collectieven op een eiaen bouwkavel 

RIGO Woningbouw 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 
moaeliik het woninatvpe (binnen ziin financiele moaeliikheden). 

TU/e brenda coenen Particulier opdrachtgeverschap wordt gedefinieerd als eigenbouw 
maar oak als woningontwikkeling in samenspraak met de 
consument (hieronder valt zowel eigenbouw als 
consumentgerichte projectontwikkel ing). De relatie tussen PO en 
consumentgericht bouwen is dat de laatst genoemde een 
onderdeel kan ziin van de noemer PO. 

TU/e J. van der Linden De woonconsument neemt de rol van opdrachtgever op zich en 
heeft hierdoor de volledige zeggenschap, want zij moet de 
opdrachten richting de betrokken partijen formuleren met 
betrekking tot het ontwerp en de benodigde bouwcapaciteit. 
Daarbij heeft de woonconsument de grand verworven en zal in 
het aeval van koop het ontwikkelinqsproces moeten financieren. 

DHV Particulier opdrachtgeverschap is de situatie dat de burger of een 
groep burgers, in dat laatste geval georganiseerd als 
rechtspersoon zonder winstoogmerk, volledige juridische 
zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het 
gebruik van de grand, het ontwerp en de bouw van de woning. 
(afaeleid van VROM definitie) 
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Bijlage 2 
-wettelijke kaders van de corporatie 

Prestatievelden BBSH 
1. Zorg voor de kwaliteit van woningen (art. 12 BBSH). 

Voldoen aan minimale eisen en eisen die redelijkerwijs kunnen warden gesteld aan de kwaliteit 
van de woongelegenheden. 

2. Leefbaarheid (art. 12a BBSH). 
Bijdragen aan de leefbaarheid in buurten, waar haar woongelegenheden gelegen zijn. 

3. Wonen en zorg (art. 12b BBSH). 
Volgens redelijke wensen het huisvesten van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of 
begeleiding behoeven. 

4. De verhuur van woningen (art. 13-15 BBSH). 
Zo veel mogelijk voorrang verlenen aan woningzoekenden die een beroep kunnen doen op 
huursubsidie, de primaire doelgroep. 

5. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer (art. 16-20 BBSH). 
Huurders moeten in de gelegenheid warden gesteld klachten in te dienen, waar zo spoedig 
mogelijk en beargumenteerd op moet warden gereageerd. Tevens eens per jaar huurdersoverleg 

6. Financiele continu'iteit (art. 21-25 BBSH). 
Waarborgen voortbestaan in financieel opzicht, overige winsten moeten warden aangewend ten 
behoeve van de volkshuisvesting. 

Neven Activiteiten uit MG 2001-26 
BIJLAGE 1 bij MG 2001-
NEVENACTIVITEITEN: 
Sommige nevenactiviteiten kunnen onder dezelfde naam een wel dan wel niet toegestane 
invulling hebben. Hierna geef ik aan wat daarbij wel of niet toegestane activiteiten zijn. 

1. Bemiddeling 
• ten behoeve van de ver- of aankoop van woningen of andere panden. 
Het is toegestaan met een makelaar samen te werken ter uitvoering van de verkoop van de eigen 
woningen aan de eigen huurders of aan derden, bij de verhuur/verkoop van door de t.i. gerealiseerde 
bedrijfspanden, of -binnen het kader van de kernactiviteiten- bij de koop van woningen van derden. Er 
mag evenwel geen sprake zijn van een financiele, bestuurlijke of juridische band (een verbinding in de 
zin van het BBSH) met een makelaardij, welke alle facetten van een makelaar kan uitvoeren. Het is 
een t.i. uiteraard 
toegestaan haar eigen woningen zelf te verkopen. De waarde van het te (ver)kopen onroerend goed 
dient in alle gevallen echter onverkort door een onafhankelijke taxateur te warden vastgesteld (zie de 
MG bij onderdeel II onder d: taxatie van te verkopen woningen) . Het is een t.i. niet toegestaan om bij 
ver- of aankoop van woningen of andere panden activiteiten uit te oefenen, die een makelaar 
normaliter uitoefent, daar deze werkzaamheden geen relatie hebben met de kerntaak van de ti 's. Zo 
is het niet toegestaan om te bemiddelen bij de verkoop van onroerend goed van derden, ook al heeft 
die derde dat eerder van de t.i. gekocht, of als de eigenaar-bewoner een woning van de t.i. gaat 
huren. Overname van een bestaande makelaardij zal ik niet toestaan. Overname van een makelaardij, 
die zonder restricties alle diensten kan leveren die 'des makelaars' zijn, brengt immers met zich dat 
via de verbinding nevenactiviteiten ontplooid kunnen warden die buiten het genoemde kader van 
Woningwet, BBSH, de beleidscirculaire MG 99-23 en deze circulaire vallen . 

• ten behoeve van het afsluiten van verzekeringen en hypotheken 
Het is een t.i. toegestaan te bemiddelen bij het aangaan van woongerelateerde verzekeringen voor de 
huurders van de eigen woningen van de t.i. (bijvoorbeeld een glasverzekering en een 
inboedelverzekering), of voor de overige leden van de doelgroep van beleid, dan wel voor de kopers 
welke eigenaar/-bewoners warden van de door de t.i. te verkopen eigen huurwoningen (bijvoorbeeld 
opstalverzekering, glasverzekering, inboedelverzekering. levensverzekering ten behoeve van een te 
sluiten hypotheek), en het bemiddelen voor het verkrijgen van hypotheken ten behoeve van de 
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aankoop van een (huur)woning van de t. i. door de toekomstige eigenaar/bewoner. Onder bemiddelen 
wordt in dit geval verstaan het gratis, tegen kostprijs, dan wel tegen een geringe vergoeding ter 
beschikking stellen van bij voorbeeld adressen en folders van goedkope verzekeraars, het regelen 
van korting voor -al dan niet collectieve- woongerelateerde verzekeringen e.d .. lndien de t.i . een 
vergoeding vraagt aan degene voor wie is bemiddeld, dan dient deze laatste de vrijheid te hebben om 
te kunnen kiezen tussen het door de t.i. bemiddelde aanbod of het voorstel van en ige andere 
aanbieder. Daarnaast dient een deel van de door de t.i . geregelde korting altijd ten goede te komen 
aan de gebruiker van het aanbod. Het vragen van vergoeding mag uiteraard niet leiden tot het 
verkrijgen van courtage zoals dat geschiedt bij echte assurantiebemiddeling. lncasso van premies e.d. 
is niet toegestaan. Bemiddeling bij niet woongerelateerde verzekeringen (zoals levensverzekeringen 
los van hypotheek, ongevallenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ziektekostenen 
rechts-bijstandverzekeringen , aansprakelijkheidsverzekeringen) is niet toegestaan. Het zelf 
verstrekken van verzekeringen en hypotheken, of het garant staan voor de betaling van 13 
rente en aflossing van deze laatste, is eveneens niet toegestaan. Overname van een 
verzekeringsmaatschappij, een verzekerings- of hypotheekkantoor of -agentschap e.d. kan dan ook 
nimmer aan de orde zijn. Voor wat betreft samenwerking geldt hetzelfde als iervoor gesteld ten 
aanzien van makelaardij. 

2. Bouw, verwerving en verhuur van bedrijfs-, kantoor- of andere panden. 
Het is een t.i . toegestaan bedrijfs- kantoor- of andere panden te bouwen voor derden, te verwerven en 
te verhuren, indien dit gebeurt in proportionele samenhang met de bouw van woningen voor de t.i. 
zelf , of indien er een directe relatie bestaat met enige kerntaak van de t.i. en de doelgroep van beleid 
als bedoeld in artikel 70c Woningwet en artikel 13 BBSH. Het gaat bijvoorbeeld om een wijkgebouw, 
praktijkruimten, kinderdagverblijven , bedrijfsgebouwen, schoolwoningen, winkels , kantoorruimten, 
parkeergarages en cultureel-maatschappelijke ruimten, een en ander met het oogmerk de 
leefbaarheid van buurten of wijken te vergroten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een bedrijfspand 
(anders dan het eigen kantoor/bedrijfsgebouw) te ontwikkelen op een bedrijventerrein. Dit heeft 
immers, zoals reeds eerder gesteld, geen enkele relatie met enige kerntaak van de t.i. en/of de 
doelgroep van de t. i .. 

3. Onderhoud van woningen dan wel onderhoud en/of beheer van bedrijfs- en/of 
kantoorpanden. 
Het is t. i's op grond van artikel 12a BBSH (leefbaarheid) toegestaan het onderhoud te verzorgen van 
woningen (ten behoeve) van derden (bijvoorbeeld VVE's). Het is ook toegestaan om op vrijwillige 
basis aan kopers van huurwoningen van de t.i. of aan eigenaar/bewoners in het kader van de 
leefbaarheid of wonen/zorg contracten voor het onderhoud van hun woning aan te bieden. Deze 
activiteiten dienen evenwel een directe relatie te hebben met enige kerntaak van de t. i. en met 
doelgroep van beleid als bedoeld in artikel 70c Woningwet en artikel 13 BBSH. Van 'gedwongen 
winkelnering ' of 'koppelverkoop' mag uiteraard geen sprake zijn. Daarnaast is het -in het kader van de 
BBSH-taak leefbaarheid- toegestaan scholen, schoolwoningen, dienstencentra, buurtgebouwen e.d. 
te beheren en/of het onderhoud ervan te verzorgen. Ook hier geldt de eis, dat er een directe relatie 
dient te zijn met enige kerntaak van de t.i. en met de doelgroep van beleid als bedoeld in artikel 70c 
Woningwet en artikel 13 BBSH. lndien er onderhoud en beheersactiviteiten voor derden (uitgezonderd 
collega t.i 's en NWl 's) worden verricht en deze activiteiten een structureel (en grootschalig) karakter 
hebben dient dit in een aparte verbinding te gebeuren. 

4. Bouwen van woningen. 
Brief "Verantwoordingsgrens van€ 200.000 voor de bouw van woningen" 05-VROM-8072, 19-09-05. 

In uw brief (DGW/S&R/2005191733) verzoekt u namens de commissie voor Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om mijn visie ten aanzien van het bouwen van woningen met 
stichtingskosten boven de € 200.000 nader uit een te zetten. 

In mijn vis ie kan een woningcorporatie in principe zo duur bouwen als de lokale situatie vereist. De 
corporatie dient daarbij het volkshuisvestingsbeleid van betrokken gemeenten in acht te nemen. 
Daarbij moet zij telkenmale in ogenschouw nemen dat er een substantieel verband dient te bestaan 
tussen de bouw van dure woningen en haar kerntaak. De bouw van dure woningen dient immers 
rechtstreeks ten goede te komen aan de doelgroep van beleid. Dit is bijvoorbeeld het geval als de 
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duurdere bouw leidt tot doorstroming vanuit het woningbezit van de corporatie. Daardoor komen 
woningen met een sociale huur vrij, zodat deze aan !eden van de doelgroep kunnen worden 
toegewezen. Tevens kan de duurdere bouw leiden tot een evenwichtiger opbouw van de wijk waar de 
duurdere woningen worden gebouwd. Ook de bouw van woningen voor bijzondere doelgroepen in het 
kader van wonen met zorgvoorzieningen, welke duurdere woningen betekent, acht ik in het belang 
van de volkshuisvesting. 
lndien er sprake is van een overschrijding van de verantwoordingsgrens (hoger dan of gelijk aan 
€ 200.000,=) dient er een substantieel verband te worden aangetoond met de hiervoor vermelde 
werkzaamheden. Onder substantieel verband wordt in ieder geval niet verstaan het uitsluitend 
genereren van geld. 

De controle van VROM op de verantwoording in het jaarverslag is marginaal. Aan de bouw ligt immers 
een plan ten grondslag waarover overeenstemming bestaat tussen de gemeente en de betrokken 
corporatie. Wanneer lokale partijen van mening zijn dat de bouw van duurdere woningen in het belang 
van de stad is of van bijzondere doelgroepen, zie ik het alleen in uitzonderlijke situaties, (bij groot 
aantal dure woningen of woningen met zeer hoge verkoopprijs) als mijn taak om hier achteraf bezwaar 
tegen te maken. In dergelijke situaties zal ik in overleg treden met het bestuur van betrokken 
corporatie. 

5. Wonen/Zorg. 
De deskundigheid van t.i 's ligt onder meer op het terrein van het vastgoed, maar in ieder geval niet op 
het terrein van het zelf aanbieden van zorg. In het licht van het nieuwe zesde prestatieveld is het, 
zoals reeds gesteld in de MG onder I., paragraaf B., onderdeel a. uiteraard gewenst de activiteiten ten 
behoeve van zorg te faciliteren (bouw kinderopvang, verzorgingstehuis e.d.) of daarbij te bemiddelen. 
Het is evenwel niet toegestaan zelf als nevenactiviteit zorg aan te bieden. Deelname van een t.i. in 
een verbinding waarin tevens aanbieders van zorg deelnemen is toegestaan, mits de door de t.i. te 
verrichten activiteiten in de verbinding zich beperken tot het vastgoed en de t.i. geheel zelfstandig 
haar activiteiten kan blijven uitvoeren. Naast het hiervoor onder 4 gestelde zal ik desgevraagd 
overschrijding van de bouwkostengrens toestaan, indien dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan 
voornemens tot bouw binnen dit zesde prestatieveld. 

6. Bankieren. 
Het is niet toegestaan te bankieren, waaronder wordt verstaan: het door de t.i. of de verbinding 
aantrekken van geldelijke middelen, speciaal met het doel die vervolgens aan derden uit te lenen. Ook 
is het niet toegestaan uit de eigen bedrijfsreserve middelen vrij te maken met het speciale doel die 
vervolgens aan derden uit te lenen. Vanzelfsprekend geldt dit verbod niet voor beleggen -
overeenkomstig de daaraan te stellen eisen (zie ook onder G)- en evenmin voor lenen aan collega ti's 
en voor interne financiering bij verbindingen (in dit laatste geval moet dit wel geschieden op 
marktconforme voorwaarden). Daarnaast is het niet toegestaan "subsidies" te verstrekken, 
inkomensgebonden maatregelen te treffen of op enigerlei wijze financieel {via hypotheekverstrekking 
(ook aan de eigen medewerkers), via rentebetaling of borgstelling voor aangegane 
hypotheekverplichtingen, e.d.} deel te nemen in een door een eigenaar-bewoner aangegane 
hypothecaire verplichting. Onder subsidies wordt uiteraard niet verstaan het geven van bijdragen aan 
bewonerscommissies, huurdersorganisaties ten behoeve van de uitvoering van de taken waar zij voor 
staan, of het geven van bijdragen in het kader van leefbaarheid. 
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7. Grondexploitatie 
Het komt voor dat t.i's, om zich een bepaalde positie in een bepaald gebied te verwerven met het 
oogmerk daar woningen te kunnen bouwen, gronden aankopen zonder dat daarop met zekerheid een 
woonbestemming ligt. Oak komt het voor dat meer grand gekocht wordt dan nodig voor de eigen 
woningbouw met de bedoeling de grand in de vorm van kavels door te verkopen. Op zich is 
grandaankoop uiteraard geoorloofd, grondspeculatie evenwel niet. lk zal grondaankoop slechts 
toestaan, indien: 
•in redelijkheid door de t.i. verwacht mag warden, dat de locatie binnen een redelijke periode (circa 5 
jaar) een (woning)bouwbestemming krijgt; 
•de toegelaten instelling statutair in betrokken gemeente werkzaam mag zijn en 
•de aankoop bedoeld is om op die grand onroerend goed, als bedoeld in de in het BBSH genoemde 
kerntaken, te bouwen. 
De t.i. dient, zoals gebruikelijk, elke grondaankoop met naam en toenaam te vermelden in haar 
jaarverslag. lndien mij blijkt, dat de grand na de hiervoor bedoelde redelijke periode van 5 jaar nag 
immer geen functie heeft gekregen, zoals in het BBSH of als in deze circulaire bedoeld en de t.i. 
daarvoor geen overtuigende argumenten kan aanvoeren, dan zal ik de aankoop alsnog aanmerken 
als speculatie. De grand dient dan alsnog te warden afgestoten. Het enkel verwerven van een positie 
aan de onderhandelingstafel door speculatieve grondaankopen zal ik derhalve niet accepteren. 

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
J.W. Remkes 
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Bijlage 3 
-Competenties van de corporatie 

1. Vastgoedkunde: de combinatie van kennis en vaardigheden die voortkomen uit het runnen van 
een vastgoedbedrijf. Zoals: beheer, onderhoud, verbetering en besturen van de Organisatie; 

2. Projectontwikkeling: Het managen van projecten. Hierbij gebruikt de woningcorporatie de kennis 
die opgedaan is uit het jarenlang beheren van vastgoed om vastgoed te ontwikkelen die het 
beheren, waar mogelijk, vereenvoudigd; 

3. Non-profit ondernemen: de bijzondere positie van de woningcorporatie, tussen markt en overheid , 
zorgt ervoor dat de woningcorporatie een bijzondere onderneming is die producten en diensten 
levert die geen enkel ander bedrijf op dezelfde manier kan leveren. Kenmerkend hierbij zijn het 
beheren van het non-profit vermogen en het maatschappelijke imago. Het maatschappelijke 
imago, wat niet gericht is op financieel rendement halen, van de woningcorporatie zorgt er oak 
voor dat partijen voor hun vastgoedprogramma naar de woningcorporatie toe komen; 

4. Samenwerken: samenwerking met de stakeholders is steeds meer onderdeel van de processen 
van woningcorporaties. Samenwerking is veelal nodig om niet aanwezige kerncompetenties in 
huis te halen. Een woningcorporatie is een knooppunt Organisatie. Daarnaast kunnen door 
duurzame relaties opdrachten en invloed warden verkregen, waardoor de positie van de 
woningcorporatie verbeterd kan warden; 

5. Gebiedsgericht werken: Woningcorporaties zijn door haar bezit sterk gebonden aan een buurt of 
wijk. Woningcorporaties hebben door haar bezit specifieke, maatschappelijke, kennis over 
bepaalde wijken en buurten; 

6. Klantgestuurd opereren: de klant staat centraal binnen de missie van de woningcorporatie en is 
daardoor de belangrijkste stakeholder waarvan de woningcorporatie tevens specifieke kennis over 
bezit. Hierbij staat tevens de keuzevrijheid van de klant centraal en mede het actief inspelen op 
nieuwe behoeftes op de woningmarkt. Hierbij onderscheidt de woningcorporatie zich in het 
herkennen en beantwoorden van vragen die door 'de markt' of 'de overheid ' niet of onvoldoende 
warden opgepakt; 

7. Professioneel handelen: het voeren van regie is , na de verzelfstandiging , steeds meer onderdeel 
geworden van de processen van de woningcorporatie. Het professionele karakter komt mede 
voort uit de daadkracht en het instaat zijn efficient en effectief te werken 

8. lnnovatief handelen: de woningcorporatiesector is in ontwikkeling, het speelveld verruimt, de rol 
evolueert. Woningcorporaties zijn aan de hand van het de regelgeving in hun rol meegegroeid en 
zijn instaat innovatief in te spelen op het invullen van de prestatievelden; 

9. Product ontwikkelen: vooral de prestatievelden 'leefbaarheid' en 'wonen en zorg ' zorgen er voor 
dat de woningcorporatie continu bezig is om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 

Competenties van samenwerkingspartners 
Naast de competenties van de organisatie zelf, kan er gebruik gemaakt warden van competenties van 
ander organisaties ten behoeve van de geformuleerde doelstellingen. 
Bij de samenwerking met deze zogenaamde stakeholders is het van belang dat het corporatiewerk 
centraal staat. Door middel van samenwerking kan ervoor gezorgd warden dat niet-kerncompetenties 
in huis warden gehaald. 
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Bijlage 4 
-Faseringen bouwproces 

~ Te hain1eren 
bouwprocesleer ~ M. TitLJl:ii•r vd ven TU/e I SVB Neorom Porta al fasering 

onderzoek 
pre-lnltiatlef 
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acqulsltlefase -baslsonderzoek acaulsltle 

• -haalbaarheidstudle !! lnltiatlelfase -orientatle lnltlatlef lnltiatlelfase initiallelfase lnltlatieffase lnitiallelfase c 
~ ~ 

-haalbaarheld • -perspectief -haalbaarheidstudie 
"a 

,_ 
I -onderhandellno ..p~t<lellnltle haalbaarheldsfa -locatieve~-

a 
LocatieYerwerving locatleverwervlno 
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al 
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• bestekfase 
! 
:; Vemuur I verkoop verkooo I verhuur voorverkooolverhuur verkooofase c 
" ii: 

uitvoerinasfase realiserina realisering realisatie realisatiefase uitvoerinasfase realisatiefase 

... nazorgfase evaluatie I nazora evaluatie I nazora • • ~ • exploitatie en exploitatie en .a 
exploitatie en beheer beheer ·aebruik 



Bijlage 5 
-vastgoedontwikkelingsproces volgens Titulaer 

Beleid 
Visie, missie, strategic en doelstellingc:n 

Accordering 
Besruur 

BesliJdoCJ1111enten: 
- PvE 
- $0/VO/DO/bcstek+ tek 

Beslisdocrunent: 
Ondememings
plan 

Bes/iJdocrunenz: 
Initieel plan 

- finaocieringsadvies 
- sticbliogskostenbegroting 

- bouwvergunningaaovraag - gunniogsadvies 

; ~ ··all:. ·ri l :,,! 

&.lisdocumenr. 
- VerkoopalSprakeo iDclusief 

vedmoppercenlagc 
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Bijlage 6 
-stichtingskosten van een project, vgg prijspeil 2005 

Voor de modale woning hebben wij de navolgende ontwerpuitgangspunten 
gebruikt; 

1. Sober en doelmatig; 
2. Traditioneel 
3. 2- laagse bebouwing met kap; 
4. 4 kamerwoning met ca. 110 m2 gebruiksoppervlak; 
5. Minimale stramienmaat 5,40 m1

• 

Proj ectgrootte 

Ter onderbouwing van de financiele kaders is eerst de relatie onderzocht tussen 
het aantal woningen en de bijbehorende stichtingskosten. Doelstelling hierbij is 
inzicht te verkrijgen in het minimaal benodigd bouwvolume (lees: projectgrootte ), 
waarbij de omschreven modale woning voor de doelgroep bereikbaar wordt; zie 
volgende matrix: 

Minimaal benodigde kwantitatieve bouwvolume (aantal woningen); 

!PROJECT GROOTTE I won. 2 won 5 won 10 won. 25 won. 50 won. 

Aanneemsom 142.400,0C 110.600,0C 90.500,0C 83.500,0C 79.200,00 77.700,0C 

Bijkomende kosten 53.300,0C 41.200,0C 33.600,0C 30.900,0C 29.300,00 30.500,0C 

Grondkosten 49.000,0C 38.000,0C 3 1.000,0C 28.600,0C 27.200,00 27.100,0C 

$TICHTINGSKOSTEN € 244.600,0C € 189.600,0C € 155.000,0C € 143.000,00 € 135.600,0C € 135.200,0C 
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Bijlage 7 
-interviewprotocol 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Status 

De aanleiding 

: J.J.C. Gresnigt 
: T echnische Universiteit Eindhoven 
: 15-06-2006 
: lnterviewprotocol 
: definitief 

Gedreven door kritische en mondige burgers zal de woningproductie de komende decennia een slag 
gaan maken van kwantiteit naar kwaliteit. 
Deze beweging wordt door de overheid volop gestimuleerd in de vorm van particulier 
opdrachtgeverschap (PO). De doelstelling is om in 2010 eenderde van de woningen in PO te 
realiseren. 
In de komende jaren zullen corporaties grote spelers zijn in de woningbouwopgaven. Om de 
doelstelling van eenderde particulier opdrachtgeverschap te halen is een bijdrage vanuit de corporatie 
sector zeer welkom . Daamaast kunnen onder particuliere opdrachtgevers ook huurdersgroepen 
vallen. Gezien het grote aandeel corporatie huurwoningen in de nieuwbouwproductie is het een zeer 
welkome aanvulling als dit segment bij kan dragen aan de 33% PO in 201 O. 

Het onderzoek 
Om de bijdrage van de corporatie aan particulier opdrachtgeverschap te bepalen is gezocht naar een 
definitie van PO aan de hand van procesfuncties (functies in het vastgoedontwikkelingsproces waar 
de opdrachtgever over moet beschikken). Belangrijk bij deze prooesfuncties is in hoeverre deze 
uitbesteed kunnen worden1 en hoe dit vorm gegeven wordt tav huur. 

Aan de hand van deze definitie, een onderzoek naar de kennis en kunde van de corporatie en een 
analyse van het vastgoedonwikkelingsproces is een model opgezet2, waarin per fase de mogelijke 
bijdrage van een corporatie aan particulier opdrachtgeverschap is weergegeven . Aan de hand van 
een drietal dossierstudies zijn daarnaast in het schema een aanvulling gedaan, dit is herkennen door 
de projectnaam aanduiding achter de activiteit in kolom E. 

Het interview 
In ongeveer een uur zal een diepte interview gehouden aan de hand van de topic lijst3

. Hierbij liggen 
de vragen van tevoren niet vast maar de topics wel , waardoor de mogelijkheid ontstaat om gedurende 
het interview nieuwe of aanvullende vragen te stellen en om op die manier dieper op bepaalde zaken 
in te gaan. 
Het doel van dit interview is meer inzicht verwerven in de mogelijke bijdrage van de corporatie aan de 
hand van het model in bijlage 2. In het interview zal het model getoetst worden op volledigheid (staan 
alle activiteiten in het schema). haalbaarheid (is de theorievorming over uitbesteden van 
procesfuncties in de praktijk haalbaar) en validiteit (generaliseerbaarheid van de uitkomsten naar 
andere cases) . 

1 Zie bijlag' ~ 
2 Zie bij lag' 
3 Zie bij lag' c 
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Bijlage a 
-ProoesTUncties en definitie PO in de koop en huur 

1. Het nemen van initiatief en geven van opdrachten : primair* 
2. Het beschikbaar stellen van grond : niet primair 
3. Het financieren : niet primair 
4. Het vervaardigen van een ontwerp : niet primair 
5. Het bouwen : niet primair 
6. Het verlenen + krijgen van overheidsgoedkeuringen: verlenen niet prim air, krijgen primair 
7. Het ooordineren : niet primair 
8. Het nemen van (lnterne) besluiten : primair 

*Primair is wat de particulier zelf moet doen, met andere woorden niet uit te besteden en niet primair 
zijn de prooesfuncties die uit te besteden zijn 

Particu/ier opdrachtgeverschap in de koopsector 
Vanuit de behoefte aan een woning neemt de particuliere opdrachtgever (PO) initiatief tot 
vastgoedontwikkeling en schakelt een professional in voor ondersteuning. De PO trekt een ontwerper 
aan die een woningontwerp realiseert, draagt zorg voor de financiering en het beschikbaar komen 
van de gewenste bouwgrond. Daarbij moet voldaan worden aan de diverse voorwaarden van de 
overheid . Voor de realisatie van de woning kiest de PO een bouwer. 
Tijdens dit relatief langdurige en complexe prooes zal de PO (individu of collectief) besluiten moeten 
nemen en zal een professional aangetrokken moeten worden voor de coordinatie van het project. 

Particu/ier opdrachtgeverschap in de huursector 
Vanuit de behoefte aan een woning neemt de toekomstige huurder als particuliere opdrachtgever 
(PO) initiatief tot vastgoedontwikkeling. In een projectgroep waarin een vertegenwoordiging zit van de 
huurders en een medewerker van de verhuurder wordt een voorstel geformuleerd voor (1) het 
aantrekken van een ontwerper die een woningontwerp realiseert, (2) een budget ten behoeve van de 
financiering en (3) de gewenste bouwgrond, aan de beslissers van de corporatie zodat 
besluitvorming plaats vindt. Daarbij moet voldaan worden aan de diverse voorwaarden van de 
overheid . Voor de real isatie van de woning kiest de projectgroep een bouwer ter goedkeuring van de 
stuurgroep. Tijdens dit voor de particulier relatief langdurige en complexe proces wordt de PO 
(individu of collectief) bijgestaan door een professional voor de coordinatie van het project en dient 
besluitvorming plaats te vinden over voorstellen die voorgelegd worden aan de beslissers van de 
corporatie . 

2 
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Bijlage b 
-model 
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besluil..omlna kOOl7MlOinaen door cornoratie obi/ acMes kopers _ Jhuis zoekt muzikanl 
BesluiM>rming oo.er casco van k<>OpNOnngen door corporatie, albolJN door kopers bemekelbosch -

REALISATIEFASE --
realisatie gining well< aan aannemer bij huun.arlal! --l!llnlro voor casco van k~art bemekelbosch 

directie>.oering en toezichl --- -oplewnng (CM9rdia::hl van aannemer naar wrhuuder) 
- top bii op1ewnng koopMJningen -

- --- -
ALGEMEEN ---
coordinaie he! wizoroen van coordinatie /croiectteidirol \la een medeWell<er van de ~ie 

-Opdracht wrstrekken de uiteindelijka oooia::hten verstrekken bij de huu~ 

-- opdrachten wrstrekken l b\/ casco kooovananl bemekelbosch 

vanuil corporaie hulp bieden aan particur.eien voor hel serteus genomen worden bij 
imago exleme partijen karsenluin ---- --- ---

I 
I 

4 
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Bijlage c 
-I nterviewprotocol 

lndien er geen bezwaar is van de geinterviewde za/ er een opname gemaakt worden van het interview 

lntroductie 
• T oelichting onderzoek en opzet interview 
• Functie van geinterviewde (plaats in de organisatie) 
• Wat gebeurt er met de data 

Topic 1 
Ervaringen met particulier opdrachtgeverschap 
• hoeveel projecten heeft u en/of uw organisatie gedaan in PO 
• welke vorm en gradatie hadden deze projecten (collectief, individueel, koop, huur, particulier 

opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen) 

Topic 2 
Uitgangspunten theoretisch kader 
• procesfuncties 
• Definitie particulier opdrachtgeverschap 

Topic 3 
Vol/edigheid, haa/baarheid, validiteit model 
• Activiteiten initiatieffase 
• Activiteiten definitiefase 
• Activiteiten ontwerp en besteksfase 
• Activiteiten realisatiefase 

Topic 4 
Bijdrages van corporatie 
• Pakketten 
• Rollen 

Slot 
Dit is het eind van het interview. Heeft u nog iets toe te voegen naar aanleiding van dit interview? 
• lndien u nog vragen heeft over dit interview ben ik te bereiken op het e-mail adres en 

telefoonnummer vermeld in mijn e-mail 
• lndien daar behoefte aan is, zal ik bij afronding de samenvatting van mijn onderzoeksrapport 

opsturen 

5 
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Bijlage 8 
-verslagen interviews 

J 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge"interviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 26-06-2006 
: Expert interview #1 
: S.J.E. Maussen, Technische Universiteit Eindhoven 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr Maussen heeft plaatsgevonden op 26-06-06 te 
Eindhoven aan de hand van het interviewprotocol dd 14-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
Ohr Maussen heeft in drie rollen betrokkenheid met PO: 
• Tu/e, onderzoeker 
• P3 advies, project- en proces begeleiding en particulier opdrachtgeverschap 
• Samenwerking met bureau Bieb, sinds 3/4e jaar 

Op dit moment lopen er via Bieb 3 projecten, waarbij dhr Maussen particulieren opdrachtgevers 
adviseert en begeleidt. 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur) . Onderstaand zijn de highlights van de discussie rondom de verschillende procesfuncties 
weergegeven. 

• Als een huurder bij een initiatief betrokken is, zal de corporatie aan het begin goed moeten 
bepalen welke beleidsruimte beschikbaar wordt gesteld aan de huurder en welke niet (kaders). 
Dit ivm de korte en langer termijn belangen van resp. de huurder en de corporatie. 
De vraag is welke beleidsruimte de corporatie beschikbaar zou willen (en kunnen) stellen. 

• Beschikking krijgen over grond is well icht niet direct primair door het hebben van een optie op de 
grond of een bouwclaim, maar indirect wel primair. Het is essentieel om over grond te 
beschikken. 

• Het nemen van besluiten kan niet uitbesteed worden. Er is meestal wel sprake van getrapte 
besluitvorming. Obv advies van werkgroepen wordt door de gehele bewonersgroep (AL V) een 
besluit genomen. 

• Nemen van besluiten bij huur nijgt naar consument gericht bouwen. Er is echter wel een 
langdurige betrokkenheid (vanaf initiatief) . 
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Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 

• De activiteiten onder "beschikkinq krijgen over een locatie" hebben een constante wisselwerking 
met de activiteiten onder het initiatief (vooral kader stellen). Een vaak voorkomende variant is 
dat beschikbare grand leidt tot een initiatief (bijv grand van de gemeente die voor starters 
beschikbaar wordt gesteld). 

• Het stellen van een toetsinqskader bij de huurvariant dient toegevoegd te warden. Het is van 
belang dat dit kader door de corporatie aan het begin wordt opgesteld en in het verdere proces 
het plan hieraan wordt getoetst. Niet andersom zodat de PO het plan van de corporatie moet 
toetsen aan zijn kaders. 

• Het leveren van een vertrouwensman door de corporatie is lastig. De kennis is er wel , maar de 
benadering van het proces wordt vaak teveel vanuit corporatie gedaan. 
Een vertrouwensman suggereert oak een bepaalde onafhankelijkheid, die moeilijk verenigbaar 
is met de positie van de corporatie. 

• De coordinatie kan een corporatie prima oppakken voor de PO. Bij een project in Waalwijk pakt 
de corporatie min of meer deze taak op door veel te organiseren. 

• De relatie met de qemeente zou nag meer in de beginfases van het schema terug moeten 
komen mbt afstemming over locatie en randvoorwaarden . 

• Bij de kavelkeuze van de PO's dient toegevoegd te warden dat dit gebeurd op het moment dat 
de VON-prijzen bekend zijn. Eerst het totale plan ontwikkelen met het collectief, dan de keuze 
voor het huis maken obv loting. 
Dit is mede ivm de financiering -> hoe dichter bij de aanbesteding hoe meer zeker de VON-prijs. 

• Het imago naar de qemeente is voor de PO geen probleem. Vaak is het de gemeente die te 
maken heeft met koudwatervrees. 

Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema is de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge'interviewde wordt gevraagd hoe naar het totale pakket van activiteiten en mogelijke rollen 
van de corporatie gekeken wordt. Hierbij is oak aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 

• In principe hoeft de corporatie zich niet te beperken tot een bepaald pakket van taken. De 
corporatie is in staat om alle activiteiten voor de PO op te pakken. Bij de huurvariant ligt dit oak 
erg voor de hand. 

• Het blijft echter wel van belang om als corporatie het opdrachtgeverschap aan de PO over te 
laten. Dhr Maussen is benieuwd in hoeverre corporaties beleidsruimte ter beschikking durven te 
stellen aan PO's en in hoeverre corporaties meerwaarde voor zichzelf zien ihkv PO. 

• Corporaties zouden de meerwaarde van PO voor zichzelf moeten definieren. 

• De corporaties zouden oak verschillende rollen kunnen spelen zoals adviseur of risicodrager. 
lndien de corporatie een intensieve rol naar haar toe trekt zal goed nagedacht moeten warden 
hoe deze ingevuld dient te warden. 

• De houding van "wij weten wat goed is" dient overboard gezet te warden door de corporatie. 
• De corporatie heeft in het proces te maken met tegengestelde belangen die van tevoren goed 

benoemd moeten zijn . 
• Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de corporatie moet durven om beslissingen uit handen 

te geven. De verleiding om te gaan sturen is vaak te groat voor de corporatie. 
• Transparantie en communicatie richting de PO's is van groat belang. 
• Een grate meerwaarde kan liggen in de ontwerp- en bestekfase; hier heeft de corporatie veel 

kennis van het proces. 
• De bijdrage van de corporatie aan de PO's is voor een groat deel afhankelijk van vertrouwen. 

Het moet klikken tussen partijen. 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge"interviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 06-07-2006 
: Expert interview #2 
: Dhr Kaiser, Woningstichting Domein 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr Kaiser heeft plaatsgevonden op 06-07-06 te 
Eindhoven aan de hand van het interviewprotocol dd 15-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
• Dhr Kaiser is procesmanger bij de sector vastgoedontwikkeling van Domein. De functie richt zich 

voornamelijk op stedelijke vernieuwingings projecten. De beleidsafwegingen en ambities van 
projecten warden binnen de sector strategie en beleid gemaakt. 

• In het verleden is dhr Kaiser projectleider geweest bij de dienst stedelijke ontwikkeling van de 
gemeente. 

• Bij Domein wordt op dit moment het project Bloemenbuurt vormgegeven. Dit is een stedelijke 
vernieuwing van 350 woningen in collectief PO. Om kennis tav PO op te doen is ondersteuning 
vanuit bureau Bouwen in eigen beheer (bieb) ingehuurd. Voor het project is nu het 
stedenbouwkundig plan afgerond en over 3 maanden wordt de werving van particulieren vorm 
gegeven. 

• Domein heeft verder ervaring met de casco woning in Meerhoven en de multiple purpose 
woning. Bij de multiple purpose woning had de consument de mogelijkheid om uit verschillende 
plattegronden te kiezen. De ervaring hiermee is dat van de 40 woningen, uiteindelijk bij twee 
woningen een afwijkende woningplattegrond is gekozen. Dit kwam grotendeels doordat de 
bewoners niet speciaal geselecteerd waren voor het keuzeproces. Hierdoor werd er vooral 
gekozen voor zekerheid vanuit het bekende referentiekader van de mensen. 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur). Onderstaand zijn de highlights van de discussie random de verschillende procesfuncties 
weergegeven. 
• De stelling "de PO moet het initiatief nemen", gaat bij een wijkvernieuwingsproject niet op. Dit 

ligt bijna altijd bij de corporatie (en gemeente) 
• Het nemen van initiatief door de PO is voor de corporatie geen absolute randvoorwaarde. De 

corporatie is er voor de doelgroepen met een beperkte beurs en voor deze doelgroep ligt het 
vaak niet in het vermogen om zelf een initiatief te ontwikkelen. De beslissing van een particulier 
om mee te doen aan een PO project is wat de corporatie betreft ook een initiatief. 

106 



• Het nemen van de eerste beslissinqen in de bloemenbuurt bij de huurvariant wordt bij de 
huurders neergelegd. De corporatie toetst vervolgens aan zijn vooraf gestelde kaders en neemt 
dan de uiteindelijke beslissing. 

• Bij koop zal de corporatie ook een eindbeslissinqsbevoegdheid hebben, zeals bij huur, indien de 
corporatie een achtervang functie vervult. 

Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 
• In het schema dienen de werkzaamheden tav het stedenbouwkundige plan, beeldkwaliteitsplan, 

verkavelingplan en inrichting openbare ruimte toegevoegd te worden. Belangrijk voor de 
beheersbaarheid bij een groot project, is dat in deze fase met een koepelvereniging gewerkt 
dient te worden, die de particulieren van de latere deelprojecten vertegenwoordigen. 

• Het opleiden van de particuliere opdrachtgever is een belangrijke taak in het gehele proces. In 
het schema zou het opstellen van een opleidingsplan voor de PO opgenomen kunnen worden. 

• Opnemen in de haalbaarheidsfase: overleg met gemeente over flexibele opstelling tav het 
stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de inrichting openbare ruimte (meer 
procesafspraken dan eisen opleggen). 

• In de verschillende ontwerpactiviteiten zou opgenomen kunnen worden dat de corporatie door 
middel van visualisaties (schetsboek, plaatjes) de PO moet ondersteunen als het gaat om de 
vertaling van plattegrond naar gevel of van gevels naar een straatbeeld, etc. Dit heeft ook als 
doel om de onzekerheid van de PO's weg te nemen (dan weten ze waar ze over dealen). 

• In de haalbaarheidsfase dient het europees aanbesteding in kaart gebracht worden. 
• De onteigening ontbreekt nog in het schema. 
• Milieukundige onderzoeken tbv bouwvergunning ontbreken nog. 
• Flora en faunaonderzoek ontbreekt 

Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema zijn de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge·interviewde wordt gevraagd hoe gekeken wordt naar het totale pakket van activiteiten en 
mogelijke rollen van de corporatie, waarbij is aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 
• De corporatie is het meest sterk in een combinatie van werkzaamheden (inhoud en proces) . De 

corporatie ziet een complete rol voor het totale proces: facilitator en achtervang. 
• Corporaties moeten bij het maken van plannen een goed evenwicht vinden tussen ruimte laten 

in de plannen en concrete beslissingen te nemen. Hoe meer ruimte er gelaten wordt hoe meer 
abstract de plannen worden en dus moeilijker te bevatten voor de PO. 

• Er is voor de corporatie tav PO projecten geen beperking tav doelgroepen of aantallen. 
• Wei is de verhuurbaarheid woning is een criterium voor de corporatie. 
• Domein verwacht dat er door het particuliere opdrachtgeverschap een grotere betrokkenheid 

met de buurt ontstaat (sociale cohesie). 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge'lnterviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 06-07-2006 
: Expert interview #3 
: Ohr vlemmix, Bureau Bouwen in eigen beheer 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr Vlemmix heeft plaatsgevonden op 06-07-06 te 
Eindhoven aan de hand van het interviewpratocol dd 15-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
• Ohr Vlemmix is directeur bij bureau Bouwen in eigen beheer (Bieb). 
• Door bureau Bieb warden collectieve particuliere opdrachtgevers begeleid. 

Daarnaast adviseert Bieb in het voorbereidingstraject ook partijen die met PO aan de slag willen 
gaan (vast stellen randvoorwaarden). 

• Er lopen op dit moment 30 PO projecten bij bureau Bieb. 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur). Onderstaand zijn de highlights van de discussie random de verschillende procesfuncties 
weergegeven . 
• Het nemen van initiatief loopt meestal parallel aan het verwerven van grand. Zander grand geen 

initiatief. 
• Bij collectief PO wordt het initiatief vaak door een gemeente genomen, daarna nemen de PO's 

een soort secundair initiatief. Het komt ook wel voor dat een collectief (bijv. starters) naar de 
gemeente stapt met een initiatief. 

• Naast de grandpositie van de corporatie moet het collectief secundair wel de beschikking krijgen 
over de grand. 

• Het nemen van besluiten bij de huurvariant zou niet door de corporatie gedaan moeten warden. 
De corporatie zou kaders moeten stellen waar zij tijdens het proces aan toetsen. De corporatie 
zou een toetsende ral moeten nemen. 

• Besluitvorming dient, evt binnen kaders, over het totale woningontwerp (vanaf SO) te gaan. 
lndien de PO later in het proces mee gaat draaien (anders dan een PO die later instapt bij een 
collectief) kun je niet meer spreken over particulier opdrachtgeverschap maar gaat het meer 
richting consumentgericht bouwen. 
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Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 
• Er dient een strakke planning gehanteerd te worden om het proces voor de PO's behapbaar te 

houden (1/2jr voorbereiden en kaders stellen, 3/4e - 1jr planontwikkeling en 1 jaar bouwtijd) . Als 
het langer duurt gaat het vaak mis. 

• Het leveren van een vertrouwenspersoon vanuit de corporatie is lastig. De positie van de 
corporatie is voor veel mensen vaak besmet door negatieve ervaringen uit het verleden 
(negatieve relatie met de huurbaas), waardoor het lastig wordt om vertrouwen van mensen te 
krijgen. Daarnaast is er de vraag wie dit zou kunnen binnen de corporatiewereld. De rol van 
vertrouwensman/begeleider vereist naast kennis over vastgoedontwikkeling ook een groot 
pakket aan sociale vaardigheden (sociale projectontwikkeling) . 

• Het leveren van een vertrouwenspersoon bij de huurvariant (en huur-koopvarianten) is ook lastig 
vanwege het dubbele belang dat de vertrouwenspersoon heeft; bij een voorstel wordt er door de 
vertrouwenspersoon van de corporatie (onbewust) toch altijd nagedacht wat de corporatie er van 
zou vinden. 

• In het schema zou de kaderstelling van de corporatie voor de huurwoningen opgenomen 
moeten worden daar dit essentieel is in het proces, ondanks het feit dat deze voorwaardelijke 
bijdrage door de corporatie alleen gedaan moet worden. 
Vanuit deze kaderstelling kan de huurder het opdrachtgeverschap overnemen en de corporatie 
een toetsende rol vervullen. Lastig vooraf te definieren onderdelen (bijv onhandige draairichting 
van deuren irt verhuurbaarheid) kunnen later aan de hand van een discussie gezamenlijk 
besloten worden. Bieb heeft de ervaring dat dit nooit tot problemen leidt. 

• De toewijzing van huurders aan het project (in begin van het proces) dient nog opgenomen te 
worden. Ook dit is weer een voorwaardelijke bijdrage die de corporatie niet kan uitbesteden, 
maar wel heel belangrijk is in het proces. 

• Het collectief dient een vereniging te zijn, het kan geen stichting zijn ivm democratische 
besluitvorming. 

Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema zijn de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge'interviewde wordt gevraagd hoe gekeken wordt naar het totale pakket van activiteiten en 
mogelijke rollen van de corporatie, waarbij is aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 
• Bureau Bieb vindt dat de corporatie veel meer moet doen in particulier opdrachtgeverschap. Het 

is goed voor de sociale cohesie, de kopers zijn bekent en dus daalt het verkooprisico, de koper 
en huurder krijgen wat ze willen, het dwingt de corporatie om vooraf goed na te denken over wat 
ze willen. 

• Er is vooral een grote rol als financier voor de corporatie -> voorfinancieren 
voorbereidingskosten, achtervang en huur-koopproducten. 

• De rol van vertrouwenspersoon vanuit de corporatie is lastig door dubbele belangen, beperkte 
kennis binnen de organisatie en reputatie vanuit het verleden. 

• De zuivere rol vanuit de corporatie zou eigenlijk alleen kaderstellend en toetsend moeten zijn. 
lndien de corporatie vanuit de projectenorganisatie capaciteit kan leveren om de PO's te 
begeleiden, zou de projectenorganisatie dezelfde kaders mee moeten krijgen zodat ze zich los 
kunnen maken van de corporatie en als vertrouwenspersoon de particulier kunnen begeleiden. 

• De corporatie zou een rol kunnen vervullen om de PO te scholen zodat deze de stappen in het 
projectontwikkelingsproces goed kan volgen. 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge"interviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 12-07-2006 
: Expert interview #4 
: Dhr Lobee, Estrade projecten 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr Lobee heeft plaatsgevonden op 12-07-06 te 
Rotterdam aan de hand van het interviewprotocol dd 15-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
• Dhr Lobee is bij Estrade als ontwikkelingsmanager werkzaam geweest in het gebied Hoogvliet in 

Rotterdam. Daarbij voert hij werkzaamheden uit in de beginfase van de gebiedsontwikkeling 
(kaderstellling) tot aan de architectenselectie van de onderliggende projecten. 

• Estrade is in de rotterdamse regio de projectenorganisatie van woningcorporatie Vestia. 
• Het beleidskader wordt gevormd bij het verhuurbedrijf door de locale bedrijfsdirecteur of de 

leden van zijn MT (opdrachtgever). Het projectmatig verwerken van deze kaders ligt op het 
bordje van dhr Lobee. 

• In het gebied Hoogvliet wordt op dit moment het project "huis zoekt muzikant" vorm gegeven, 
waarbij kopers en huurders vanaf de start van het project mee kunnen denken en beslissen over 
hun huis en praktijkruimte. Dit project is oa in samenwerking met wimby (welcome in my back 
yard) tot stand gekomen, om naast alle sloop-nieuwbouw projecten de sociale structuur in de 
wijk weer een impuls te geven. 

• In de wijk Meeuwenplaat hebben Vestia en Estrade 80 woningen in samenwerking met 45 
potentiele huurders ontwikkeld vanaf het moment dat de massastudie gereed was. (naam 
project: de groene schakel) 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur). Onderstaand zijn de highlights van de discussie random de verschillende procesfuncties 
weergegeven. 
• Bij het project huis zoekt muzikant is het primaire initiatief genomen door de corporatie en zijn er 

vervolgens de PO's geworven. lnitiatief door de PO is geen vereiste voor een PO-project. 
• De grand dient secundair wel beschikbaar te zijn voor de PO. 
• Bij het project "huis zoekt muzikant" wordt de besluitvorming in gezamenlijkheid met de PO 

gedaan. 
• Uiteindelijke besluitvorming bij de huurvariant ligt altijd bij de corporatie ivm verhuur- en 

exploitatie risico's. Aan dit besluit ligt wel altijd een advies van de huurder ter grondslag en er 
wordt alleen gemotiveerd afgeweken. 
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Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 
• De corporatie kan een bijdrage leveren bij het beperken van de gemeentelijke kaders. Door een 

goede relatie met oa de dienst stedenbouw, zijn bij het project huis zoekt muzikant alleen de 
aller belangrijkste stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd. 

• Het collectieve vormingsproces en het formuleren van kaders heeft veel aandacht nodig bij een 
groep waarbij veel type gebruikers met verschillende belangen aanwezig zijn. Bij het project huis 
zoek muzikant zijn de levenstijen, en daarbij de belangen, van de verschillende musici zeer 
uiteenlopend. Oa: muziekleraar, musici met dure instrumenten die veilig opgeborgen moeten 
warden, orkestmuzikant die vooral 's avonds leeft en daarnaast de partners van de verschillende 
musici. 

• In de ontwerpfase is bij het project huis zoekt muzikant nog geen overeenkomst over het 
toekomstig beheer zeals in het schema staat. Er wordt op dit moment wel over het beheer door 
de corporatie van de gemeenschappelijke onderdelen gesproken. 

• De corporatie kan de taak van coordinator I vertrouwenspersoon prima invullen. lmmers het 
belang van de PO, "tevredenheid over het huis dat geleverd wordt naar wens binnen de 
mogelijkheden van de PO" is ook het belang van de corporatie. Als de PO een huurder is, is het 
spanningsveld tussen de verschillende belangen wellicht iets grater. Het is wel van zeer groot 
belang dat er vanaf het beg in zorgvuldig, eenduidig en duidelijk gecommuniceerd wordt over wat 
de verschillende belangen zijn tijdens de planontwikkeling. 

Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema zijn de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge'lnterviewde wordt gevraagd hoe gekeken wordt naar het totale pakket van activiteiten en 
mogelijke rollen van de corporatie, waarbij is aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 
• In PO projecten ziet de corporatie vooral veel in een co-opdrachtgeversrol voor de particul ier. Na 

de start warden eerst gezamenlijk de kaders opgesteld, waarna het project gezamenlijk wordt 
ontwikkeld. De ervaring is dat bij beslissingen meestal voor ca 90% overeenstemming wordt 
bereikt waardoor iedereen zich kan vinden in de beslissing (bijv bij een architectenselectie). 

• De meer consument gericht bouwen benadering sluit beter aan bij de doelstelling van de 
corporatie dan het pure PO. Het aanbieden van een product dat al grotendeels af is, maar waar 
nog een aantal essentiele keuzes mogelijk zijn, is vaak voldoende voor de PO. Die essentiele 
keuzes zijn afhankelijk van de doelgroep. 

• De rol en het pakket van werkzaamheden van de corporatie is afhankelijk van de mate van 
invloed en betrokkenheid die de PO in het project wil en de mate waarin de PO risicodragend is. 
100% risico bij PO ->maximale zeggenschap: corporatie faciliterend. 
0% risico bij PO -> corporatie is opdrachtgever, maar wel met maximale participatie van 
PO=consumentgericht bouwen. 
In het project huis zoekt muzikant is de PO vooral ge"interesseerd in het functionele en 
esthetische ontwerp, minder in bijvoorbeeld de juridische planontwikkeling. Hierdoor verschuift 
dat takenpakket (incl sturing op dat onderdeel) richting de corporatie. 

• Er is in principe geen beperking in de samenstelling van het pakket van werkzaamheden voor de 
corporatie. Het is wel van belang dat de corporatie over de juiste competenties beschikt om het 
project te kunnen begeleiden (sociaal en fysiek) 

• De PO was bij huis zoekt muzikant nog niet bereid en in staat om zich in een vroege fase 
financieel te binden. De corporatie neemt derhalve de rol van risicodrager op zich. Het proces 
met de PO wordt in eerste instantie doorlopen op basis van vertrouwen. De intentie is om op 
basis van het DO de woningen te verdelen. De PO zal op dat moment ook een financiele 
verplichting aan moeten gaan met de corporatie. Bij koopwoningen bijvoorbeeld een aanbetaling 
van 5.000 euro en bij huur een vooruitbetaling van een paar maanden huur. Eerst zijn de PO's 
bij elkaar dus collectief opdrachtgever samen met de corporatie. Daarna zijn de PO's meer 
individueel opdrachtgever. 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge"fnterviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 14-07-2006 
: Expert interview #5 
: Dhr van Lent, De Regie bv 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr van Lent heeft plaatsgevonden op 14-07-06 te 
Amsterdam aan de hand van het interviewprotocol dd 15-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
• Dhr van Lent is directeur bij bureau De Reg ie bv. 
• Door de Regie worden bij PO projecten enerzijds initiatiefnemers geadviseerd in het 

voorbereidingstraject (vast stellen randvoorwaarden en organiseren procesgang in initiatief en 
definitiefase) en anderzijds wordt er begeleiding voor de verdere procesbegeleiding geleverd ten 
behoeve van de PO's. 

• De Regie is ontstaan na de participatie van de huidige directeur dhr Kastein als particuliere 
opdrachtgever in een PO project in Amsterdam. lnmiddels zijn er zo'n 10 personen werkzaam bij 
de Regie. 

• De Regie heeft de afgelopen tien jaar aan ongeveer bij 200 PO projecten in min of meerdere 
mate een bijdrage geleverd. 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur). Onderstaand zijn de highlights van de discussie rondom de verschillende procesfuncties 
weergegeven. 
• De procesfuncties "beschikking hebben over grond" en "het nemen van initiatief" zijn altijd met 

elkaar verbonden. Er zijn twee mogelijkheden: 
1. Er is een locatie en er wordt gezocht naar PO's die een initiatief willen starten; 
2. Er is een initiatief vanuit de PO's en die gaan op zoekt naar grond; 

De twee mogelijkheden geven een totaal verschillend project. Bij de eerste vorm worden er door 
een professionele partij (gemeente, corporatie of andere marktpartij) kaders opgesteld. Bij de 
tweede vorm moeten alle kaders nog worden gevormd en gebeurt dit samen met de PO's. 

• De kaders die de professionele partij bij variant een stelt kunnen vrij ver gaan. Om nog te 
kunnen spreken van PO is het belangrijk dat de kaderstelling niet van ontwerp oplossingen 
uitgaat en de kaderstelling alleen gaat over items die te maken hebben met het 
gemeenschappelijk belang. Het betreffen dus vooral stedenbouwkundige beperkingen 
(stedenbouwkundige envelop), beeldkwaliteit eisen en beperkingen tav materiaalgebruik. 

• Stikt genomen bestaat PO in de huur niet, het is eigenlijk een contradictie. Uit ervaring blijkt dat 
de kaders die de corporatie voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen stelt enorm strak zijn 
door financiele beperkingen, waardoor nauwelijks keuzevrijheid mogelijk is . lnspraak tijdens de 
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ontwikkeling is natuurlijk wel mogelijk, maar het zal meer richting een vorm van consument 
gericht bouwen gaan. 

• Het nemen van beslissingen bij de huurvariant blijft lastig. De regel "wie betaalt die betaalt" blijft 
namelijk ook hier van kracht. 

Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 
• Het werkt makkelijker als een vertrouwensman door een onafhankelijke partij wordt geleverd, het 

is echter ook mogelijk dat hij/zij door de corporatie geleverd wordt. 
• Een belangrijke voorwaarde voor de corporatie als coordinator en vertrouwenspersoon is dat ze 

de belangen van de betrokken partijen goed kan onderscheiden en daarbij weten hoe een 
bouwproces in elkaar zit. Het lijkt logisch, maar het blijkt dat veel corporaties hier vaak niet over 
deze competenties beschikken. 

• Belangrijke bijdrage vanuit de corporatie kan zijn om tijdens de kaderstelling de financiele 
beperkingen van de planontwikkel ing in beeld te brengen. Er zit namelijk een grote 
deskundigheid over kosten irt planontwikkeling. 

• Wanneer een corporatie optreedt als achtervang in een PO-project, is het van belang dat er 
sprake is van een vetorecht bij het vaststellen van de woningontwerpen. De achtervang moet 
kunnen voorkomen dat zij achterblijft met onverkoopbare woningen. 

Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema zijn de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge'interviewde wordt gevraagd hoe gekeken wordt naar het totale pakket van activiteiten en 
mogelijke rollen van de corporatie, waarbij is aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 
• Ervaring met corporaties en PO in de huurvariant, is dat de corporatie geen belang hebben bij 

participatie van bewoners op woningniveau. Daarnaast is het vaak zo dat er sprake is van 
onprofessioneel opdrachtgeverschap (herziening van kaders tijdens het proces, 
projectorganisatie) 

• PO zou het product van de corporatie kunnen zijn (=locatie + proces ipv een locatie + huis) . 
• Er is vooral een rol voor de corporatie bij de variant waarbij de grond in bezit is van de corporatie 

vervolgens de kaderstelling doen en daarna de PO's werven. 
• Er zijn problemen te verwachten als de corporatie terug moet naar een adviserende rol ipv een 

opdrachtgevende rol. Dit ligt niet in hun natuur. 
• Daarnaast is het de vraag of er voldoende competentie is bij de corporatie aanwezig is om de 

PO te begeleiden. 
• Het probleem bij de beschikking krijgen over grond is dat locale overheden in een vroeg stadium 

locaties weggegeven aan marktpartijen. Om dit probleem te ondervangen wordt op dit moment 
gewerkt aan een landelijk fonds dat locaties kan verwerven voor PO. 

• Als een corporatie PO serieus als product wil zien van zijn eigen projectontwikkeling of als 
instrument om doelstellingen te verwekelijken , dan dienen zich wel te realiseren dat ze die 
projecten grondig moeten voorbereiden. Op het moment dat de corporatie in contact treedt met 
de PO dient helder te zijn waar de PO mee te maken krijgt (alle randvoorwaarden helder, geen 
lijken uit de kast). Hier staat of valt alles mee. 

• PO kan ook een bijdrage leveren aan het toekomstige taakveld van de corporaties "het 
bevorderen eigen woning bezit" . 
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Particuliere opdrachtgever 
zoekt woningcorporatie (m/v) 
Een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van woningcorporaties bij 
Particulier Opdrachtgeverschap in de huur- en koopsector. 

Naam 
Onderwijsinstelling 
Datum 
Onderdeel 
Ge'interviewde 
Status 

: J.J.C. Gresnigt 
: Technische Universiteit Eindhoven 
: 14-07-2006 
: Expert interview #6 
: Ohr van der Laag, Portaal 
: concept 

Dit is een uitwerking van het interview dat met dhr van der Laag heeft plaatsgevonden op 23-07-06 te 
Utrecht aan de hand van het interviewprotocol dd 15-06-06. 

Functie in organisatie en ervaring met PO 
• Ohr van der Laag is manager marktontwikkeling bij de Portaal vesting Utrecht. 
• Portaal heeft in diverse projecten ervaring met PO. De Kersentuin -> 65 koop en 23 

huurwoningen, Umahai -> groep ex verslaafde op zoek naar woonruimte en ruimte voor 
dagbesteding, SWK ateliers -> een groep kunstenaars op zoek naar woon/atelierruimte, diverse 
woongroepen en zorgpartijen. 

Definitie PO 
Aan de hand van acht procesfuncties wordt in het onderzoek opdrachtgeverschap gedefinieerd (koop I 
huur) . Onderstaand zijn de highlights van de discussie rondom de verschillende procesfuncties 
weergegeven. 
• Het nemen van initiatief kan ook door de corporatie georganiseerd worden waarna particulieren 

geworven worden. 
• Het geven van opdrachten is lastig bij weinig draagkrachtige groepen (huurders). Het ligt vaak 

niet in het (financiele) vermogen van deze partij. 

Bijdrage corporatie aan PO 
Aan de hand van het schema in bijlage 2 is gediscussieerd over de mogelijke bijdrage van de 
corporatie aan PO. 
• Het is belangrijk dat de PO bijgestaan wordt in het kostenbewust ontwerpen. Vooral in een tijd 

waarin de bouwkosten snel stijgen. 
• Bij het stellen van kaders door de PO's is het belangrijk dat de PO's over een eigen 

vertrouwenspersoon beschikken. Net als in een renovatie door bijv. een opbouwwerker. 
• Het leveren van een vertrouwenspersoon kan alleen door de corporatie als deze ook het 

vertrouwen van de PO kan krijgen. Om het vertrouwen te krijgen is het een vereiste dat de 
vertrouwensman van de corporatie zeer professioneel is en de belangen goed kan 
(onder)scheiden. Niet onzeker of onbekwaam het proces in gaan. 
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Pakketten I rollen corporatie 
Met het hiervoor behandelde schema zijn de mogelijke bijdrage van de corporatie in beeld gebracht. 
Aan de ge"lnterviewde wordt gevraagd hoe gekeken wordt naar het totale pakket van activiteiten en 
mogelijke rollen van de corporatie, waarbij is aangegeven wat van belang is voor de corporatie om 
PO-projecten te kunnen ontplooien. 
• Het wel of niet beschikken over grand en de uiteindelijke eigendomssituatie (koop/huur) bepalen 

veel over het proces en de inbreng van de PO in het proces. 
• De corporatie gelooft niet dat zij alleen een kaderstellende en toetsende rol zouden kunnen 

aannemen bij de huurvariant. Het is niet mogelijk om alle kaders aan het begin te beschrijven. 
Wellicht is het beter om de belangen bij een project goed te verwoorden (evt ondersteund door 
kaders). 

• Voor een groat deel kunnen de kaders wel beschreven warden, echter tijdens het project wil de 
corporatie bij kunnen sturen. Tav de kaderstelling heeft Portaal ihkv PO geen ervaring. Wei bij 
de ontwikkeling met zorgpartijen. Hiervoor warden de volgende onderdelen in de kaderstelling 
beschreven: 

• Relatie tussen huur, stichtingskosten en gewenst rendement. 
• De toekomstige waardeontwikkeling en courantheid vastgoed (evt na ombouw). 
• Parameters voor beheer. 
• Het uitrustingsniveau dat vanuit de corporatie geleverd en onderhouden wordt en het 

uitrustingsniveau dat door de PO zelf geleverd en onderhouden dient te warden. 
• Het risico van ander gebruik in de toekomst dan voorzien zal bij de PO gelegd warden 

(bijvoorbeeld door een andere doelgroep is een hogere parkeernorm vereist) 
• Volkshuisvestelijk kader -> voor welke doelgroep (ook irt huur). 

• De belangen van partijen moeten geexpliciteerd zijn en op basis daarvan kan de PO bepalen in 
welke mate hij/zij deskundigheid van de corporatie wenst in te huren. 

• Voor de corporatie is het van belang dat de PO goed in staat is zijn/haar programma te 
formuleren. 

• Bij Portaal is het nog niet voorgekomen dat er een toetsende rol is gekozen in het proces, altijd 
de rol als opdrachtgever. Dit komt ten eerste door het feit dat deze vraag nog nooit gesteld is om 
zo het proces in te gaan, ten tweede omdat de corporatie toch graag veel sturing wil hebben als 
het gaat om een huurproduct waar zij risico voor lopen en ten derde omdat er tot nu toe altijd 
een coordinator/vertrouwenspersoon vanuit de corporatie is geleverd die (te) dicht bij de 
organisatie is gebleven. 

• Tav verhuurrisico is er een mogelijkheid om een complex te verhuren aan een vereniging 
waardoor meer contractvrijheid ontstaat (bijv afspraken over onderhoud, huurtermijn en 
huurderving). De huursubsidie hoeft hierbij niet in het geding te komen. 

• Het is mogelijk dat een corporatie in een PO project stapt. Er dient dan echter wel altijd een 
volkshuisvestelijke bijdrage geleverd te warden vanuit het project. Bij het project de kersentuin is 
er op meerdere fronten een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de corporatie. Op de 
vlakken huisvesten doelgroep, positieve beoordeling van de woonomgeving door de klant, 
(stabiele) klanttevredenheid en leefbaarheid. 

• Bij PO in de huur heeft de corporatie altijd een nadrukkelijke mening over hoe het product eruit 
moet komen te zien. Naast die nadrukkelijke mening zit er echter wel ruimte in zeggenschap. 
Bijvoorbeeld bij het project Kersentuin was er volop keuzemogelijkheid voor de huurders -> als 
vereniging over de verkaveling, architectonische uitwerking, materialisering en inrichting 
openbaar gebied en individueel over binnenkant van de woning, 
De ruimte wordt mede bepaald door de huur en beheervorm die wordt afgesproken. 

• Vanuit de corporatie liggen er mogelijkheden voor PO in de herstructurering. Mede gezien de 
leefbaarheid van de buurt. Er ligt echter wel een beperking vanuit de herhuisvestingopgave. 

• De inschatting vanuit de corporatie is dat er vanuit de gemeentelijke diensten of gemeentelijke 
grondexploitatie in projecten in Utrecht geen financiele ruimte beschikbaar wordt gesteld voor 
een PO initiatief. Wei staan de beleidsafdelingen positief tegenover een PO initiatief. 
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